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Mit kínál a KPMG?

A KPMG maximálisan 9 millió ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a pályázati folyamatban 
kiválasztott szervezet számára meglévő program 
továbbfejlesztésére, fenntartására vagy új 
kezdeményezés elindítására.

Kik pályázhatnak?

Pályázhat minden Magyarországon működő oktatási 
intézmény vagy non-profit szervezet, amely 7-18 
éves korosztály számára kínál fejlesztési programokat 
elsődlegesen gazdasági nevelés vagy pénzügyi 
ismeretek fejlesztése terén. 

Milyen programmal lehet pályázni?

Az alábbi témakörökben lehet pályázatot benyújtani:

a) gazdasági nevelést, pénzügyi tudatosságot elősegítő, 
készségfejlesztő programok diákok számára

b) oktatók továbbfejlesztése, ami a gazdasági 
neveléshez szükséges ismeretek és módszertanok 
elsajátítását és gyakorlati alkalmazását teszik lehetővé

c) infrastruktúra fejlesztése, amely a gazdasági 
nevelés technikai hátterét biztosítják (ingatlan, 
hardware, software, alkalmazás, stb.)

A pályázat benyújtásának technikai 
és elvi feltételei:

 – pártpolitikai semlegesség

 – aláírással hitelesített nyilatkozat köztartozás-
mentességről 

 – aláírással hitelesített nyilatkozat közzétételről

 – elmúlt 3 év pénzügyi beszámolójának közzététele 
(amennyiben rendelkezésre áll)

 – a pályázati dokumentumok (adatlap, nyilatkozatok) 
elektronikus kitöltése és hiánytalan elküldése, 
határidőre – a cr@kpmg.hu címre

 – az elszámolandó működési költségek nem haladják 
meg a teljes költségvetés 10%-át 

 – a pályázó vállalja, hogy a támogatással a kért 
határidőre elszámol és aláírással hitelesített 
nyilatkozatának elküldésével megerősíti, hogy 
hozzájárul, hogy a támogatás felhasználásának 
megfelelőségét KPMG ellenőrizze

Előnyt élveznek

 – a közhasznú szervezetek (2011. évi CLXXV. tv. 
alapján),

 – a diákok széles körét megcélzó programok,

 – a tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalok 
bevonását célzó programok,

 – a más vállalattal, illetve egyéb szereplővel közösen 
megvalósuló fejlesztések,

 – az innovatív megoldások, 

 – a KPMG-s munkavállalók aktív bevonását is 
lehetővé tevő programok.

Határidők

 – Pályázat meghirdetése: 2017. április 7.

 – Pályázat beadási határideje: 2017. május 31.

 – Pályázatok kiértékelése: 2017. szeptember 15. 

 – Pályázati program megvalósítása elszámolással: 
2018. augusztus 31. 

A pályázatokat önkéntes munkatársak és oktatási 
szakemberek értékelik ki, ami alapján a végső 
döntést a KPMG felső vezetői hozzák meg. 

A KPMG 2017-ben meghirdeti társadalmi befektetési programját, 
amelynek célja az oktatás, és azon belül is a gazdasági nevelés 
fejlesztése, a pénzügyi ismeretek elmélyítése. 



KPMG Magyarországon

A KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló 
és üzleti tanácsadó társasága. A 152 országban 
189 000 szakembert foglalkoztató KPMG 
hálózat magyarországi tagvállalatánál több mint 
1 000 munkatárs dolgozik – a KPMG Hungária 
Kft. könyvvizsgálati szolgáltatásokat, a KPMG 
Tanácsadó Kft. széles körű adó- és üzleti tanácsadási 
szolgáltatásokat kínál magyar és multinacionális 
társaságok, kormányzati szervek és külföldi 
befektetők számára.

A KPMG a társadalmi felelősségvállalás (CR) elvét 
beépítve vállalati stratégiájába és mindennapi 
működésébe jelentős energiát, időt és pénzt 
fordít arra, hogy segítse a fenntarthatóságot, a 
környezet védelmét, és hozzájáruljon munkatársai, 
a helyi közösségek és a társadalom egésze 
életminőségének javításához.

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 
körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli 
hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik 
társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. 

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International lajstromozott védjegye. 

© 2017 KPMG Hungária Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat 
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Bővebb információ a pályázatról: 

Szabó István 
CR-menedzser 
cr@kpmg.hu


