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Tesco – Mátsz pályázat 

2017. 
  

A pályázat kiírója a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, 
Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban: „TESCO vagy Kiíró”) és a Magyar 
Állatvédő és Természetbarát Szövetség (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 11. 
adószám: 18054901-1-41, továbbiakban: „MÁTSZ vagy Lebonyolító”) 

 
Az 1. számú mellékletben meghatározott beszállító partnerei a Kiíró minden 
áruházában 2017. január 02. és 2017. február 28. között, az 1.1 pontban megjelölt 
termékkategóriákba tartozó termékekre vonatkozóan, az alábbi felajánlást teszik: 

- az 1.1 termékkategóriákba tartozó termékek esetében értékesített termékenként 1 
Ft-ot (azaz egy forintot), ajánlanak fel a pályázatban nyertes szervezet és program 
támogatására.  

1.1 Az akcióban résztvevő termékkategóriák:  

o Kutyaeledelek (száraz, nedves, jutalomfalat, vitamin) 
o Macskaeledelek (száraz, nedves, jutalomfalat, alom, vitamin, macskatej) 
o Kisállateledel (eledel, jutalomfalat – rúd, karika, alom-széna, forgács) 

Az elnyerhető pályázati összeg (az értékesítési forgalomtól függően) várhatóan közel 
5.000.000 Ft (azaz ötmillió forint) amelyet beszállító partnerekkel való megállapodás 
alapján a Kiíró utal át a nyertes pályázók részére.    

 
Pályázati Kiírás 
 

A pályázat célja a felelős állattartással kapcsolatos ismeretek elterjesztése és 
tudatosítása az általános iskola alsó tagozatosai körében, az iskolával való 
együttműködés keretében. 

 
1. A pályázat beadásával kapcsolatos feltételek:  
- a pályázaton részt vehet minden működési engedéllyel rendelkező Mátsz 
tagszervezet.  
 
2. Tartalmi követelmények:  

- a tagszervezet neve, címe, elérhetősége, vezető neve  
- működési engedély száma  



- pályázó eddigi tevékenységének és elért eredményeinek rövid írásos 
bemutatása  

- a menhely kutya és cica befogadó képessége, aktuális állat létszám 
- Program célja és fontossága 

o Időzítés 
- költségvetés, amely a számlákon alapuló végelszámolás alapját képezi. 

 
 
3. Terjedelmi követelmények: 
A pályázatra benyújtott anyagok maximális terjedelme: 3 db A/4-es gépelt oldal.  
A pályázatokat word formátumban, elektronikus formában kérjük elküldeni. 
 
4. Értékelés szempontjai:  
- A pályázó a pályázati kiírásban és részvételi feltételekben foglaltaknak kivétel 
nélkül megfelel, és ezt a megfelelő dokumentumokkal igazolni tudja. 
- A program megvalósíthatósága és jövőbeni fenntarthatóságának realitása.  
- A program megfelel a megjelölt célcsoportnak 
- A program által használt kommunikációs csatornák hatékonysága, 
újszerűsége, kreativitása. 
- A pályázat a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel, jogi előírásokkal 
tartalmában nem ellentétes, továbbá más szervezetekkel kapcsolatban 
diszkriminációra alkalmas megkülönböztető utalást / beállítást nem tartalmaz. 
 
5. A Bíráló  Bizottság tagjai: 
Mátsz Intéző Bizottságának tagjai 
 
 
6. Pályázók köre 
A pályázaton részt vehet a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség bármely 
közhasznú tagszervezete. 
 
8. Nevezési ( beküldési) határidő:  
2017. január 15. 
 
9. A beküldési cím:  
Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség: info.matsz@freemail.hu 
 
10. Elbírálás: 
A beérkezett pályázatokat a Bíráló Bizottság 2017. január 26-ig bírálja el. 
 
 
11. Eredményhirdetés, a nyertesek k iértesítése:  
2017. február 1. 
 
 
 
 
 

mailto:info.matsz@freemail.hu


12. Adományozás és hitelesítés  
 
Szervező az akciót 2017. február 28-án zárja le, majd az eddig az időpontig történt 
eladások alapján legkésőbb 2017. március 15-ig kiszámítja, hogy a nyertes 
menhelyek mennyi pénzre jogosultak. 
 
 
13. Az adomány átvétele  
 

A pályázati összeg kifizetésére az egyes nyertes szervezetek a hivatalos támogatási 
szerződés aláírását követő 30 (harminc) munkanapon belül kerül sor. 

A nyertes menhely köteles Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az 
adomány átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. 
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