NYÁRI PROGRAMSZERVEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA IFJÚSÁGOK RÉSZÉRE

2020

Támogatás célja, rendelkezésre álló forrás

-

A magyarországi baptista ifjúságok támogatása az új koronavírus okozta rendkívüli

időszakban, 2020 nyarán-őszén. Forrás biztosítása közösségi programok szervezésére, ahol Isten
munkálkodhat a résztvevők szívében, akik megtérhetnek, megújulhatnak, betöltekezhetnek Szent
Szellemmel.
- Rendelkezésre álló források:
MABIM központi támogatás: 1,5 M Ft
Pályázók köre
- A Magyarországi Baptista Egyházhoz tartozó gyülekezetek ifjúsági csoportjai
- Több gyülekezet fiataljai együttesen is benyújthatnak pályázatot
Pályázat tartalma
A./ Támogatható tevékenységek köre
- Legalább 10, maximum 50 fős
- ottalvós táborok
- napközis táborok
- közösségi rendezvények
B./ Támogatható költségelemek:
- étkezéshez, elszállásoláshoz, programszervezéshez kapcsolható költségelemek

C./ Nem támogatható kiadások:
- nagy értékű eszközbeszerzések

- illetmény, bér, bér jellegű kiadások
Pénzügyi feltételek
A pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az önerő és egyéb források (teljes
költség – támogatás) részletezéséről és meglétéről, nyilatkoznia kell a pályázónak.
Az elnyerhető támogatás összege táboronként/rendezvényenként legalább 25.000 Ft, de
legfeljebb 100.000 Ft lehet.
A program megvalósítása során az igénybe vett szolgáltatásokról, a vásárolt eszközökről,
anyagokról a számlát annak a gyülekezetnek a nevére kell kérni, akihez az ifjúság tartozik. A
program megvalósítását követően 15 napon belül a számlák másolatát el kell juttatni a MABIM
pályázati munkatársa részére a pályázati beszámolóval együtt, ami a végzett munkát és a
felhasznált támogatás hasznosulását mutatja be.
Kiválasztási kritériumok
- a projekt mennyiben szolgálja az ifjúsági közösség fejlődését

Adminisztratív információk
A pályázatok a felhíváshoz csatolt pályázati adatlap elektronikus kitöltésével nyújthatók be emailen a MABIM részére Guti Sándornak, a pályázat felelősének: gutisandor7@gmail.com
Az üzenet tárgyaként kérjük megadni: MABIM 2020 pályázat X gyülekezet ifjúsága
A mellékletként megküldött dokumentumokat csatolt fájlként kérjük megküldeni pdf
formátumban,
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itt

gyülekezetének/gyülekezeteinek nevét.
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Határidők:
A pályázatok beérkezési határideje 2020. július 10.
A pályázókat az elbírálás eredményéről 2020. július 31-ig email-ben értesítjük.
Az elnyert támogatás összegét 2020. augusztus 10-ig utalja át az MBE az ifjúság által megadott
bankszámlaszámra.
A pályázati összegek felhasználásának határideje 2020. október 31.
A megvalósítandó programoknak 2020. október 31-ig be kell fejeződniük.
Annak a pályázónak, aki nem számol el a kapott támogatással, vagy nem a célnak megfelelően
használja fel a támogatást, vissza kell fizetnie a kapott összeget.
A pályázók és a programok szervezői, vezetői vállalják, hogy a program időpontjában aktuális,
vírushelyzetre vonatkozó szabályozások betartására törekszenek. A Magyarországi Baptista
Egyház által kiadott, a következő hivatkozáson elérhető útmutatókat figyelembe veszik és
igyekeznek
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https://www.baptist.hu/a-magyarorszagi-baptista-egyhaz-nyari-

