Segédlet

Az Erzsébet-program 2020. december 31-ig felhasználható szociális
üdülési pályázatainak benyújtási folyamata fogyatékossággal élők,
fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok, nyugdíjasok és
nagycsaládosok számára

Általános tudnivalók
Az Erzsébet-program pályázatainak benyújtását szolgáló elektronikus pályázati felület az Erzsébetprogram Integrált Keretrendszer (továbbiakban: EPIK) a www.erzsebetprogram.hu honlapról
érhető el.
Pályázni kizárólag elektronikus úton lehetséges.
A pályázat benyújtásának előfeltétele a www.erzsebetprogram.hu honlapon a pályázó személy
regisztrációja és a személyes adatokkal feltöltött pályázói profil létrehozása, illetve az azzal
rendelkezők esetében belépés a saját pályázói profilba.
A törvényi szabályozások változása miatt (GDPR) minden pályázónak kötelező a hatályos, 2019.
szeptember 17-étől érvényes „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez”
dokumentum kitöltése és feltöltése!
Minden nyertes pályázó támogatását 2020. december 31-ig használhatja fel.
A pályázatokról további információ a www.erzsebetprogram.hu oldalon található, illetve a 06-188-44-111 es telefonszámon kérhető munkanapokon 8 és 16 óra között.
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Regisztráció
Új pályázó esetén a pályázói profil létrehozásának előfeltétele, hogy a pályázó személy
rendelkezzen saját használatú e-mail címmel, amellyel a regisztrációját megkezdheti.

Figyelem! Az Erzsébet-program pályázataival kapcsolatos hivatalos kommunikáció kizárólag
elektronikus úton történik a Regisztráció során megadott e-mail címen, így a pályázó személy
regisztrációja során kérjük, hogy olyan e-mail címet adjanak meg, amelyen a pályázó
folyamatosan elérhető, és amelyhez illetéktelen személynek nincs hozzáférése!
Az EPIK felületen egy e-mail címmel kizárólag egy regisztráció hozható létre. A regisztráció során
a pályázó személy család- és vezetéknevét, e-mail címét, illetve a felület használatához kapcsolódó
személyes jelszavát szükséges megadnia. A regisztráció érvényesítéséhez kötelező elfogadnia az
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
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A pályázók a regisztrációt követően automatikus visszaigazoló e-mailt kapnak a megadott e-mail
címükre. Előfordulhat, hogy az automatikus e-mailt a pályázó e-mail kiszolgálója levélszemétként
kezeli, így kérjük, hogy ellenőrizze levélszemét mappáját is. Az e-mailben található internetes
hivatkozásra (linkre) kattintva aktiválni kell a profilt.
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Pályázói profil kitöltése
Az EPIK által automatikusan megküldött aktiváló e-mailben található linkre történő kattintást
követően tölti be internetes böngészője a Pályázói profil bejelentkezési felületét. A profilba
történő bejelentkezés a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval lehetséges. A
felületen jelszó emlékeztető funkció került kialakításra, arra az esetre, ha jelszavát elfelejtette.
Bejelentkezést követően az Erzsébet-program aktív pályázati kiírásainak megfelelő támogatandó
célcsoportok közül a pályázó válassza ki a személyére legjobban jellemzőt. Az eltérő pályázati
célcsoportok eltérő profil-adatlapokat tartalmaznak. A célcsoportok: Nagycsaládos, Nyugdíjas,
Fogyatékossággal élő, Egyéb támogatási csoportba tartozom.

Figyelem! Egy személy kizárólag egy szociális pályázat keretében részesülhet támogatásban, így
célcsoport változtatására a későbbiekben nincs lehetőség.
A profil-adatlapon megadott információk képezik a pályázat benyújtásának alapját. A profil-adatlap
tulajdonképpen az Erzsébet-program korábbi pályázati eljárása során alkalmazott pályázati
adatlapnak felel meg.
Pályázatot benyújtani kizárólag a kötelező adatokkal ellátott pályázói profillal lehetséges. A
hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és nem aktivált profillal nincs
lehetőség pályázat benyújtására.
A profil-adatlapon található menüsorban az egyes menüpontok alatt a pályázó által megadott
adatok a későbbiekben is módosíthatóak.

Személyes adatok
A regisztráció során elfogadott Adatkezelési tájékoztató alapján szükséges a pályázó személyes,
illetve elérhetőségi adatait megadni, illetve azokról rendelkezni.
A profil-adatlapon található menüsorban az egyes menüpontok alatt a pályázó által megadott
adatok a későbbiekben is módosíthatóak, de azok pályázat beadását követően – beleértve a
kedvezményezettek személyét – a pályázatban nem jelennek meg.
Figyelem! A törvényi szabályozások megváltozása miatt (GDPR) minden pályázónak – pályázati
profillal rendelkezőknek illetve azzal még nem rendelkezőknek egyaránt – szükséges a 2019.
szeptember 17-től hatályos, új „Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez” nevű
dokumentum kitöltése és aláírása utáni feltöltése minden pályázat benyújtása előtt.
A hatályos Hozzájáruló nyilatkozat a www.erzsebetprogram.hu oldalról, illetve a személyes profil
Profiladataim módosítása/Személyes adatok felületen letölthető, PDF formátumban. Az aláírt
dokumentumot digitalizált formában kell feltölteni a pályázói profil adatlaphoz JPEG, vagy PNG
formátumban, legfeljebb 1 MB méretben.
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A nyilatkozat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, amennyiben a pályázati
profilban megadott NÉV és a nyilatkozatban megadott NÉV és ALÁÍRÁS mindenben egyező.

Figyelem! A pályázat beadását és mentését megelőzően kérjük, ellenőrizzék az aktuális
profiladatokat, mert a pályázat beadását követően a profil-adatlapon szereplő kedvezményezett,
illetve támogatásra jogosultak személye nem lesz módosítható!

Pénzügyi adatok
Az Erzsébet-program pályázati kiírásai pályázati célcsoportonként eltérő jogosultsági feltételeket
tartalmaznak. A menüpontban a pályázati kiírás alapján a kiválasztott célcsoportnak megfelelő
adatmezők automatikusan kerülnek betöltésre.
Az egyes jövedelemtípusok legördülő listából választhatóak ki. A pályázónak a pályázat
benyújtásához itt kell nyilatkoznia elektronikus úton minden egyes jövedelemtípusáról, illetve
annak összegéről. Amennyiben a pályázó olyan jövedelemtípussal rendelkezik, amelyik egyik – a
legördülő listában megtalálható – elemmel sem egyezik, úgy kérjük, az „egyéb” kategóriát válassza.
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A jogosultsági feltételeknek megfelelően a pályázó a szükséges pénzügyi adatait büntetőjogi
felelőssége tudatában kell, hogy megadja. Amennyiben a pályázat folyamán nem a valóságnak
megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Erzsébet-programból a pályázó kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
Nyugdíjas célcsoport esetében kizárólag a pályázó személye; fogyatékossággal élő személy esetén
a pályázó, illetve egy nagykorú kísérő személye; fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok
esetén a pályázó, a pályázó legalább egy emelt összegű családi pótlékra jogosult gyermeke,
legfeljebb kettő gyermeke, illetve házas-, vagy élettársa; nagycsaládos célcsoport esetén a pályázó,
a pályázó legalább 3, a pályázat benyújtásakor családi pótlékban részesülő gyermeke, illetve házas, vagy élettársa támogatható. A további, pályázati kiírás alapján támogatható személyek számát is
a menüpontban szükséges megadni.
A nagycsaládos, valamint a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok esetében az egy főre
jutó jövedelem képezi a jogosultság alapját. A felület a megadott eltartott személyek száma,
valamint a megadott jövedelmi adatok alapján automatikusan számítja a család egy főre jutó
jövedelmét.
Nyugdíjas célcsoport esetében a pályázó számára megítélt összes ellátás összege képezi a
jogosultság alapját a pályázatban megadott maximális összegig. Az esetleges levonásokkal
csökkentett összeg nem megfelelő.
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Összegzés

A menüpontokban megadott adatokat az EPIK automatikusan ellenőrzi. Amennyiben a kötelező
adatmezők hiányosan, vagy nem megfelelően kerültek kitöltésre, a menüsor felső részén ki lehet
választani, hogy melyik lépésben szereplő adatot szeretnék javítani. Lehetőség van a profil-adatlap
javítás nélküli mentésére is. Mentést követően bármikor visszatérhetünk az adatok későbbi
szerkesztéséhez.
Minden egyes regisztrált pályázó 10 jegyű profil-azonosító számmal rendelkezik, amely a profilfőoldal jobb felső sarkában található.
Figyelem! A pályázat benyújtására szolgáló funkció a felhasználók számára kizárólag a kötelező
adatokkal kitöltött, a célcsoportra vonatkozó pályázati felhívásban rögzített kitételeknek megfelelő
pályázói profil rögzítését követően válik elérhetővé.
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Pályázat benyújtása
A profil-adatlap előzőekben részletezett hiánytalan és a célcsoportra vonatkozó pályázati
felhívásban rögzített kitételeknek megfelelő kitöltését követően a profil-főoldalon válnak
elérhetővé a célcsoportra érvényes és meghirdetett pályázati kiírások.

Az egyes kiírások rövid összegzését tartalmazó szövegkeretén belül a „Kiválasztom” funkciógombra
történő kattintással válik elérhetővé a pályázati adatlap.

8

Segédlet
Információk

A menüpont alatt a pályázati kiírás szövegét, valamint az Erzsébet-program pályázatain történő
részvételhez kapcsolódó feltételeket és szabályokat ismerhetik meg a pályázók. A kiíráson történő
részvétel feltételeinek megismerését követően a pályázónak elektronikusan – az erre szolgáló
jelölőnégyzeten keresztül – szükséges nyilatkoznia arról, hogy ezen feltételeket megismerte és
elfogadta. A felület kizárólag az elfogadást követően engedi tovább a pályázót.
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Pályázati
Pályázati ügyintézés
A Pályázati ügyintézés menüpont megnyitásával követhető nyomon a teljes pályázati folyamat.

A pályázat elbírálása
A profil-adatlapon szereplő kedvezményezett, illetve támogatásra jogosultak személye a pályázat
benyújtását követően már nem módosítható. Az elnyert támogatást kizárólag a pályázat
benyújtása során a profil-adatlapon rögzített jogosult személy(ek) vehetik igénybe. A támogatás
nem átruházható.
A pályázó – a pályázói profil-adatlapon megadott e-mail címre – kap tájékoztatást a feldolgozás
eredményéről a pályázati kiírásokban rögzített határidőig. Az értesítés kizárólag elektronikus úton
történik a pályázó által rögzített kapcsolattartási e-mail címen.

10

