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II,

1. A szponzorációs tevékenység fogalma

A jelen szponzorációs szabályzat alkalmazásában szponzoracios tevékenység a Budapest Esély
Nonprofit Kft. által tőle független szervezetnek nyújtott bármely támogatás, ideértve különösen
közvetlen pénzbeli támogatást, az ellenszolgáltatás nélkül vagy az üzletpolitikai kedvezményen kívül a
piaci ár alatt adott természetbeni támogatást, a leselejtezett eszközök adományozását és a társaságiadó-
felajánlást (a továbbiakban: támogatás).

2. A szponzorációs tevékenység keretei

A társaság szponzorációs tevékenységét, így különösen annak alkalmazását, az annak keretében nyújtott
támogatások típusát és mértékét a társaság a működésének sajátosságaira és üzletpolitikai
megfontolásaira tekintettel ajelen szponzorációs szabályzat keretei között maga állapítja meg.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. kizárólag üzletszerü, vállalkozási szerződéséből eredő nyeresége
terhére, a gondos és ésszerű gazdálkodás alapelveire figyelemmel a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával
folytathat szponzorációs tevékenységet.

Támogatás csak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetnek, jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösségnek, egyházi jogi személynek vagy nonprofit gazdasági társaságnak, illetve
egyéb kedvezményezett számára közcélú tevékenység céljára nyújtható.

Közvetlen pénzbeli támogatásként támogatás csak akkor nyújtható, ha azt a társaság adózás előtti
eredményének vagy árbevételének nagysága indokolja és arra a társaság rendes működését nem
veszélyeztető módon lehetőség van.

A támogatás természetbeni támogatásként, vagy a vonatkozó szabályok figyelembevételével
leselejtezett eszközök adományozásával is nyújtható.

Társaságiadó-felajánlásként támogatás adófizetési kötelezettség keletkezése esetén nyújtható.

A közvetlen pénzügyi támogatás és az ingyenesen vagy kedvezményesen nyújtott természetbeni juttatás
legmagasabb éves mértéke - a fenti szabályok figyelembevételével - nem haladhat ja meg az adózott
eredmény 5%-át.

3. A támogatási értékek és alapelvek

A Budapest Esély az alábbiakban felsorolt, alapvető értékek elmozdítását szponzorálhatja:
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyeinek előmozdítása
munkaerőpiaci esélyek megerősítése
antidiszkriminációs törekvések
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Konkrét támogatási célok:
hajléktalan, nemzetiségi kisebbséghez tartozó, állami gondozásból kikerülő, szociálisan
hátrányos helyzetű személyek álláskereséséi kompetenciájának segítése
a hátrányos helyzetűek munkahelyi beilleszkedést, és esélyegyenlőséget segítő programok

4. Szponzoráció menete, a támogatás nyújtásának eljárása

A Budapest Esély Nonprofit Kft. szponzorációt a jelen szabályzat szerint, eseti jelleggel nyújt, me ly
tevékenységre szponzorációs bizottságot hoz létre.

A szponzorációs bizottság az átláthatóság és a szakmai megalapozottság érdekében javaslatot tesz
a) a társaság szponzorációs politikájára,
b) a támogatás odaítélésének módjára,
c) a pályázati kiírásokra, és
d) a támogatói döntés meghozatalára.

A szponzorációs bizottság tagjai: ügyvezető, gazdasági vezető és a szakmai vezető.

Amennyiben az adott év üzleti beszámolójának elfogadását követően, de legkésőbb a tárgyév október
30-ig megállapítást nyer, hogy a szponzorációs tevékenység fedezete biztosított, jelzi ezt a Felügyelő
Bizottság (FB) részére. Amennyiben az FB a szponzorációs tevékenységet jóváhagyja, nyilvános
pályázat kiírása történik tárgyév december 31-ig.

A pályázat meghirdetésének helye: www.pestesely.hu weboldal.

A pályázatra érkező jelentkezők közül a szponzorációs bizottság szakmai szempontok alapján három
jelöltet választ és előkészíti a szponzorációs szerződést és előterjeszti azt az FB részére.

A FB jóváhagyása esetén, az FB jóváhagyásától számított 30 napon belül szerződést köt a
kedvezményezettel.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. törekszik rá, hogy a Fővárosi Önkormányzat által létrehozott vagy
rendszeresen támogatott civil szervezetek előnyben részesüljenek a támogatásokról hozott döntések
során.

5. Publicitás, nyilvánosság

A Budapest Esély Nonprofit Kft. által nyújtott szponzoracio során a kedvezményezett köteles a
támogatás tényét, annak formáját és összegét hivatalos weboldalán és közösségi oldalain közzétenni.

6. A támogatások tartalmi követelményei

A szponzorációs tevékenység során érvényesíteni kell az alábbi követelményeket.

a) Hosszútávú, pozitív társadalmi hatás elérése: kiemelten fontos, hogy a támogatások a lehető
legjelentősebb pozitív társadalmi hatást érjék el.
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b) A fenntarthatóság és környezettudatosság elve: törekedni kell arra, hogy a támogatott
tevékenységek a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyék, integrálják a gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi megfontolásokat, illetve amelyek a környezettudatosság
szellemében születnek és a hatékonyenergiafelhasználást, a környezet kímélését és védelmét tartják
szem előtt.

c) Közösségek bevonása: azon kezdeményezések előtérbe helyezése, amelyek a közösségek aktív
közreműködését igénylik.

d) A munkavállalók által is igénybe vehető kedvezmények: a jogszabályok teljes körű betartása
mellett az olyan támogatások előnyben részesítése, amelyek az adott társaság munkavállalói számára
közvetett előnnyel járnak.

e) Az átláthatóság és nyilvánosság elve: mind a támogatás odaítélése során, mind annak
felhasználása és az azzal való elszámolás során az átláthatóság követelményeit maximálisan
érvényesíteni szükséges.
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