Erzsébet-program 2014
Az Erzsébet-program, amelynek két alappillére a szociális üdültetés és a gyermektáboroztatás,
széles társadalmi rétegeket érintve többek között a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, és a
gyermekek számára biztosít kikapcsolódási lehetőséget.
A harmadik évébe lépő Erzsébet-program keretében összesen 62 pályázat került kiírásra,
amely az első évhez képest több mint kétszeres bővülést jelent a pályázati kiírások számát
tekintve.
2014. évi Erzsébet-program keretében kiírt szociális üdülési pályázatok:
1) Fogyatékossággal élő pályázók számára
2) Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán
3) Nagycsaládos pályázók számára
4) Nyugdíjas pályázók számára
Nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők számára meghirdetett szociális
üdülési pályázatok felnőtteknek 5000, gyerekeknek pedig 2500 forintos önrész mellett
nyújtanak üdülési lehetőséget. A 2014. évi Erzsébet-program keretében kiírt szociális üdülési
pályázatokon igénybe vehető üdülők száma közel 50.
Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán pályázat
A szociális üdülési pályázatok újdonsága a nyugdíjasok számára meghirdetett „Fürdőbelépő
nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán” pályázati felhívás, amit 2500 forintos önrész
befizetése után az ország 60 gyógyfürdőjéből választva lehet legalább 5, de akár 33
alkalommal is igénybe venni. A fürdőhelyszínek listája megtalálható az Erzsébet-program
honlapján az Üdülők és Szállásfoglalás menüpontban.
A Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán című pályázati felhívásban foglaltak
szerint a kedvezményezettek köre azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő
60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres havi teljes összegű ellátása nem haladja meg
a 147.000,- Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. Tekintettel a
pályázati kiírásban foglaltakra, jelen felhívásra azon személy nyújthat be érvényesen
pályázatot, aki a pályázat benyújtásának napján a 60. életévét betöltötte.
A fürdőbelépésre jogosító pályázat adatlapjának kötelező mellékletei:
• a pályázó nevére kiállított 2013. évi NYUFIG-igazolás;
• Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető
formanyomtatványon csatolandó.
Nyugdíjasok számára meghirdetett szociális üdülési pályázat

Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy,
akinek rendszeres havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147.000 Ft-ot, valamint
további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. Az elektronikus formában benyújtott
adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat és részesülhet az
Alapítvány által nyújtott támogatásban.
Azon pályázó, aki a Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán pályázati felhívásra
pályázatot nyújtott be, a nyugdíjasok számára meghirdetett szociális üdülési pályázati kiírás
keretében már nem részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
A nyugdíjasok számára meghirdetett szociális üdülési pályázat adatlapjának kötelező
mellékletei:
• a pályázó nevére kiállított 2013. évi NYUFIG-igazolás;
• Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető
formanyomtatványon csatolandó.
Pályázatokra való jelentkezés:
A 2014. évi pályázati kiírásokra kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon keresztül
lehet jelentkezni.
Benyújtási határidők:
A nyugdíjasok számára meghirdetett fürdőbelépésre jogosító pályázatra február 15-ig, a
szociális üdülési pályázatokra február 28-ig, az Erzsébet-táborokra pedig március 20-ig lehet
jelentkezni az www.erzsebetprogram.hu honlapon.
Tájékoztatás:
Az alábbi elérhetőségeken az Erzsébet-program szociális üdülési pályázatairól, az Erzsébettábor pályázatairól, a Tavaszi kirándulás, valamint az Őszi kirándulás pályázatokról
kaphatnak felvilágosítást telefonon, e-mailben vagy személyesen, ahol készséggel adnak
tájékoztatást a pályázás menetéről, vagy nyújtanak segítséget szükség esetén a pályázásban is.
A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 8 és 16 óra között fogadja hívásaikat!
Telefon: 06 1 371 3242
E-mail: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu
Országos hálózat segíti a pályázókat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a tavalyi évhez hasonlóan idén is technikai háttér
biztosításával segíti az Erzsébet-program pályázóit annak érdekében, hogy minél egyszerűbb
és könnyebb legyen a pályázatok beadása.
Az Alapítvány négy országos hálózattal – az ifjúsági információs és tanácsadó irodákat
tömörítő Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségével, az Integrált Közösségi Szolgáltató

Tereket koordináló Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel, az
eMagyarország Program végrehajtójával, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Intézettel, valamint a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (melynek irodái kizárólag a
nagycsaládosok számára nyújtanak segítséget) – kötött megállapodást a pályázatok
elektronikus benyújtásának elősegítése érdekében. E szervezetek irodáiban az érdeklődők a
jelentkezéshez minden segítséget megkapnak: internetkapcsolatot biztosítanak számukra,
segítenek az űrlapok kitöltésében, e-mail cím létrehozásában, vagy akár a szállásfoglalásban.
Idén az ország területén több mint 1000 segítő iroda áll a pályázók rendelkezésére, amelyek
elérhetőségéről az Erzsébet-program Pályázatok oldalán, a Hasznos tudnivalók rovat
Együttműködés szervezetekkel pontjában tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve a telefonos
ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást számukra a 06 1 371 3242-es telefonszámon,
munkanapokon 8 és 16 óra között.
Az Erzsébet-program keretében meghirdetett 2014. évi szociális üdülési pályázatokra
történő jelentkezés folyamata
1) A pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap
kitöltésével nyújtható be.
2) A pályázó a szükséges csatolandó mellékleteket kitölti/kitölteti, és aláírva/aláíratva
digitalizálja (beszkenneli). Elsőként feltölti a szükséges mellékleteket, majd kitölti a
szükséges pályázati űrlap adatokat, és véglegesíti pályázatát.
3) A pályázó a pályázat elküldését követően visszaigazoló e-mailt kap, és az abban található
linkre kattintva aktiválhatja pályázatát.
4) Az Alapítvány a benyújtott pályázatot az aktiválást követően 15 munkanapon belül bírálja
el, a döntésről a pályázót e-mailben értesíti.
5) A pályázónak az önerőt a kedvező döntésről szóló kiértesítéstől számított 30 munkanapon
belül kell befizetnie az Alapítvány bankszámlaszámára.
6) Az önerő befizetését követően a nyertes pályázó részére postai úton kerül kiküldésre az
Erzsébet Kártya. Amennyiben a pályázó átveszi az Erzsébet Kártyát, és az Alapítvány erről
megkapja a postai átvételről szóló igazolást, úgy a pályázóhoz tartozó kártya aktiválásra
kerül. A pályázó az aktiválást követően tud szállást foglalni, interneten az online foglalási
felületen, vagy a telefonos ügyfélszolgálat segítségével.
Azon pályázók, akik a 2013. évi Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és számukra
az Erzsébet Kártya korábban kiküldésre került, a korábban megküldött kártya segítségével
vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.
7) A pályázó a sikeres szállásfoglalásáról minden esetben e-mail útján visszaigazolást kap.

Erzsébet-tábor 2014

Az Erzsébet-tábor keretében 2014-ben 58 pályázat került kiírásra, melyből 6 általános, 50
tematikus táborra, valamint Tavaszi és Őszi kirándulásra pályázhatnak a gyermekek.
Az Alapítvány az Erzsébet-tábor keretében több mint 20 új tábort hirdetett meg – újdonság a
népi mesterségek tábora, az író-olvasó tábor, vagy a hétfajta speciális sporttábor – és
ugyancsak újdonság a Napközi Erzsébet-tábor program, amelyet a leghátrányosabb
kistérségek közül hatban szerveznek.
Az Erzsébet-tábor keretében megvalósuló tematikus táborok 2014. június 15-én indulnak és
2014. augusztus 29-én zárulnak. A táborok időtartama 6 nap, 5 éjszaka. A pályázók köre a
kiírástól függően lehet egyesület, intézmény, vagy egyéni jelentkező.
Abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a pályázati kiírásban
megállapított összeget, vagy a pályázó jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni, úgy az önerő
összege egységesen 10 000 forint.
Az Erzsébet-tábor keretében megvalósuló általános táborokra kizárólag intézmények
pályázhatnak. Az általános Erzsébet-tábor pályázati kiírásaira a pályázó intézmények 10 fős
gyermekcsoportokkal pályázhatnak. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka.

