PÁLYÁZAT A KOLPING CSALÁDOK SZÁMÁRA,
CSOPORTOS NYÁRI CSALÁDI ÜDÜLÉSEK TÁMOGATÁSÁRA
A Magyar Kolping Szövetség és a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány pályázatot ír ki, a
korábbi évekhez hasonlóan, az alábbi feltételek mellett,
Csoportos családi üdülések támogatására 6.000.000.-Ft (hatmillió Ft) keretösszegben.
A pályázat célja:
• Segítségnyújtás a Kolping Családok által, családok részére szervezett csoportos nyári
üdülésekhez. A Kolping Családok közösségépítésének fontos része, hogy segítse a
családok együttes üdülését, azonban sok család számára még a viszonylag olcsó üdülési
lehetőségek is komoly anyagi gondot jelentenek.
Ezen anyagi nehézségek megoldásához kívánunk segítséget adni a Magyar Kolping
Szövetség közreműködésével, és a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány pénzügyi
támogatásával.
• A pályázat keretében, támogatásban részesülhet a Kolping Család által szervezett,
csoportos családi üdültetés, az alábbi feltételek szerint:
a) A támogatás mértéke legfeljebb 3.000,- Ft/fő/nap.
A támogatásban azon családok csoportos üdülése részesíthető, akik az üdülési
költségekből vállalják önrész fizetését. Az önrész mértéke, a család üdülési költsége
(utazás, szállás, ellátás, esetleges program részvételi díjak) egy főre eső részének
25%-a, de legalább 750,- Ft/fő/nap összeg.
b) Családként támogatásban részesíthető: a szülők (nevelő szülők), a nagyszülők (a
szülőkkel együtt!), az eltartott kiskorú gyermekeik (középfokú tanintézmény nappali
tagozatán tanuló esetén 20 éves korig), és/vagy a felsőfokú tanintézményben nappali
tagozaton tanulmányokat folytató jövedelemmel nem rendelkező (legfeljebb
ösztöndíjban részesülő) gyermekeik együttes üdülése.
c) a csoport minimális létszáma 15 fő
Pályázati feltételek:
• pályázni a mellékelt CSÜ1, CSÜ2 adatlapok pontos kitöltésével lehet,
• röviden ismertetni kell a Kolping Család előző két évi tevékenységét,
• rövid leírás a 2018-ban tervezett családi csoportos üdülésről:
- helyszín, időpont
- tervezett program, mellyel szemben elvárás, hogy tartalmas legyen, és
közösséget formáló értékeket jelenítsen meg
- részletes költségvetés (utazási költség, szállásdíj, étkezési költségek, egyéb
kiadások, részvételi díj, támogatásban részesülők önrésze)
• a támogatható üdülés minimális időtartama 3 éjszaka, maximum 7 éjszaka lehet,
időpontja 2018. június 1. és 2018. október 31-e közé essék
• a támogatásban részesítendő személyek adatait a mellékelt űrlapon pontosan ki kell
tölteni (akik nem rendelkeznek adóazonosító jellel, azoknak elegendő a születési hely és
idő pontos kitöltése)
• előnyben részesülnek azok a Kolping Családok, akik a Magyar Kolping Szövetség
tulajdonában lévő Érsekvadkert Kolping Erdeiház, a Magyarországi Kolping Mozgalomért
Alapítvány tulajdonában lévő Balatonfenyvesi üdülőbe, valamint az MKSZ honlapján
(www.kolping.hu) fennlévő Kolping üdülőházakba tervezik a csoportos üdülést.
• Egy család / személy egy évben egyszer vehet igénybe üdülési támogatást.
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• Kolping Családdal azonos jogosultsággal való pályázati részvételre jogosultak a Kolping
Családok támogatására alapított, az illetékes Törvényszék által nyilvántartásba vett
Alapítványok is.
A pályázat érvényességének feltételei:
• a Kolping Család Magyar Kolping Szövetség felé való tartozásainak rendezettsége az
előző évekre és a tárgyévre vonatkozóan (a tárgyévi szövetségi tagdíj 1. félévének
rendezettsége a pályázat benyújtásának határidejéig)
• az előző évi pályázatok szerződés szerinti hiánytalan elszámolása
• a Kolping Család belső egyházi jogi személyként való nyilvántartásba vételének megléte
a Magyar Kolping Szövetség által,
• adószámmal és bankszámlával való rendelkezés,
• az űrlapok pontos és hiánytalan kitöltése
• a pályázó Kolping Család aktivitása a helyi, körzeti és országos munkában
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 13.
A pályázat határidőben benyújtottnak tekintendő, ha azt legkésőbb 2018. március 13. napján
ajánlott küldeményként postára adták, vagy a pályázat benyújtási címén átadták.
A pályázat benyújtásának címe:

Magyar Kolping Szövetség
1035 Budapest, Vihar u. 8.
A pályázat személyesen is leadható munkanapokon 9 és 16 óra között a Szövetség
székházában Nemes Róbert székház főnöknél (Tel.: 06-1-250-1239).
A határidőn túl benyújtott pályázatokat, nem tudjuk értékelni!
A határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.
A beérkező pályázatokat a Magyar Kolping Szövetség mint bonyolító részéről, az országos
titkár és a körzeti titkárok összesítik, értékelik és továbbítják döntéshozatalra.
A pályázatok elbírálását a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány Kuratóriuma végzi.
A pályázatok eredményéről a körzeti titkárok, 2018. április 30.-ig, írásban tájékoztatják az
érintett Kolping Családokat.
Az elnyert pályázati összeg felhasználásáról szerződést kötünk a Magyar Kolping Családi
Üdülési Alapítvány és a Kolping Család (ill a Kolping Családot támogató Alapítvány) között. Ez
a szerződés tartalmazza a támogatási összeg felhasználásának szabályait, valamint az
elszámolás rendjét (beszámoló készítés, határidők, stb.).
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást és segítséget Hudson Judit országos
titkártól lehet kérni, Tel.:
06-30-684-7035
Budapest, 2018. február 13.

Magyar Kolping Szövetség
Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány
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