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Moy Park Community Support Fund 

1. Wat is het Moy Park Community Support Fund? 

De lokale gemeenschappen waarin onze werknemers en hun gezinnen wonen zijn het 
fundament van onze samenleving, en het werk gedaan door onze vrijwillige en 
gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen in deze gemeenschappen maken 
belangrijke verschillen binnen onze gemeenschappen en verbeteren het leven en welzijn van 
mensen. Hun bijdrage aan het sociale en civiele weefsel van onze gemeenschappen kan vaak 
niet worden erkend, maar het wordt nooit ondergewaardeerd door die mensen wier leven 
ze posiIef raken en impact. 

Moy Park is zich bewust van de voortdurende financiële druk op vrijwilligers- en 
gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen, met name op hun vrijwillige en totale 
inkomen, hun vermogen om belangrijke projecten te starten of voort te zeMen en op hun 
duurzaamheid in het algemeen. 

2. Moy Park is verpand £ 1 miljoen aan haar Community Support Fund(Fonds)ter 
ondersteuning van on-the-ground projecten van vrijwillige en gemeenschapsgroepen en 
liefdadigheidsinstellingen in die lokale gemeenschappen waar onze sites zijn gevesIgd. 
Financieringssteun 

Het Fonds gaat op1  juli 2020 voor een iniIële periode van 24  maanden live, eindigend op 30th  
juni 2022. Ontvangen aanvragen zullen regelmaIg worden beoordeeld en verwerkt en we 
zullen proberen om de uitkomst van uw aanvraag te bevesIgen  binnen 12 weken na ontvangst. 
Om ervoor te zorgen dat aanvragen snel kunnen worden verwerkt,  kan de aanvraagpagina 
te allen Ijde Ijdelijk  worden gesloten voor verdere aanvragen voor een periode  naar  het 
absolute oordeel van Moy Park. 

We zullen kijken naar een eerlijke spreiding van de financiering over onze locaIes, de lokale 
gemeenschappen worden ondersteund, en het scala en de soorten projecten over de 
periode van 24 maanden. We kunnen daarom slechts één aanvraag voor een bepaald gebied 
van elke organisaIe die van toepassing is, aanvaarden om onze gestelde doelstellingen te 
bereiken. Af en toe, en geheel naar eigen inzicht, kunnen we ook financiële steun verlenen 
aan onze eigen genomineerde vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en 
liefdadigheidsinstellingen. 

Elke financieringsaanvraag zal van geval tot geval worden behandeld. We zullen grotere 
financieringssteun overwegen voor organisaIes die in verschillende gemeenschappen 
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werken en we zullen ook de financiering van aanvragen voor de onmiddellijke behoeVen op 
middellange en langere termijn van potenIële financieringsaanvragers overwegen. 

Zodra de financieringsaanvragen  zijn beoordeeld, zullen alle financieringssteun    aanvragers 
op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van hun aanvraag en zullen kandidaat-aanvragers 
van  de financiering van de financiering van de financiering van de aanvragers , onder 
voorbehoud van de voltooiing van de nodige due diligence engovernance-vereisten,details van 
hun financieringstoekenning ontvangen. Financiering kan worden vrijgegeven in een 
forfaitair bedrag of als gefaseerde betalingen. 

Aangezien het Moy Park Community Support Fund beperkt is, zullen helaas niet alle 
organisaIes die van toepassing zijn (en die voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria) succesvol 
zijn. 

3. Aanvraagformulier 

De aanvraagprocedure kan niet eenvoudiger voor potenIële financiering aanvragers - vul 
gewoon het online formulier en vervolgens in te dienen via de online link. We staan niet toe 
dat aanvragen per papieren of gemaild worden. 

Zodra u uw aanvraag indient, ontvangt u een kopie voor uw eigen referenIe. 

Opmerking: hoewel het online formulier geen ondersteunende documentaIe vereist, kan dit 
nodig zijn als onderdeel van eventuele due diligence en aanvullende interne governance-
vereisten.. Als u de vragen op het formulier niet beantwoordt zoals geïnstrueerd, of als u 
geen verdere informaIe of gevraagde documenten verstrekt, kan uw aanvraag (naar 
goeddunken van Moy Park) niet in aanmerking komen voor beoordeling of financiering. 

4. Subsidiabiliteit en beperkingen 

We nodigen projectgebaseerde financieringsaanvragen uit van lokale vrijwilligers- en 
gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen met gemeenschapsdoelstellingen. Zoals 
gezegd moeten deze projecten worden uitgevoerd in lokale gemeenschappen waarin Moy 
Park (inclusief haar gelieerde bedrijven) aanwezig is. 

Bestaande Moy Park liefdadigheidspartners kunnen zich aanmelden. 

Projecten en financieringsaanvragen moeten relevant zijn voor de specifieke locaIe  en 
gemeenschap. Dit betekent dat financieringsaanvragen alleen kunnen worden geaccepteerd 
voor financiering in het land waar zowel de kandidaat-organisaIe is gevesIgd als waar de 
financiering van het lokale gemeenschapsproject nodig is.   

Aanvragers moeten ook een korte verdeling van de projectkosten en een overzicht geven 
van de wijze waarop de financieringssteun zal worden  besteed. De toegekende financiering 
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moet voor het project worden toegepast binnen de in de aanvraag vastgestelde termijnen of zoals 
vermeld in de toekenningsbrief van de financiering. 

Niet-subsidiabele projecten- 

Financieringssteun is niet beschikbaar voor: 

• PoliIeke parIjen, acIviteiten of kandidaten. 

• Religieuze organisaIes of overtuigingen – we zullen echter projecten overwegen die 
worden geleid door religieuze organisaIes die voordelen bieden aan de hele 
gemeenschap. 

• Sponsoring van individuen. 

• Vervanging van overheid, lokale overheid of weMelijke financiering. 

• Uitsluitend met het oog op de betaling van de salarissen van het personeel of de 
bedrijfskosten van een organisaIe – echter, directe en noodzakelijke projectuitgaven, 
zoals vrijwilligerskosten, kosten van projectbezorgers komen in aanmerking. 

• Verdere financiering of donaIes door de ontvanger van de financiering van de steun aan 
andere personen. 

• OrganisaIes die een schriVelijk beleid of een prakIjk hebben die discriminerend is voor 
elke persoon die in de wet wordt beschermd - we zullen echter projecten overwegen van 
organisaIes die rechtmaIg posiIeve acIe ondernemen, om meer uitgebreide en 
effecIevere gelijkheidsresultaten te bereiken voor personen die een bepaald beschermd 
kenmerk delen die sociaal of economisch benadeeld of uitgesloten zijn, of die anderszins 
worden geconfronteerd met de gevolgen van discriminaIe of nadeel in het verleden of 
heden. 

Bij het overwegen van toepassingen, Moy Park zal niet  de financiering van eennything die 
Moy Park gelooV is (of is potenIeel of waargenomen te zijn) in strijd met onze naleving 
beleid en Code of Ethics  of  die Moy Park gelooV is schadelijk voor de reputaIe van Moy 
Park (of haar filialen) of is in strijd met onze waarden. 

5. Beoordeling en toekenning van financieringssteun 

Aanvragen correct ingevuld zal worden  beoordeeld  door het lokale  team van  senior 
management  en  werknemerss  die  elk van de belangrijkste producIefaciliteiten / 
fabrieken die zal aanbevelen aan de Moy Park Fund Awards commissie hun genomineerde 
aanvragen voor definiIeve herziening en selecIe voor de financiering awards. 
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OrganisaIes op de shortlist (potenIële begunsIgden van financieringssteun) kunnen 
worden verplicht om een vollediger due diligence-proces te voltooien of verdere 
ondersteunende informaIe te verstrekken om te bevesIgen dat zij formeel in aanmerking 
komen voor de financiering. Na voltooiing wordt de financieringssteun schriVelijk 
bevesIgd. 

Gezien de directheid van de financieringssteun, zijn we niet in staat om een 
beroepsprocedure uit te voeren of gedetailleerde feedback te geven over mislukte 
aanvragen.. 

Moy Park heeV het recht om aanvragen te beoordelen Ijdens en na de toekenning van 
financiering voor audit- en interne governancedoeleinden  en ervoor te zorgen dat de 
middelen correct worden gebruikt voor de genoemde doeleinden. Successful aanvragers 
zullen worden verplicht om alle redelijke hulp te verlenen aan  Moy Park en hun benoemde 
adviseurs bij de uitvoering van deze controles en audits. 

6. Persoonsgegevens 

Alle persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u of van een derde parIj ontvangen met 
wie wij contact opnemen in verband met uw aanvraag, worden door ons alleen gebruikt 
om uw aanvraag te overwegen, te beoordelen en te verwerken en voor bijbehorende 
registraIe- en governancedoeleinden. Zie ons privacybeleid op onze website voor meer 
informaIe over hoe we persoonsgegevens bewaren, gebruiken en opslaan. Als uw 
financieringsaanvraag is succesvol kunnen we u uitnodigen om deel te nemen in  verdere  
publiciteit,, zal dit volledig opIoneel en  volledige details zullen worden gegeven aan u  aVer 
toekenning van de financiering. 

7. Begeleiding 

Als u meer begeleiding nodig heeV of vragen heeV, neem dan contact met ons op  
CommunityFund@moypark.com 
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