Az Várépítő pályázaton történő együttműködésért részletei
A Várépítő pályázathoz bárki és bármely cég csatlakozhat, aki szervezett keretek között szeretné
termékbeli, illetve anyagi támogatását, vagy szolgáltatását a jelentkező, beruházást tervező
gyermekintézményi- vagy műemléki pályázókhoz eljuttatni.
A felajánlás módja és elosztása
A felajánlásokat a cégek a szokások szerint listaáron és nettó értéken határozzák meg, ez lesz a pályázaton
az un. elszámoló ár (mivel ezt az árat, a cégek rendszerint hivatalosan közzéteszik, ezért ez ellenőrizhető).
A felajánlott termékek és egyéb javak (szolgáltatás, pénzbeli felajánlás) pályázók közötti elosztásába
felajánló cég nem szólhat bele, arról a pályázat független bizottsága dönt.
A bizottság az adott termékkategóriában megpályázott termékeknek minimum az 50%-át köteles egy-egy
nyertesnek ítélt pályázónak juttatni. A további 50%-ot a nyertes pályázók, anyagi lehetőségeikhez mérten,
a felajánló cégektől kapott, általában kedvezményes áron meg szokták vásárolni.
Az elnyert termékek fuvarozásáról és beépítéséről a pályázó köteles gondoskodni, ez a kiírásban is
hangsúlyosan szerepel, illetve a pályázati időszakban is nyomatékosan felhívjuk erre a pályázók figyelmét.
Éppen ezért ennek anyagi fedezetét már a pályázóknak már a benyújtáskor igazolniuk kell.
Az elnyert termékeket a pályázati év decemberének végéig köteles a pályázók a feltételek teljesítése estén
átvenni és elszállítani. A felajánló cég az adott termék mennyiséget a felajánlott elszámoló áron eddig
köteles a pályázók számára biztosítani.
Sajnos előfordul, hogy egy reménybeli támogatás elmaradása miatt egy-egy beruházás nem valósulhat
meg, ilyenkor a támogató cégek dönthetnek az elnyert termékek további sorsáról. Például a szükséges
anyagi forrás rendelkezésre állása estén később is a biztosítják a terméket, vagy valamilyen módon
segítenek a pályázónak azt mihamarabb megvalósítani (kapcsolataikkal, szolgáltatással, fuvarral stb.).
Az elmúlt években a Várépítő pályázat felajánlói között volt a Proidea, az E-Build és az iBuild valamint a
Magyar Építéstechnika konzorciuma, amely az évente felajánlott 500.000 Ft készpénzzel a nagyon
közkedvelt volt.
Az ÉMSZ tagjai, Magyarország legjobb tetőfedői keze munkáját már három év beruházásai, három
társadalmi munkában elkészült tető dicséri: dolgoztak Nyíregyházán, Nagykölkeden és Alcsútdobozon.
A Várépítő Pályázat finanszírozása
A dologi költségekre (meghirdetés, zsűri honoráriuma, levelezési- és telefonköltség, oklevelek, díjátadó
költsége) terméktámogatásokat felajánló cégektől szervezési költségtérítést kell kérnünk.
A szervezési költségtérítés mértéke a felajánlott termékek nettó értékének 10 %-a, de minimum 100 000
Ft+ÁFA/cég, illetve maximum 300 000 Ft+ÁFA/cég. A felajánló cégek a szervezési költség teljes egészét
átutalással teljesítik.

Build-Communication Kft. Cím: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2. Tel.: 23/611-029
www.buildmarketing.hu www.buildrendezvenyek.hu, www.epitomarketing.hu, www.varepitopalyazat.hu

