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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Plébániák által szervezett HITTANOS NYÁRI TÁBOROK támogatására  

a Szeged-Csanádi Egyházmegyében 

2022 

A pályázat célja 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye plébániái által 2022-ben szervezett hittanos nyári táborok 

támogatása. 

A pályázaton igényelhető támogatás  

A pályázat keretében a tábor lebonyolításához, a kiadások finanszírozásához igényelhető támogatás: 

szállás, utazás, hideg-meleg étkezés, belépőjegyek, anyagköltség fedezésére szolgálhat. Az 

anyagköltség tétel a pályázaton igényelt támogatás teljes összegének maximum 25%-a lehet. 

Ha a pályázati támogatás nem a megfelelő költségnemre kerül felhasználásra – a nem megfelelő 

költségtétel erejéig - részarányosan vissza kell téríteni. 

 

A támogatás felhasználásának módja 

Nyertes pályázat esetén a támogatást az elbírálás után, egy összegben utalják át a plébánia 

folyószámlájára. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák 

számolhatók el, melyeket a plébánia nevére kell kiállíttatani. 

 

Támogatási időszak 

A hittanos tábornak elsősorban a 2022. június 17-30-ig terjedő időszakban kell megrendezésre 

kerülnie, amennyiben ez valamilyen okból kifolyólag nem kivitelezhető, az időszak 2022. augusztus 

31-ig meghosszabbítható. 

 

Pályázaton igényelhető támogatás 

Az alábbi három kategóriában igényelhető: 

KIRÁNDULÁS       max. 100.000,- Ft 

NAPKÖZIS TÁBOR       max. 300.000,- Ft 

TEMATIKUS TÖBB NAPOS TÁBOR (min 3 nap 15 fő részére) max. 600.000,- Ft 

A táborokat a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően kell megvalósítani! 

 

Beadható pályázatok száma 

Amennyiben egy plébánoshoz több plébánia is tartozik, és a hittanosok ugyanabba a táborba mennek, 

akkor külön-külön, azaz plébániánként nem adható be ugyanaz a pályázat, azaz ebben az esetben egy 

pályázat adható be. 

 

Pályázók köre 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye plébániái, templomigazgatóságai. 
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Pályázat benyújtásának módja és helye 

Pályázatot elektronikus úton, a szükséges papír alapú mellékletek beküldésével együtt lehet 

benyújtani. Az interneten elérhető elektronikus pályázati űrlap hozzáférését a hitoktatói levelezőlistán 

tesszük közzé. (Ha valaki nem tagja a levelezőlistának, kérésére külön hozzáférést biztosítunk az elektronikus 

felülethez.) 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell – a jelen kiírás mellékletét is képező – pályázati adatlapot és előzetes 

költségvetést, amelyeket postán kell beküldeni, továbbá e-mailben várjuk a minden tábori napra 

lebontott részletes programtervet. A pályázathoz szükséges a maradéktalanul kitöltött elektronikus 

pályázati űrlap! 
 

A pályázat érvényességének feltétele a pályázó plébánia plébánosának és a felelős összekötő 

személynek (katekétának, világi segítőnek) az aláírása, a plébánia hivatalos pecsétje, továbbá az 

elektronikus pályázat és a szükséges mellékletek megadott határidőig történő beérkezése. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 1. vasárnap 

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere és a bírálat határideje 

A pályázat elbírálásakor figyelembe vett szempontok: 

- az elektronikus pályázati űrlap maradéktalan kitöltése 

- a tábor célcsoportja, pedagógiai, lelki, nevelési céljai és tartalma 

- időtartama, formája 

- résztvevők, önkéntesek létszáma 

- a hitoktatói előmeneteli rendszerben foglalt kötelezettségek teljesítése 
 

A támogatás folyósítása 

A pályázaton elnyert összeget az elbírálást követően a Gazdasági Hivatal utalja el a pályázatot 

benyújtó plébánia folyószámlájára előreláthatólag 2022. június 20-ig. 
 

A pályázók döntést követő kiértesítése 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája a Gazdasági Hivatallal együttműködve, a 

pályázat elbírálását követően az eredményről postai úton értesítést küld a pályázatot benyújtó plébánia 

plébánosának és a felelős, összekötő személynek. 
 

A támogatás elszámolása 

A pályázatban foglalt támogatási összeg elszámolása a tábor megvalósulása után – a pályázat 

végső lezárását magában foglaló – szakmai és pénzügyi beszámoló keretében történik, melyet 

szintén a Kateketikai Irodához kell eljuttatni legkésőbb 2022. szeptember 16-ig.  

(A szakmai és pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó formanyomtatványok és a beszámolókra vonatkozó szabályok, 

a nyertes pályázati értesítők kipostázásakor kerülnek elküldésre.) 

 

Szeged, 2022. április 4. 
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