A KAP 2018 pályázati
folyamat és változások
az előző évekhez
képest

Mi is a KAP?
• A KAP
1) egy hibrid rendszer – pályázat és crowdfunding avagy
közösségi adományozás!
2) A Bank 2017. évi adózott eredményének 10%-áról a
bank részvényesei lemondanak és felajánlják a Bank
ügyfeleinek, majd ők közhasznú célok támogatására
ajánlják tovább pályázaton bejutott szervezetek részére.
3) Közösségi Adományozási Program keretében több mint
30.000 ügyfélnek nyílik lehetősége arra, hogy a rá eső
eredményrész 10%-áról rendelkezzen. Pár 100 vagy 1000
forintokból lesznek milliók.
4) A szervezeteknek el kell érniük az ügyfeleket, ebben
segítenek a Civil és Közösségi Kapcsolatok terület
munkatársai, a bankfiókok, banki IT-s fejlesztések, stb.
Várjuk a további ötleteket, ajánlásokat a
kap@magnetbank.hu emailcímre!

És miért a változás?
• A KAP módosításának céljai:
1) a KAP listás szervezetek és az ügyfelek közelebb hozása
egymáshoz, ismertség növelése;
2) civil fejlesztési, kapacitásépítési elem jelenjen meg a
KAP-ban a civil társadalom erősítésének céljával és
fenntarthatósággal a fókuszban;
3) a transzparencia elvének erőteljesebb alkalmazása;
4) hiánypótló, egyedi finanszírozási/adományozási célok
meghatározása Magyarországon – útban a MagNet donor
filozófia és CKP stratégia felé – az adománygyűjtés
segítése;
5) társadalmi vállalkozások elérése;
6) a MagNet és a KAP listás szervezetek közötti
együttműködés megerősítése, a kölcsönösség kiépítése;
7) a kommunikálhatóság/társadalmi hatás
megfoghatóságának javítása.
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•

Ki pályázhat?

Civil szervezetek*, akik
1) 2017. október 25., éjfélig beadták a pályázatot;
2) nonprofit jellegű a működésük (nem tisztán üzleti);
3) közhasznú minősítéssel rendelkeznek vagy azt a
szerződéskötésig megkapják (2017. december);
4) ha részt vett a 2017-es KAP-ban, úgy aktuális
projektbeszámolóját 2017. december 15-ig beküldi, és az
elfogadásra kerül, különben törlik a listáról.

De mit is jelent a MagNet Banknak a civil?
1) szélesebb értelemben használja a civil szervezetek
kifejezést:
*értékorientált, nonprofit alapítványok, egyesületek és
nonprofit gazdasági társaságok
2) a társadalmi vállalkozások is a fókuszban
3) EGYÜTTMŰKÖDÉS!
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Témakörök (külön a szervezeté és a projekté)

1) oktatás-nevelés – főként iskolai programok
2) esélyegyenlőség – bármilyen hátrányos helyzetű vagy
sérülékeny csoport helyzetbe hozása
3) környezetvédelem – bármi zöld, állatvédelem
4) kultúra – lehetőség szerint nem egy esemény, hanem
kulturális eszközökkel valamilyen társadalmi probléma
megoldása
5) egészségmegőrzés-sport – rekreációs, szabadidős,
megelőzés (akár szűrés is)
6) gyógyítás – valamilyen betegségben szenvedő célcsoporttal
foglalkozás, helyzetbe hozásuk
Egy szervezet csak egy témakörben pályázhat!

• Az összegyűjthető összeg (fundraising)
1) Tavaly 1 millió HUF, előtte 500 000 HUF
2) Jelen kiírásban 2 millió HUF a becsült, csak irányadó (ám
minimum 1,5 millió HUF), függ a bekerült szervezetek számától
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Listára kerülő szervezetek

1) Becsülten 50 szervezet
2) Fokozatosan csökkentett számú szervezettel a
mélyebb fejlesztés elérése és a nagyobb
társadalmi hatású projektek kivitelezése a cél
3) Szeretnénk majd tudásátadáson keresztül több
szervezetet elérni – következő években
szervezetek be tudnak vonni további civil
szervezeteket projektjeikbe?
4) Önmagában a korábbi részvétel nem feltétlenül
jelent előnyt és semmiképpen sem jelent
automatikus bekerülést
5) Jelentkezővel interaktív, valódi együttműködést
szeretnénk megvalósítani

•
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Kiválasztási kritériumok és értékelés

1) 3 lépcsős kiválasztási folyamat:
a) Formai értékelés, b) Szakmai pontozás – itt az alább pirossal jelölt pontok
várhatóak értékelésre, c) Döntő bizottsági ülés – itt az alább feketével jelölt
pontok várhatóak értékelésre
2) A projektterv tartalmaz szervezeti/társadalmi fenntarthatóságot segítő
projektelemeket, mint például:
• közösségépítést;
• értékelést, eredmény-, hatásmérést;
• erre épülő kommunikációt;
• önkéntesek toborzását/képzését;
• oktatási/nevelési aspektust;
• társadalmilag sérülékeny csoportok helyzetbe hozását;
• pro bono szolgáltatások igénybevételét;
• magánadomány-gyűjtés fejlesztését;
• vagy más források bevonását.
3) Hálózat építés, partnerség, területek, szervezetek, szektorok összekötése
4) Projektötlet érdekessége és megvalósítás szakmai szintje
5) Aktív kommunikáció, ismertség
6) A Banki együttműködésre ötletek, előző partneri tapasztalatok
7) A célcsoport Magyarországon található
8) Pályázó szervezet mérete
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Pályázás menete

1) Pályázat benyújtása: 2017. szept 25-től a
http://www.magnetbank.hu/kap_palyazat címen
található adatlap kitöltésével történik (a korábbi KAP
során kedvezményezettként szereplő szervezeteknek is
pályázniuk kell).
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. okt 25. éjfél.
2) A KAP Bizottság dönt a pályázatok elfogadásáról
előreláthatóan legkésőbb 2017. november 30-ig.
3) A szerződéskötés a Bank és a bekerült szervezet között:
2017. dec 31-ig - a 2017-es KAP-ban nem vettek részt,
2018. jan 30-ig - a 2017-es KAP-ban részt vettek.
4) Csak szerződéskötéskor kell benyújtani bírósági és
közhasznúsági kivonatot, felhatalmazó leveleket, logót, stb.
5) A szerződéskötéssel egyidőben számlanyitás a MagNet
Magyar Közösségi Banknál.

A KAP 2018 projektidőszak és
beszámolás
•

Projektmegvalósítási periódus
2018. január 1. – december 15.

• Beszámolás menete
1. Egy hivatalos beszámoló: adatok, eredmények, pénzügyi
költések, nyilatkozat
Pénzügyi beszámoló (táblázat főbb költségfajták szerint és
a pénzügyi bizonylatok másolatának benyújtása)
2. Egy közvetlen beszámoló: vizuális anyagok benyújtása,
barátságos hangvételű rövid projektbemutató, amiben az
eredmények/hatás leírásra kerül és egy személyes történet
(story telling kommunikációhoz) – kimegy az ügyfelek, a
pénzfelajánló felé, Facebookra, ezért is fontos, hosszútávú
adományozót nyerhet a szervezet pl.

A KAP 2018 tervezett ütemezése
• Pályázás: 2017. szept 25. – okt 25., éjfél
• Pályázati felkészítő workshop, VÁLTOZÁSOK!
bemutatása: 2017. szept 28.
• Bírálat: 2017. okt 26. – nov 30./dec 4.
• Szerződéskötés: 2017. dec 4. – 2018. jan 30.
• Végső, nyertes listák kommunikációja és webfelületes
megjelenése: 2018. febr 15. – ápr 15.
• Nyerteseknek kommunikációs felkészítés: 2018. ápr 16.
(előzetes dátum!)
• Banki ügyfelek felé kommunikáció a bank részéről
(előkészítés, értesítés): 2018. márc 01 – máj 15.
• Kampányidőszak: 2018. máj 15. – jún 29.
• Utalás a szervezeteknek, arculati elemek megjelenítése
szervezetek felületein: 2018. júl 31-ig
• Beszámolás: projekt vége utáni egy hónapon belül, de
legkésőbb 2018. dec 15ig.

•

Pályázati adatlap
Szabályok és módosítások

- 1 hónap áll rendelkezésre a benyújtásra:
http://www.magnetbank.hu/kap_palyazat
- Minden cella kitöltése kötelező – értelmes szöveggel
- Nincs hiánypótlás – annyi információval lesz lepontozva,
amennyit beleírtak
- Nem lehet menet közben menteni, félig kész állapotban,
ajánljuk, hogy szövegszerkesztőben készítsék el a kész
szöveget
- Karakterlimitek vannak – összeszedetten, pontokba írják a
lényeget, nem a terjengős szóvirágok számítanak
- Éjfélkor lezár az on-line rendszer, utána már nem tudnak
pályázatot benyújtani és nem is fog elfogadásra kerülni
- Projekttervezés https://www.youtube.com/watch?v=BOzCFL-fDew
- Milyen a jó pályázat és a rossz?
https://www.youtube.com/watch?v=a4W4eW7Hax4

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
ITT A VÉGE, FUSS EL VÉLE!

VÁRJUK A PÁLYÁZATOKAT!
További információ:
kap@magnetbank.hu
SOK SIKERT KÍVÁN A MAGNET BANK
CIVIL ÉS KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK
TERÜLETE!

