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„Generali SME EnterPrize KKV fenntarthatósági program”
pályázati felhívás mikro-, kis- és középvállalatok részére

 1. A pályázat kiírója

  Generali Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., cégjegyzékszáma: 01 10 041305, adószáma: 10308024-4-44 ) 

 2. A pályázat neve

  „Generali SME EnterPrize KKV fenntarthatósági program”

 3. A pályázat célja

  Támogatás nyújtása a magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok fenntarthatósági céljainak megvalósításához. 

 4. A pályázat témája 

  Projekt indítása a mikro-, kis- és középvállalatok fenntartható működése érdekében, az alábbi három kategória egyikében: 

  I. kategória: munkavállalói jólét

  Olyan programok folytatása, megvalósítása kerül támogatásra, amelyek célja, hogy az adott vállalat munkavállalóit, illetve a munkavállalók csa-
ládjait támogassa. Például tematikus rekreációs rendezvények szervezése, dedikált munkavállalói támogatások nyújtása.

  II. kategória: környezetvédelem 

  Olyan programok folytatása megvalósítása kerül támogatásra, amelyek célja a környezetvédelem. Például a környezetre ártalmas anyagok kibo-
csátásának csökkentése gyártás során, újrahasznosítás vagy a fogyasztók környezetvédelmi tudatosságának erősítésére indított program.

  III. kategória: mikrokörnyezet iránti felelősségvállalás

  Olyan programok folytatása, megvalósítása kerül támogatásra, amelyek célja, hogy a vállalkozás mikrokörnyezetében élő emberek mindennap-
jait segítse. Például helyi jótékonysági akciók, helyi sport, kulturális közösségek támogatása.

  A benyújtott pályázatok közül a Generali Biztosító Zrt. azokat a pályázatokat értékeli, amelyek a fenti 3 kategóriában az alábbi területek legalább 
egyikére vonatkoznak: üzleti modellváltás, új termékek bevezetése, új szolgáltatások bevezetése, innováció, vagy digitális transzformáció.

 5. Pályázati díj 

  Munkavállalói jólét kategóriában az első helyezett kerül díjazásra, a pályázati díj 3 000 000 Ft.

  Környezetvédelem kategóriában az első helyezett kerül díjazásra, a pályázati díj 3 000 000 Ft.

  Mikrokörnyezet iránti felelősségvállalás kategóriában az első helyezett kerül díjazásra, a pályázati díj 3 000 000 Ft.

 6. Pályázati időszak

  2021. április 22., 10:00 és 2021. május 26., 18:00 között

 7. Pályázási feltételek

  A Generali Biztosító Zrt. pályázatot ír ki a jelen Pályázati feltételeknek megfelelő mindazon minimum 5 főt foglalkoztató mikro-vállalkozások és 
kis- és középvállalatok részére, akik vállalják, hogy díjazásuk esetén az általuk a pályázat során benyújtott, fenntarthatósági fókuszú projekteket 
megvalósítják. 

  A pályázaton minden magyarországi székhelyű minimum 5 főt foglalkoztató mikro-vállalkozás, kis- és középvállalat részt vehet. A részvétel 
előfeltétele, hogy a pályázó vállalatnak legyen fenntarthatósági elkötelezettsége, azaz olyan, az elmúlt 2 évben megvalósított projektje, amely a 
„Pályázat témája” pontban meghatározott 3 kategória valamelyikéhez kapcsolódik. 

  A pályázat nyerteseinek a pályázati díjat – a pályázati céloknak megfelelően – a pályázatban vállalt üzleti modellváltásra, új termékek bevezeté-
sére, új szolgáltatások bevezetésére, innovációra vagy a digitális transzformációra kell fordítaniuk.   

  Egy vállalkozás egy pályázatot nyújthat be.

  A pályázatot kizárólag a https://generalielorelatok.hu/projektek/sme-palyazat/ online felületen lehet benyújtani, az adatkezelési hozzájárulás, 
valamint a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételek megismeréséről szóló nyilatkozat megtételét követően. A pályázati oldal 2021. április 22. 
10.00 órától 2021. május 26. 18.00-ig lesz elérhető.

  A pályázatban megadandó információk:
– pályázó cég adatai (cég neve, alkalmazottainak száma, a cég főtevékenysége, cégjegyzékszáma, cégjegyzésre jogosult vezető tisztség-

viselő neve, cég székhelye, cég adószáma, a pályázati kapcsolattartó neve, státusza (tulajdonos, ügyvezető, HR munkatárs, stb.), email 
címe, telefonszáma),

– egy már sikeresen megvalósított fenntarthatósági projekt bemutatása,
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– a pályázati díjból megvalósítandó fenntarthatóság projekt bemutatása,
– minden egyéb információ, dokumentáció, ami szükséges a pályázati anyag igazolásához, megértéséhez

  A pályázatot a vállalkozás tulajdonosa, vagy bármely munkatársa benyújthatja. A pályázati anyag benyújtásának feltétele egy, a vállalkozás 
tulajdonos aláírásával igazolt szándéknyilatkozat. A szándéknyilatkozat formanyomtatványa a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. A szán-
déknyilatkozat tartalmazza, hogy a vállalkozás részt kíván venni a pályázaton, és amennyiben elnyeri a pályázati díjak egyikét, úgy vállalja az ezzel 
járó kötelezettségeket. A pályázat benyújtásához pénzügyi önrész nem feltétel.

  A pályázat egyfordulós.

  A pályázatnak meg kell felelnie a pályázat tárgyára vonatkozó jogszabályoknak.

  A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli.

  A kiíró a pályázati anyagokat 2021. december 31-ig őrzi meg, kivételt képeznek ez alól a nyertes pályázati anyagok. A nyertes pályázati anyago-
kat a kiíró 8 évig őrzi meg, a vonatkozó számviteli törvény előírásának megfelelően. 

  A pályázó a pályázatának a benyújtásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázata nyer, úgy a pályázat bemutatásra kerül:
– a Generali Előrelátók weboldal EnterPrize program aloldalán, 
– a Generali Előrelátók weboldal Blog/Siker oldalán megjelenő blogcikkben, 
– a generali.hu weboldalon,
– a pályázat kiírójának belső kommunikációs felületein, 
– a Nemzetközi Generali Csoport EnterPrize projektjében, valamint
– a pályázat kiírója által kiadott sajtóközleményekben, PR cikkekben. 

 8. A pályázatok értékelése

  Valamennyi, a jelen pályázati feltételeknek megfelelő pályázat értékelésre kerül, és a legjobb 3, kategóriánként egy-egy pályázat díjazásban 
részesül.  

  A benyújtott pályázati anyagokat az EnterPrize fenntarthatósági program szakmai együttműködő partnere  és a Generali Biztosító Zrt. munkatár-
sai értékelik.

  Szakmai együttműködő partnerek: Márta Irén a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezet igazgatója és Kamasz Melinda 
a Növekedés.hu hírportál főszerkesztője.

  A pályázat értékelésénél figyelembevételre kerül, hogy a pályázat az adott kategóriában mennyire támogatja a fenntarthatósági célokat, valamint 
technikai, pénzügyi szempontból megvalósítható-e. 

  Azok a pályázatok, amelyek nem felel meg a jelen kiírás pályázati céljainak, vagy a pályázati anyag nem alkalmas a bemutatott program érdemi 
elbírálására, az értékelésből kizárásra kerül. 

  A nyertes pályázók elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Azon pályázók, akik nem nyertek a pályázaton, erről külön nem kapnak értesítést.

 9. A nyertes pályázók kötelezettségei

  A nyertes pályázók a pályázati díj felhasználásáról kétoldalú megállapodást kötnek a kiíróval, melyben vállalják:
– hogy a pályázatban beadott megvalósítandó projektet 2021 november 30-ig teljesítik, 
– a pályázati díj felhasználásáról számlával elszámolást nyújtanak be a pályázat kiírójának 2021 december 15-ig,
– a kiíró számára írásban bemutatják a megvalósult projektet 2021. december 15-ig,
– a kiíró számára lehetővé teszik a projekt személyes megtekintését, amennyiben az tárgyi eszközök, beruházás vagy rendezvények formá-

jában valósul meg, 
– hozzájárulnak a benyújtott pályázatok nyilvános hazai és nemzetközi bemutatásához a Pályázati feltételekben jelzett kommunikációs felü-

leteken és eszközökön,
– sikeres megvalósítás esetén hozzájárulnak a megvalósult projekt nyilvános hazai és nemzetközi bemutatásához,
– meg nem valósult projekt esetén a pályázati díj visszafizetését a kiírónak,
– részben megvalósult projekt esetén a pályázati díj megvalósulással arányos részének visszafizetését a kiíró részére.

 10. Generali SME EnterPrize KKV fenntarthatósági program időpontjai

  A pályázat kiírása: 2021. április 22.

  A pályázati időszak: 2021. április 22. 10:00 és 2021. május 26. 18:00 között

  A pályázatok eredményhirdetés: 2021. június 15.

  Szerződéskötés nyertes pályázókkal: 2021. június 30.

  Pályázati díj utalásának határideje: 2021. július 15.

  A pályázati díj felhasználásának a határideje: 2021. november 30.

  Az elszámolások beküldésének határideje: 2021. december 15.

  A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a marketing.hu@generali.com email címen kérhető, a levél tárgyában „EnterPrize KKV fenntart-
hatósági program” megjelöléssel.

Budapest 2021. április 22.

Generali Biztosító Zrt.       Mellékletek:  1. számú melléklet: Szándéknyilatkozat


