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Evangélikus gyermek- és ifjúsági pályázat 

2021 

Kiíró: A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága 

Pályázhatnak: 

– evangélikus egyházmegyék, 

– evangélikus egyházközségek, 

– plántáló egyházközségek, 

– evangélikus cserkészcsapatok. 

Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot (kivétel a 

plántáló egyházközség), egy pályázó két különböző jellegű programra (ez az internetes felület 

második oldalán választható) is benyújthat pályázatot (ehhez két különböző anyag beadása 

szükséges)! 

A továbbra is fennálló, koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzet miatt: 

– kövessék figyelemmel a táborszervezéssel kapcsolatos legfrissebb járványügyi kormányzati 

rendeleteket, 

– javasoljuk, hogy rendszeresen figyeljék a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapját és 

az új tartalmakat, 

– kérjük, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a területi szinten illetékes Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztályával, illetve Járási Népegészségügyi Intézetével! 

Egyetlen kategória: a felsorolt négy pályázói kör 2021. szeptember 30-ig lezajló, elsősorban 

napközis jellegű gyermek- és/vagy ifjúsági táborainak / programjainak / rendezvényeinek 

támogatása. 

A pályázatírásnál, kérjük, vegyék figyelembe, hogy később a programtámogatásnál elszámolható számla 

csak a következőket tartalmazhatja: utazás, belépők, étkezés, (szállás), anyagköltség (fogyó eszközre). 

Önrész nélküli pályázatot nem tudunk támogatni. 

A pályázat keretén belül egy, az elmaradt Szélrózsa mottójához illeszkedő (Nem a félelem lelkét 

kaptuk), szabadon felhasználható tábortematikát ajánlunk. (A tematika ide kattintva olvasható és 

szabadon letölthető!) Az online pályázati felületen lehet jelölni, hogy megtartják a tábortematikát 

táborukban. Célunk, hogy a fiatalok köztudatában továbbra is megmaradjon a Szélrózsa hangulata, 

mozgalma. Akik vállalják ezt a tematikát, számukra további ingyenes Szélrózsa-ajándéktárgyakat 

juttatunk el a Szélrózsa-csapat felajánlásának köszönhetően. 

Azoknak, akik saját tematikát használnak – az idei évtől kezdve kötelezően, már a pályázat 

beadásánál, az online felületen – mellékelniük kell a tervezett program/rendezvény részletes 

programtervét. 

https://www.nnk.gov.hu/
https://ifipalyazat.lutheran.hu/szr_tematika.pdf
https://ifipalyazat.lutheran.hu/szr_tematika.pdf
https://ifipalyazat.lutheran.hu/szr_tematika.pdf
https://ifipalyazat.lutheran.hu/szr_tematika.pdf
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Feltölthető fájlformátumok: .doc, .exe, .jpg, .pdf, .png. 

(Ide kattintva elérhető egy táborterv sablonja, mely a letöltés után, kitöltve feltölthető a pályázati felületre.) 

A pályázó a beküldéssel hozzájárul, hogy tematikája megjelenjen egyházunk hivatalos gyermek- és 

ifjúsági Pinterest-oldalán, gazdagítva annak kreatív ötlettárát és segítve egymás munkáját. 

A táborok szervezésében és tematikájában is érvényesíthetjük a teremtett világ értékei iránti 

elköteleződésünket. A környezeti szempontból is körültekintő táborszervezéshez segédanyag 

elérhető itt. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Pályázni csak a pályázati elektronikus űrlapon keresztül lehet, amely megtalálható az 

ifipalyazat.lutheran.hu honlapon. 

Kérjük, hogy a kitöltés és mentés után a rendszer által a kapcsolattartó e-mail címére megküldött, 

kinyomtatott, aláírt és lebélyegzett pályázatot postai úton (postacím: MEE GyüMi 1085 Budapest, 

Üllői út 24.) juttassák el nekünk. 

Postára adási határidő: 2021. május 10. Az irat beérkezésével válik érvényessé a pályázat. 

FONTOS! Kérjük, az űrlapon minden leírást figyelmesen olvasson el! A rubrikák alatt néhány esetben 

a kitöltést segítő fontos információk olvashatók. Ha a kitöltés végén nem kap e-mailt a kapcsolattartó 

megadott címére, kérem, írjon a gyulmisz@lutheran.hu-ra egy levelet, amelyből kiderül az is, melyik 

pályázó jelenti be a hibát. 

A benyújtott pályázatokat a Gyermek- és Ifjúsági Bizottság bírálja el. 

Az elbírálási folyamat lezárása után a támogatottak e-mailben kapnak visszajelzést a pályázatuk 

eredményéről. A kiírt határidőn túl postára adott, valamint a formai követelményeknek nem megfelelő 

pályázatok érvénytelenek. 

A pályázatot és a pályázati elszámolást (tartalmit, pénzügyit egyaránt) a pályázatért felelős személynek, 

gyülekezeti pályamunka esetén a gyülekezeti elnökség tagjainak, egyházmegyei pályamunka esetén pedig 

az egyházmegyei elnökség tagjainak szükséges aláírni és lepecsételni. 

Az elbírálás várható időpontja: 2021. május 18. 

A kifizetés határideje: az elbírálást követő 15 napon belül. 

A támogatás elszámolása: 

Tartalmi és pénzügyi elszámolást egyaránt kérünk. 

A tartalmi és pénzügyi beszámoló postára adási határideje: 2021. október 29. A gördülékenység 

érdekében bátorítunk mindenkit a megvalósulás utáni időszakban az elszámolásra. 

https://drive.google.com/file/d/19TtsRAUD8Dj0whsgaaiy-9uQ1ixCP8GJ/view?usp=sharing
https://hu.pinterest.com/evangelikusgyermekifjusag/boards/
https://hu.pinterest.com/evangelikusgyermekifjusag/boards/
http://arterm.hu/wp-content/uploads/2021/04/9plusz1_zoldito-otlet_taborszervezeshez.pdf
http://arterm.hu/wp-content/uploads/2021/04/9plusz1_zoldito-otlet_taborszervezeshez.pdf
https://ifipalyazat.lutheran.hu/
mailto:gyulmisz@lutheran.hu
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Az elszámolás határidejének elmulasztása jogvesztő. 

Abban az esetben, ha a pályázó a kapott támogatásról nem számol el a megadott határidőig, elveszti a 

következő évre szóló pályázási jogosultságát, továbbá a pályázaton nyert támogatás teljes egészét 

köteles visszafizetni, és mindaddig nem adhat be pályázatot, amíg ezt vissza nem fizette. 

Ha a pályázatban szereplő célt a pályázó nem tudja megvalósítani, lehetősége van egy alkalommal 

módosítási kérelem beadására, aminek elfogadásáról a Gyermek- és Ifjúsági Bizottság dönt. A 

módosítási kérelmet a felmerült indokot követő nyolc munkanapon belül jelezni kell a támogató felé. 

Ha a tervezett projekt nem valósul meg, és módosítani sem szeretne a pályázó, az elnyert összeg teljes 

egészét vissza kell utalnia és az utalásról szóló dokumentum másolatát szkennelve eljuttatnia a 

gyulmisz@lutheran.hu címre. 

Az elszámoláshoz szükséges mellékelni: 

– a hiánytalanul kitöltött, kinyomtatott elszámolási űrlap aláírt eredeti példányát, 

– a pályázati cél megvalósítását igazoló számviteli bizonylatok záradékolt hitelesített másolatait, 

– a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatot, 

– a kapcsolódó szerződés, megrendelő, megállapodás hitelesített másolatait, 

– jelenléti ívet. 

A felsorolt mellékleteket a hitelesítés miatt csak postai úton tudjuk elfogadni. 

A pályázati elszámolási űrlapot, valamint az elszámolással kapcsolatos további tudnivalókat a pályázati 

eredmény kihirdetése után küldjük a nyertes pályázóknak. 

Kérdés esetén keressék bizalommal telefonon vagy e-mailben a pályázati kapcsolattartót: 

Tiborfi Mónika 

Tel.: +36 20 286-8772 

E-mail: moni.tiborfi@lutheran.hu 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

Erős vár a mi Istenünk! 

Üdvözlettel:

Tiborfi Mónika 

gyermek- és ifjúsági referens 

Gyülekezeti és Missziói Osztály 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

Szidoly Roland 

gyermek- és ifjúsági munkaágvezető 

Gyülekezeti és Missziói Osztály 

Magyarországi Evangélikus Egyház
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