
Pályázati
felhívás

A Futár.hu Logisztikai Kft. fennállása kezdetétől vallja, hogy 
az öröm mindenkinek jár. Ezért évről évre tenni is igyekszik. 
Az elmúlt években szervezetlen formában, egyéni döntések 
alapján segített különböző szervezeteket. 

2021-ben elsőként meghirdetett 
„Örömet szállítunk!” pályázatunkkal 
célunk 1000 hátrányos helyzetű, 
nehéz sorsú gyereknek közvetett 
segítséget nyújtani alapítványokon, 
egyesületeken keresztül.

„
Futár.hu: Örömet szállítunk

Pályázat részletei

futar.hu +36 70 770 0707 info@futar.hu



Logisztikai szolgáltatásainkat 
és erőforrásainkat ajánljuk 
a szervezeteknek:

hűtést és speciális kezelést 
nem igénylő áruk tárolása

Raktározás

futar.hu +36 70 770 0707 info@futar.hu

kisméretű csomagok 
és nagyobb méretű tárgyak 
pl.: bútorok

Belföldi szállítás

logisztikai szervezésben 
nyújtott segítség

Fuvarszervezés Saját árúmozgatás
szoftveres támogatása

saját logisztikai megoldások áttekintése 
és hatékonyságnövelő, költségcsökkentő 

lehetőségek keresése.

Logisztikai konzultáció



futar.hu +36 70 770 0707 info@futar.hu

Jelentkezési feltételek:

Benyújtandó dokumentum: 

Határidők:

alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma

legalább 4 évvel ezelőtti (vagyis 2017-es) 
nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól 
megszakításmentes, igazolható és jelenleg is 
aktív működés Magyarország területén

alapító okiratában vagy alapszabályában meghatározott 
célja összefügg a hátrányos helyzetű, nehéz 
sorsú gyerekek segítésével

kitöltött jelentkezési lap

Kiírás időpontja

2021. szeptember 1.

A pályázat benyújtási 
határideje: 

2021. október 20.

Konzultáció a pályázat
kiválasztott résztvevőivel

2021. október 20.

A kiírás kiegészítése a 
visszaérkező kérdések 
alapján.

2021. október 1.

Kérdések

2021. szeptember 1.

2021. szeptember 30.

Hiánypótlás

2021. október 20.

2021. október 30. 2021. november 30.

!



Eredményhirdetés

A kérdéseket és pályázatokat 
e-mailben várjuk a  

futar.hu +36 70 770 0707 info@futar.hu

Az elbírálás mérlegeléssel történik, a Futár.hu vezetősége által a Futár.hu által vállalható 
megvalósíthatóság alapján. A Futár.hu saját belátása szerint jogosult külső segítséget igénybe 
venni a pályázat elbírálása során.

A Futár.hu számára fontos, hogy a segítséget minél több gyerek számára tudja közvetíteni. 
Szeretnénk több szervezetnek segíteni a logisztikai feladatok átvállalásával. Eredménytelen 
pályázat esetén 30 napon belül új pályázatot hirdetünk. 

2021. december 3.
A szolgáltatásnyújtás megkezdése az egyéni szükségletek 
figyelembevételével várhatóan 2022. január 3. 

e-mail-címen a fenti határidők 
és az alábbi feltételek szerint: 

mihaly.takacs@futar.hu

Kérdések tárgymezője:

 Pályázat – kérdés

Pályázat beküldés tárgymezője:

Pályázat – jelentkezés


