CONTINENTAL EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HÍRDET 2020. ÉVBEN A
SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
KOLLÉGÁK TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN
1. A pályázók köre
A pályázaton részt vehetnek
▪
▪
▪
▪

az Continental Automotive Hungary Kft., mint munkáltató által, annak budapesti fióktelepén saját állományban vagy munkaerő-kölcsönző cégen
keresztül foglalkoztatott munkavállalói, valamint
ezen személyek hozzátartozói [Ptk. 8:1.§ (1) 2. pontja szerint],
a munkáltatóval legalább 15 éves elismert munkaviszonnyal rendelkező, de már állományban nem lévő munkavállalói, illetve
azon személyek, akik az öregségi (illetve ezzel egy tekintet alá eső) nyugdíjjogosultságuk megszerzését megelőzőn utolsó munkavégzési
helyként az Alapító budapesti fióktelepének alkalmazásában álltak,

és szociálisan hátrányos helyzetüket és/vagy rendkívüli életkörülményeiket valószínűsíteni, igazolni tudják.

2. A pályázat kötelező tartalmi elemei
▪
▪
▪
▪
▪

a pályázati űrlap kitöltése, amelynek indokolásában valószínűsíteni szükséges a támogatásra való rászorultságot,
a pályázatot benyújtó személy jövedelmi viszonyainak igazolása a megelőző 3 hónap bérjegyzékének csatolásával (nyugdíjas pályázók esetén
a nyugdíjszelvény bemutatásával),
az 1. pontban meghatározott pályázati jogosultság hitelt érdemlő igazolása,
a szociálisan hátrányos helyzetet, illetve a rendkívüli életkörülmény hitelt érdemlő igazolására alkalmas dokumentumok bemutatása
bankszámlakivonat azon része, amelyen látszik a tulajdonos pontos neve és a bankszámlaszám

3. A pályázat benyújtásának menete és határideje
A támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni, amely elérhető a ConNexten vagy az Alapító telephelyén
az üzemi adminisztrátoroknál, illetve a HR Szolgáltatás irodájában.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 6-áig folyamatosan
A pályázatokat papír alapon, zárt borítékban kérjük eljuttatni az alábbi módok egyikén:
▪ a Napmátka utcai telephely „A” épület recepció mellett található 19. számú postaládába bedobva, vagy
▪ postai úton a az Alapítvány címére: Continental Egymásért Alapítvány, 1106 Budapest Napmátka utca 6.

4. A pályázatra rendelkezésre álló forrás összege
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a meghirdetett pályázat költségkerete és az egy pályázat által elnyerhető támogatási összeg meghatározott
és korlátozott. Az alapítvány által felhasználásra szánt bruttó és szociális hozzájárulási adóval terhelt összegkeret – 5.500.000,- Ft -, ennek terhére
egy pályázónak maximum nettó 50.000,- Ft. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az alapítvány által
felhasználásra szánt összegkeretet, úgy a pályázati lehetőség a 2020-es évre vonatkozóan lezárul. A támogatást terhelő közterhet és járulékot az
Alapítvány a juttatás időpontjában hatályos adó és járuléktörvények szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg, s vonja le.

5. A pályázat elbírálásának módja és szempontjai
A pályázatok elbírálása havonta egy alkalommal, minden hónap 15. napjáig történik, figyelembe véve a pályázati anyagban leírt körülményeket.
Az alapítvány ezzel együtt fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha
egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az Alapítvány nem
biztosít.
Tárgyévben valamennyi kedvezményezett mindösszesen egyszer jogosult ilyen jogcímen támogatásra az alapítványtól.
A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.

6. A bíráló bizottság tagjai
A Kuratórium Elnöke: Kalmár Ákos
A Kuratórium tagjai: Molnárné Pinezits Jusztina és Gáspár István

7. A kifizetések ütemezése
A kuratórium döntéseit 30 napon belül írásban közli minden érintettel, és ezzel párhuzamosan gondoskodik a támogatások átutalással történő
megfizetéséről is.

8. A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetősége
A pályázatról bővebb információt ad hétfőtől péntekig 10.00 és 14.00 óra között Gáspár István, a Kuratórium tagja, az alábbi elérhetőségek egyikén.
▪ e-mail cím: istvan.gaspar@continental-corporation.com
▪ telefonszám: +36-20/280-5832
▪ személyesen: C/105. iroda a Napmátka utca 6. szám alatt
Budapest, 2020. február 5.
Üdvözlettel:
az Alapítvány Kuratóriuma

