
 

 

 
 

Pályázat a Lions klubok számára 
a koronavírussal összefüggő segítés vagy aktivitásszervezés  

kormányzósági támogatására 
címmel a jószolgálati alap terhére 

 
 

 
A koronavírus okozta megváltozott életkörülmények a társadalom egészére hatnak. Új fajta 
megoldásokat kell találni a kluboknak a kapcsolattartásra és a jószolgálati munka végzésére is.  
De eközben észre kell venni, hogy lehetnek olyan Lions társaink, akik maguk is átmeneti bajba 
kerültek. Ezért ennek a munkának a segítésére a szövetség pályázatot hirdet. 
 
 
 
 
A pályázat célja, hogy szövetségi segítséget kaphassanak 

egyrészt: 
azok a klubok, akik klubtársaik segítésére vállalkoznak, anyagi segítséget kapjanak ehhez. Ilyen 
lehet, ha például egy egyedül élő és most megbetegedett klubtárs ellátásának megszervezése, 
segítése és ehhez hasonló szituációk segítése. A tagdíj fizetésének átvállalása nem lehetséges 
szövetségi pénzből. 
 másrészről: 
azok a klubok, akik a koronavírus okozta helyzetek leküzdéséhez - akár saját klubjuk számára, akár 
a jószolgálati munka újszerű megszervezéséhez kapcsolódóan programötlethez - igényelnek 
segítséget. 
 
Pályázati feltételek: 
Egy klub csak egy pályázatot nyújthat be, de több klub innovatív programja is elnyerheti a 
céltámogatást a kiírás keretében! 
A programok és segítések a járványügyi helyzet fennlétére értendők, de vagy legfeljebb hat 
hónapig futtathatók. 
 
Benyújtás módja: 
A pályázatban maximum fél oldalban kell leírni a támogatandó szituációt. A pályázat mellékletében 
be kell nyújtani az igényelt erőforrás pénzügyi kalkulációs tervét, melyből egyértelműen kiderül, 
hogy a pályázati pénz milyen tételekre lesz fordítva. 
A pályázatokat emailben fogarassy.csaba@gtk.szie.hu címre szükséges benyújtani. Minden 
beküldő visszaigazolást kap a beküldésről, a visszaigazolás elmaradása esetén a pályázat beküldése 
technikailag (például annak mérete, mennyisége okán) nem tekinthető sikeresnek, és más módot 
kell találni (Pl. cloud, wetransfer, mammutmail, egyéb fileküldő rendszerek) annak beküldésére. A 
benyújtáshoz csatolni kell a jelentkezési lapot, és el kell fogadni a jelentkezés feltételeit. 



 

 

 
 
 
Beadási határidő: 
2020. május 30.  
 
Bíróló bizottság: 
A beérkezett pályázatokat a 2019-2020 Lions év 6 fős kormányzósága bírálja el. 
A munkacsoport vezetője dr. Fogarassy Csaba II. alkormányzó. 
Elérhető keretösszeg: 1.5 millió forint. 
  
 
Eredményhirdetés: 
2020. június 1  
 
 
 
 
 
2020 május 4. 
 
                                                                                                 Boronkay Gusztáv  

            kormányzó 


