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Pályázati kiírás
Az Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány kuratóriuma támogatási pályázatot hirdet
állatorvosi szolgáltató tevékenységet végző magán-állatorvosok és vállalkozások
számára, a következőkben részletezett feltételekkel és módon.
A pályázat célja: A 2010. októberében Kolontár és Devecser települések körzetében
bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa során megsérült állatok ellátásával összefüggésben
felmerült, és más forrásokból meg nem téríthető (térülő) állategészségügyi szolgáltatási
költségek részleges utó-finanszírozása.
A támogatás forrása: Az Alapítvány számlájára érkező mindazon befizetések, amelyeket az
adományozók legkésőbb 2010. október 31. napjáig utalnak át az Alapítvány számlájára.
A támogatás várható összes kerete: A beérkező célzott adományok összegétől függ, de
várhatóan kb. 600-800 ezer Ft
Az elnyerhető támogatás összege: A kuratórium nem határoz meg támogatási határt. Az egyegy pályázatra elnyerhető támogatási összeget az elbírálás során a kuratórium határozza meg
a pályázati adatlapon feltüntetett információk és adatok ismeretében. Az egy-egy pályázó által
elnyerhető támogatási összeget befolyásolhatja a támogatásra fordítható összes keret nagysága
és a benyújtott pályázatok száma.
A támogatható tevékenységek köre: Kizárólag olyan állategészségügyi szolgáltatások,
amelyek a Kolontár–Devecser települések térségében a vörösiszap-katasztrófa következtében
megsérült állatok
- állatorvosi elsősegélyben részesítésével, sürgősségi ellátásával,
- betegvizsgálatával és
- szükséges gyógykezelésével
összefüggésben merültek fel.
A pályázat keretében támogatott körbe tartozik az állategészségügyi szolgáltatás nyújtás során
felmerült
- állatorvosi munkadíj (betegvizsgálat, kezelés, esetleges műtét),
- a kiszállásokhoz szükséges gépjármű használat költségei,
- a betegek kezeléséhez felhasznált gyógyszerek és más gyógyászati pótlási értéke.
A támogatásra jogosultak köre: Azon állatorvosi szolgáltató tevékenységet végző
vállalkozások, beleértve az egyéni vállalkozónak minősülő, adószámmal rendelkező magánállatorvosokat is, akiknek a bekövetkezett vörösiszap-katasztrófával összefüggésben végzett
állatorvosi ténykedése, szolgáltatása során indokoltan felmerült és a fentiekben részletezett
körbe tartozó költségei (részben vagy egészében) nem kerültek megtérítésre sem a
szolgáltatást igénybe vevők, sem az állattulajdonosok, sem az állatvédő- vagy más
szervezetek által.
Kizáró okok: Nem pályázhatnak a támogatás elnyerésére olyan magán-állatorvosok, és
állategészségügyi vállalkozások, akik/amelyek saját maguk is alapítói és/vagy működtetői,
támogatói állatvédelmi célú alapítványnak, szervezetnek, egyesületnek. Nem pályázhatnak
olyan állategészségügyi vállalkozások sem, amelyeknek a katasztrófa térségéből származó

sérült állatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeit közvetlenül az állattartók, vagy
más szervezetek, alapítványok megtérítették vagy várhatóan megtérítik.
Azokat a pályázókat, akikről megállapítható, hogy a megjelölt körbe tartoznak, a kuratórium
kizárja a pályázatból. Amennyiben a kizáró ok a pályázati támogatás folyósítását követően
derül ki, a kuratórium a támogatást jogosulatlanul elnyert pályázót felszólítja az átutalt
támogatás 8 napon belüli visszafizetésére, aki azt köteles a megadott visszafizetési határidőig
az Alapítvány számlájára visszautalni.
A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje:
A pályázatokat és azok kötelező mellékleteit a következő címre kell postai úton eljuttatni:
„Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány” 1078 Budapest, István u. 11. fsz.1.
A pályázatokat legkésőbb 2010. október 31.-én kell postára adni.
A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
- a teljes körűen kitöltött pályázati adatlap,
- amennyiben a pályázó magán-állatorvos, érvényes kamarai működési engedélyének
fénymásolata,
- amennyiben a pályázó állategészségügyi vállalkozás, a cégbírósági bejegyzés fénymásolata,
valamint a vállalkozás által működtetett állatorvosi rendelő vagy állatkórház működési
engedélyének fénymásolata.
-kivonat a pályázó vállalkozás által szokásosan alkalmazott állatorvosi díjtételekből az alábbi
tételeket illetően: betegvizsgálati díjak, kiszállási díjak, sürgősségi ellátás díja.
Formai ellenőrzés, hiánypótlás: A kuratórium a beérkezett pályázatokat formailag ellenőrzi.
Csak a megadott határidőig feladott (postabélyegző számít), és a feltételeknek mindenben
megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A megjelölt legkésőbbi feladási határidő után
postára adott pályázatok, valamint azok, amelyekhez nem kerültek csatolásra a kötelezően
csatolandó mellékletek, vagy a pályázati űrlap nem került teljes körűen kitöltésre, a
pályázatból hiánypótlásra való felszólítás nélkül kizárásra kerülhetnek. A kizárásról a
kuratórium -az ok megjelölésével- értesíti a pályázót.
A formailag megfelelő pályázatok értékelése: A beérkező pályázatokat a kuratórium
folyamatosan, de legkésőbb 2010. november 12.-ig értékeli és elbírálja. A támogatás
megítélése nem automatikus, annak odaítélése minden egyes pályázat esetében a kuratórium
döntésétől függ. A pályázat elbírálása során a kuratórium előnyben részesíti a KolontárDevecser települések közvetlen közelében működő, ott állategészségügyi szolgáltatási
tevékenységet folyamatosan folytató állatorvosokat és vállalkozásaikat. A kuratórium a
formailag megfelelő pályázókat értesíti az elbírálásról és a megítélt támogatási összegről.
A támogatás folyósítása: Az elbírált és támogatásra alkalmasnak ítélt pályázatok megítélt
támogatási összegét a kuratórium a pályázó által a pályázatában megjelölt bankszámlára
történő átutalással fizeti ki a nyertes pályázóknak az elbírálást követő 8 napon belül.
Budapest, 2010. október 20.
a Kuratórium nevében:
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