Élelmiszerbank áruházi élelmiszermentési együttműködés
pályázati felhívás
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület több mint 300 áruházban működtet napi szintű
élelmiszermentést. Ebbe a programba keresünk további partnereket Aldi, Auchan és
Tesco áruházakhoz. Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik napi
rendszerességgel vagy hetente többször tudják vállalni az élelmiszerek átvételét és
aznapi szétosztását.

1. Áruházi átvétel
Az együttműködés keretében a nyertes szervezet napi szinten vagy heti többszöri
rendszerességgel vesz át élelmiszert egy kijelölt áruháztól az Élelmiszerbank
útmutatásai alapján.
Fontos információk:
• Az
áruházak
listája
itt
található:
https://www.elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/aktualis_palyazatok/elelmis
zerbank_aruhazi_elelmiszermentesi_egyuttmukodes_palyazati_felhivas.html.
Kizárólag a listában szereplő áruházakra lehet pályázni. A pályázati
űrlapon meg kell adni, hogy melyik áruházban szeretnék átvenni az
élelmiszert.
 Az előzetes becslések szerinti napi élelmiszer mennyiség az áruház listában
található. Felhívjuk figyelmüket, hogy a megadott mennyiségek a korábbi
feleslegek átlagai, amik azóta akár jelentősen is változhattak és az egyes
napokon jelentősen ingadoznak felfelé és lefelé is.
 A pályázatok elbírálásakor előnyben részesítjük azokat, akik minden
átvételi napot vállalni tudják (tehát ahol nem kell több átvevő szervezetet
rendelnünk egy áruházhoz), illetve a közhasznú szervezeteket.
 A pályázaton nyertes szervezetek esetében az átvételt áruházanként fogjuk
beindítani az év folyamán.
 Az áruházakban az átvétel beindítását minden esetben az Élelmiszerbank
koordinálja. Nagyon kérjük, ne vegyék fel a kapcsolatot az áruházakkal! Ez
problémákat és nehézségeket okozhat a program sikere szempontjából.
 További fontos információk az átvételi folyamat leírásokban, amik itt elérhetők:
https://www.elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/adminisztracio.html
Kérjük, a pályázott áruházra vonatkozó átvételi folyamat leírást mindenképp
olvassák el a pályázat leadása előtt!

2. Feltételek, információk
Pályázati feltételek
• A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi
személyiséggel rendelkező szervezet, egyházi, illetve önkormányzati

•
•
•
•
•

intézmény, amely szociális vagy integráló munkát végez. (A szociális munka
nem lehet csak adományosztás.)
A pályázó nem lehet érdekképviselet, hálózat illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet.
A pályázó név szerinti nyilvántartással rendelkezik az általa ellátott
rászorultakról és velük folyamatosan kapcsolatot tart.
A pályázó igazoltan legalább két éve, folyamatosan végez szociális
tevékenységet.
A pályázó kapcsolattartója rendelkezik működő és napi szinten ellenőrzött email címmel.
A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat esetén részt vesz a (Budapesten
tartandó) szervezeti tájékoztató napon.

A nyertes pályázó a szerződéssel vállalja, hogy
• hosszú távon az általa vállalt napokon mindig elmegy az átveendő áruért és
azt az átvétel napján kiosztja,
• folyamatosan beszerzi az elszállításhoz szükséges nejlon zsákokat (Tesco és
Auchan esetén),
• a felajánlott élelmiszer-adományokat saját költségén szállítja el a szétosztás
helyére, amely kizárólag magyarországi település lehet,
• az átvett élelmiszert az átvételtől a kiosztásig tiszta, napfénytől védett, száraz
tároló helyen, az egészségügyi előírások betartásával szállítja, tárolja. A
pályázó viseli e feladatok költségeit és az ezekkel kapcsolatos teljes körű
felelősséget.
• hűtendő áruk esetén a kiosztásig folyamatosan biztosítja a megfelelő
hőmérsékletet (hűtős autóval vagy hűtőládákkal, tárolásnál hűtőszekrénnyel),
• megszervezi az élelmiszerek lejárati határidőn belül történő szétosztását,
• az élelmiszer-adományt kizárólag rászorultaknak adja át,
• az élelmiszer-adományokat saját maga osztja szét az arra rászorulóknak, más
szervezeteknek az adományokat nem adja tovább, kivéve ha az
Élelmiszerbank erre írásban felhatalmazza,
• a szétosztás során betartja az adminisztratív előírásokat, és azt fotókkal is
dokumentálja és elszámol az Élelmiszerbank felé. Lásd:
o Élelmiszeradomány kiosztási és elszámolási útmutató
o Adománykiosztási adatlap
o Portál_áruházi_útmutató.pdf
o Útmutató fotódokumentáció készítéséhez
Elérhetőek itt:
http://www.elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/adminisztracio.html
• a szétosztásra átvett élelmiszerekkel kapcsolatosan teljes körű anyagi
felelősséget vállal,
• a szervezet székhelyén és weboldalán a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
logóját, linkjét és „A(z) <szervezet neve> munkáját élelmiszersegéllyel a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja” feliratot feltünteti,
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az élelmiszer kiosztásánál és az osztási értesítésnél a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület nevét feltünteti, az osztás helyszínén az Élelmiszerbank által
biztosított plakátot és adatvédelmi tájékoztatót kihelyezi,
az élelmiszerosztást sem politikai, sem vallási befolyásolásra nem használja.

További információk
• A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a szervezetek, akik a fenti feltételeken
túl is átláthatóan működnek és az ehhez tartozó információk a honlapjukon
elérhetőek.
• A kiíró előnyben részesíti civil szervezetek, egyházi szervezetek és
önkormányzati fenntartású szociális célú szervezetek (pl. szociális
szolgáltatók, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, családok átmeneti
otthonai, hajléktalanszállások, tanodák, gyerekházak) pályázatait.
• Az együttműködés keretében a nyertes szervezet az Élelmiszerbank központi
raktárából (1172 Budapest, Lokátor u 3.) lejárat-közeli és hűtést igénylő
élelmiszerek átvételére is kaphat lehetőséget. Az élelmiszereket általában az
értesítéstől számított 1-2 napon belül kell elszállítani és adott időn belül
ingyenesen kiosztani. A kiválasztott szervezetek feladata az Élelmiszerbanktól
átvett élelmiszerek rászorulókhoz ingyenesen történő eljuttatása.
• A pályázatok elbírálásával, a feltételek módosításával, a pályázat esetleges
visszavonásával kapcsolatosan a Magyar Élelmiszerbank Egyesület minden
jogot fenntart magának.
A pályázati folyamat
1. Az Élelmiszerbank működésének és a pályázat feltételeinek megismerése
2. Az elektronikus kérdőív kitöltése
3. Az esetlegesen pluszban kért információk átadása
4. Elbírálási folyamat (amelynek lépésenként egyes szervezeteket
személyesen is meglátogatunk)
5. A pályázók értesítése
6. Szerződéskötés
7. Az áruházi élelmiszermentés elindítása

3. A pályázat benyújtása
Minden pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni. A pályázati adatlap
kitöltése az Interneten keresztül lehetséges:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelUMAMm0PQr0rFOVUtejPQHeZiLEM9LzGRGrxXhZIk45uvtg/viewform

Figyelem, az adatlapot egyszerre kell kitölteni, részleges mentésre, majd az adatlap
kitöltésének későbbi folytatására nincs mód!
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan beadható.
A pályázatokat folyamatosan, áruházanként bíráljuk el, a pályázat eredményéről
folyamatosan tájékoztatjuk a pályázókat.
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Kérdések esetén
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás telefonon kérhető munkanapokon 9-17h
között
kizárólag
a
30/842-6225-ös
telefonszámon
vagy
a
schwikker.zsofia@elelmiszerbank.hu email-címen.
Amennyiben a telefonszám nem elérhető, kérjük, hogy próbálkozzanak később.
Kérjük, hogy más kollégáinkat ne hívják a pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel, mert
nincs teljes körű információjuk! Kérjük, hogy mielőtt kérdeznek, alaposan olvassák el
a pályázati kiírást és a kapcsolódó dokumentumokat!
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