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PÁLYÁZATI AJÁNLÓ CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA 
 
 

170.000 euróra pályázhatnak a civil szervezetek 
 
A nemzetközi „Auchan az Ifjúságért Alapítvány” 20 éves fennállása alkalmából pályázatot 
hirdet a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével 
magyarországi civil szervezetek számára. Az „Együtt az ifjúságért!” pályázati program keretén 
belül 20 pályázó összesen 170.000 euró támogatást nyerhet el. A pályázat célja, hogy a 
társadalomra nézve különösen hasznos, az Auchan áruházak vonzáskörzetében, nehéz 
helyzetben élő 5-25 éves fiataloknak szóló projektek megvalósulását segítse. A civil 
szervezetek a program honlapján keresztül 2016. április 30-ig pályázhatnak. 
 
Az Auchan az Ifjúságért Alapítvány olyan a társadalomra nézve különösen hasznos, illetve 
kísérletező projekttervezetek beérkezését várja 2016. április 30-ig a program honapján, 
amelyek politikai és vallási nézettől függetlenül, a helyi közösségek számára kiemelt 
fontossággal bírnak, és az Auchan áruházakkal együttműködve fenntartható és maradandó 
értéket hoznak létre. Ilyen értékek többek között az olvasás-, írás- és számolás oktatása, a 
társadalmi integráció, a környezettudatosság és az egészségmegőrzés.  
 
Összesen 20 pályázatot díjaz a zsűri, melyek a 19 áruház és a vállalat budaörsi központjának 
vonzáskörzetéből kerülnek ki. Az első helyezett projektjének megvalósítását három éven át 
12.000 euróval támogatja az Auchan alapítványa, így a hosszabb távú projektek is esélyt 
kaphatnak a megvalósításra. Egy, a nemzetközi zsűri által kiválasztott magyarországi pályázat 
részt vehet a 2016. november 17-én, Párizsban megrendezendő ünnepélyes díjátadón, és 
lehetőséget kap nemzetközi színtéren is megmérettetni magát, ahol további forrásokat 
nyerhet el projektjének megvalósítására. 
 
Az Auchan az Ifjúságért Alapítványt az Auchan Csoport 1996-ban hozta létre, és 2011 óta 
minden olyan országban meghirdet pályázatokat, amelyben az Auchan jelen van áruházaival. 
Az alapítvány támogatásával, Magyarországon 2015-ben például a MagikMe 
kezdeményezése mellé állva segített létrehozni az első integráló játszóteret Budapesten, 
illetve a szegedi Hangoskönyvtár korszerűsítésénél az áruház dolgozói is segédkeztek.  
 
További információ az „Együtt az ifjúságért!” pályázati honlapján található: 

http://alapitvany.auchan.hu/ 
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A Tesco a Magyar Adományozói Fórummal együttműködésben 26.800.000 
forinttal támogat helyi közösségeket az „Ön választ, mi segítünk” pályázati 

program keretében 
 

A Tesco új pályázati programja keretében a vásárlók aktív bevonásával összesen 26 800 000 
forinttal támogat helyi közösségeket. Az „Ön választ, mi segítünk” programra április 3-áig, 
országosan 67 körzetben nevezhetnek a szervezetek. A pályázat végén pedig 67 pályázó 
részesülhet körzetenként 400 000 forintos támogatásban! 

A június közepéig tartó országos pályázat célja, hogy a megvalósuló projektek a helyi 
közösségek javát szolgálják. Éppen ezért a pályázó civil szervezetek három kategóriában - 
lakókörnyezet megszépítése, gyermekek oktatása és képességfejlesztése, egészséges 
életmód támogatása - olyan programokkal nevezhetnek, amelyek ott fejtik ki jótékony 
hatásukat, ahol a Tesco vásárlói és dolgozói élnek. 

Az április 3-áig beérkezett pályázatokat a Magyar Adományozói Fórum, mint a Tesco 
független szakmai partnere értékeli majd. A bírálat során vizsgálja a megvalósíthatóságot, 
valamint hogy a program milyen hatást fejt ki a közösségre és mennyire vonja be annak 
tagjait. A Magyar Adományozói Fórum körzetenként három pályázatot választ ki, melyek 
továbbjutnak a második fordulóba. 

A pályázat következő szakaszában a Tesco a vásárlói és munkatársai kezébe adja a döntést, 
hogy melyik projekt valósuljon meg a saját közösségükben; azaz az egyes körzetekben 
melyik civil szervezet nyerje el a nettó 400 000 forintos támogatást. A vásárlók május 11-től 
június 7-ig szavazhatnak a továbbjutott pályázatokra. Minden vásárlás után 1 darab zseton 
kerül kiosztásra, amit az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon lehet bedobni a 
kiválasztott és támogatott szervezet és pályázati program mellé. 

A nyertes pályázatokat 2016. június 13-ai héten hirdeti ki az áruházlánc. 

Bővebb információ awww.tesco.hu/kozosseg weboldalon érhető el. 

Az érdeklődő pályázók kérdéseiket akozossegipalyazat@tesco.hue-mail címre küldve tehetik 
fel. 

Üdvözlettel: Civil Információs Centrum 
Debrecen, 2016. április 9. 
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