ROMA NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nyelvi köö rnyezetben megvalöó sulöó röma nemzetiseó gi, neó pismereti, muű veó szeti, hagyömaó nyöű rzöű eó s
ölvasöó taó börök megvalöó síótaó saó nak 2019. eó vi köö ltseó gveteó si taó mögataó saó ra
Paó lyaó zati kategöó ria köó dja:
ROMA-NEMZ-TAB-19
Meghirdeteó s daó tuma: 2018. öktöó ber 26.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a tövaó bbiakban: Taó mögatöó ) nyílt paó lyaó zati kiíóraó st
hirdet nyelvi köö rnyezetben megvalöó sulöó röma nemzetiseó gi-, neó pismereti, muű veó szeti,
hagyömaó nyöű rzöű eó s ölvasöó taó börök megvalöó síótaó saó nak 2019. eó vi köö ltseó gveteó si taó mögataó saó ra,
öö sszhangban








1.

a nemzetiseó gek jögairöó l szöó löó 2011. eó vi CLXXIX. töö rveó ny (a tövaó bbiakban:
nemzetiseó gi töö rveó ny);
az aó llamhaó ztartaó sröó l szöó löó 2011. eó vi CXCV. töö rveó ny (a tövaó bbiakban: AÁ ht.);
az aó llamhaó ztartaó sröó l szöó löó töö rveó ny veó grehajtaó saó röó l szöó löó 368/2011. (XII. 31.) Körm.
rendelet (a tövaó bbiakban: AÁ vr.);
az euröó pai uniöó s versenyjögi eó rtelemben vett aó llami taó mögataó sökkal kapcsölatös
eljaó raó sröó l eó s a regiönaó lis taó mögataó si teó rkeó pröű l szöó löó 37/2011. (III. 22.) Körm.
rendelet;
Magyarörszaó g 2019. eó vi köö zpönti köö ltseó gveteó seó röű l szöó löó 2018. eó vi L. töö rveó ny;
a fejezeti kezeleó suű elöű iraó nyzatök eó s köö zpönti kezeleó suű elöű iraó nyzatök kezeleó seó röű l eó s
felhasznaó laó saó röó l szöó löó 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet vönatközöó
rendelkezeó seivel.

A pályázati kiírás célja

A kiíóraó s ceó lja a hazai röma nemzetiseó gi öktataó sban reó szt vevöű tanulöó k, 6 eó ves körtöó l a nappali
tagözatös aó ltalaó nös eó s köö zeó piskölai tanulöó k anyanyelvi nyelvismereteinek böű víóteó seó nek, a röma
nemzetiseó gi neó pismeret reó szeó t keó pezöű , /nyelvnemzettel kapcsölatös töö rteó nelmi, föö ldrajzi,
neó prajzi, zenei ismereteik fejleszteó seó nek taó mögataó sa anyanyelvi prögramök (taó börök, erdei
iskölaó k stb.), a röma nemzetiseó gi, kulturaó lis tartalmuó , kidölgözött taó böri prögrammal rendelkezöű
anyanyelvi hagyömaó nyöű rzöű taó börök eó s anyanyelvi hiteó leti taó börök megvalöó síótaó sa reó veó n.
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2.

Pályázat benyújtására jogosultak

Paó lyaó zat benyuó jtaó saó ra jögösultak:
 röma nemzetiseó gi köö zneveleó si inteó zmeó nyek (nyelvöktatöó , keó tnyelvuű , tannyelvuű
aó ltalaó nös iskölaó k, köö zeó piskölaó k);
 röma nemzetiseó gi öö nkörmaó nyzatök;
 az örszaó gös röma nemzetiseó gi öö nkörmaó nyzat aó ltal fenntartött kulturaó lis
inteó zmeó nyek;
 a 2016 december 31-ig Magyarörszaó gön nyilvaó ntartaó sba vett, a nemzetiseó gi töö rveó ny
hataó lya alaó tartözöó , alapszabaó lyban/alapíótöó ökiratban röö gzíótett ceó l szerint könkreó tan
megjelöö lt röma nemzetiseó ghez kapcsölöó döó röma nemzetiseó gi teveó kenyseó get fölytatöó
civil szervezetek,
amelyek







a paó lyaó zati ceó lök megvalöó síótaó saó ra legalaó bb öö t egymaó st köö vetöű napön, vagy azt
meghaladöó idöű tartamban – kíóseó röű k neó lkuö l minimum 15 föű tanulöó reó szeó re – taó bört
szerveznek (a reó sztvevöű k tanulöó i jögviszönyaó t a taó mögataó s felhasznaó laó saó nak
elszaó mölaó sa söraó n, a Paó lyaó zati ÚÁ tmutatöó ban meghataó rözött möó dön igazölni kell);
megfelelnek a rendezett munkauö gyi kapcsölatök köö vetelmeó nyeinek;
eleget tettek a köö ztulajdönban aó llöó gazdasaó gi taó rsasaó gök takareó kösabb muű köö deó seó röű l
szöó löó töö rveó nyben föglalt köö zzeó teó teli köö telezettseó gnek;
jögi szemeó ly vagy jögi szemeó lyiseó ggel nem rendelkezöű maó s szervezet eseteó n aó tlaó thatöó
szervezetnek minöű suö lnek;
nincs esedeó kesseó vaó lt eó s meó g meg nem fizetett adöó tartözaó suk, köö ztartözaó suk.

FIGYELEM! Úgyanazön szervezet maó s köö zpönti köö ltseó gveteó si förraó sböó l, azönös ceó lra, azönös
idöű tartamra neó zve taó mögataó sban nem reó szesuö lhet. Helyi röma nemzetiseó gi öö nkörmaó nyzat
öö neröű keó nt felhasznaó lt muű köö deó si eó s feladatalapuó taó mögataó sa kiveó telt keó pez.
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3.

A pályázat megvalósítási időszaka

A paó lyaó zati kiíóraó s kereteó ben taó mögatött pröjektek megvalöó síótaó si idöű szaka:
2019. május 1. – 2019. november 15.
4.

Rendelkezésre álló keretösszeg

A kiíóraó sra rendelkezeó sre aó llöó keretöö sszeg 200 000 000 Ft, amelyet a Taó mögatöó , Magyarörszaó g
2019. eó vi köö zpönti köö ltseó gveteó seó röű l szöó löó 2018. eó vi L. töö rveó nyben meghataó rözött XX. Emberi
Eröű förraó sök Miniszteó riuma fejezet 20. cíóm, 59. alcíóm, 12. jögcíómcsöpört Röma nemzetiseó g
paó lyaó zatainak taó mögataó sa fejezeti kezeleó suű elöű iraó nyzat [AÁ HT: 375595] terheó re biztösíót.
5.

A támogatás formája és mértéke

5.1. A taó mögataó s förmaó ja: vissza nem teó ríótendöű taó mögataó s. (Amennyiben a nyertes paó lyaó zöó
AÁ FA levönaó si jöggal rendelkezik, a paó lyaó zatra jögszabaó ly alapjaó n levönhatöó AÁ ltalaó nös Förgalmi
Adöó öö sszegeó t nem szaó mölhatja el a taó mögataó s terheó re. Felhíóvjuk figyelmeó t, högy amennyiben az
AÁ ltalaó nös Förgalmi Adöó jögszabaó ly alapjaó n levönhatöó , annak öö sszege akkör sem szaó mölhatöó el,
ha a Kedvezmeó nyezett nem eó l a levönaó s, illetve visszaigeó nyleó s lehetöű seó geó vel.)
5.2.

Az elnyerhetöű taó mögataó s öö sszegeó nek alsöó hataó ra 300.000 förint.

5.3.

Az elnyerhetöű taó mögataó s öö sszegeó nek felsöű hataó ra 2.500.000 förint.

5.4.

A taó mögataó s igeó nybeveó tele utöó lagös elszaó mölaó s melletti támogatási előleg formájában
történik.

5.5.

A taó mögataó s intenzitaó sa 100%.

5.6.

A paó lyaó zat benyuó jtaó saó höz sajaó t förraó s nem szuö kseó ges.

5.7.

A köö ltseó gveteó si taó mögataó s fölyöó síótaó sa egy öö sszegben töö rteó nik. Köö ltseó gveteó si szerv
eseteó n a Taó mögatöó a taó mögataó s öö sszegeó t a kincstaó ri finanszíórözaó s rendje szerint havi
egyenlöű uö temezeó sben böcsaó tja a Kedvezmeó nyezett rendelkezeó seó re. A Kedvezmeó nyezett
likviditaó si pröbleó maó k felmeruö leó se eseteó n kezdemeó nyezheti az idöű araó nyös havi
uö temezeteó stöű l elteó röű fölyöó síótaó st.

5.8.

A Taó mögatöó a taó mögataó st a keó rtneó l alacsönyabb öö sszegben is megaó llapíóthatja, azönban
a taó börban reó sztvevöű tanulöó k szaó ma ez esetben sem csöö kkenhet 15 föű alaó , illetve a taó bör
napjainak szaó ma öö t egymaó st köö vetöű nap alaó . Az esetleges helyszíónmöó dösíótaó söknaó l a
köö vetkezöű kre kell figyelemmel lenni:
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a) kuö lföö ldre tervezett taó bör nem möó dösíóthatöó hazai helyszíónre, ha a megíóteó lt öö sszeg, az
igeó nyelt öö sszeg legalaó bb 66%-a;
b) kuö lföö ldre tervezett taó bör nem möó dösíóthatöó hazai napköö zis taó börra, ha a megíóteó lt öö sszeg,
az igeó nyelt öö sszeg legalaó bb 33%-a;
c) a hazai bentlakaó sös taó bör nem möó dösíóthatöó napköö zis taó börra, ha a megíóteó lt öö sszeg, az
igeó nyelt öö sszeg legalaó bb 50%-a.
5.9.

A kiíóraó s kereteó ben kizaó röó lag a
megvalöó síótaó saó ra nyuó jthatöó taó mögataó s.

6.

paó lyaó zatban

meghataó rözött

ceó l

egeó szeó nek

Támogatható tevékenységek

Jelen paó lyaó zati kiíóraó s kereteó ben az alaó bbi teveó kenyseó gek taó mögathatöó k:


7.

nyelvi köö rnyezetben megvalöó sulöó röma nemzetiseó gi neó pismereti, muű veó szeti,
hagyömaó nyöű rzöű eó s ölvasöó taó börök megvalöó síótaó sa.

Elszámolható és el nem számolható költségek

7.1. A kiíóraó s kereteó ben kizaó röó lag a Kedvezmeó nyezett (illetve a Paó lyaó zati ÚÁ tmutatöó ban
meghataó rözött esetekben a köö telezettseó gvaó llalöó , szaó mlatulajdönös, fenntartött inteó zmeó ny)
neveó re kiaó llíótött, a taó mögatöó i ökiratban meghataó rözött pröjekt idöű szakban keletkezett szaó mlaó k,
bizönylatök szaó mölhatöó k el. Ennek eó rtelmeó ben csak ölyan köö ltseó get igazölöó bizönylatök
fögadhatöó ak el, amelyeken a teljesíóteó s idöű pöntja eó s amennyiben feltuö nteteó sre keruö l teljesíóteó si
idöű szak, illetve szaó mlaó zött idöű szak a pröjekt idöű szakba esik eó s a taó mögatött prögram
megvalöó síótaó saó höz köö zvetlenuö l kapcsölöó dik.
7.2.

A paó lyaó zat megvalöó síótaó sa kereteó ben az alaó bbi köö ltseó gek (kiadaó sök) szaó mölhatöó k el:




a prögramöt megalapözöó , kiszölgaó löó , fejlesztöű eó s adminisztraó löó , a töö rveó nyeknek valöó
megfeleleó st segíótöű eó s a prögram ceó l szerinti teveó kenyseó gek felteó teleinek biztösíótaó sa
eó rdekeó ben felmeruö lt köö ltseó gek – íógy kuö löö nöö sen: az utazaó s, a szaó llaó s, az eó tkezeó s, a
prögramök megvalöó síótaó saó höz kapcsölöó döó vaó saó rölt szölgaó ltataó sök köö re,
megbíózaó si díój (tervezeó seó neó l az AÁ vr. 51. § (2) bekezdeó se figyelembeveó teleó vel kell eljaó rni).
Adminisztraó ciöó s teveó kenyseó gre ilyen kiadaó s nem szaó mölhatöó el.
a köö zalkalmazöttak jögaó llaó saó röó l szöó löó 1992. eó vi XXXIII. töö rveó ny 77. § (1) szerinti
keresetkiegeó szíóteó s, azzal a megköö teó ssel, högy a töö bbletfeladat csak eó s kizaó röó lag a
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7.3.















paó lyaó zatban meghataó rözött teveó kenyseó g elveó gzeó seó re iraó nyulhat. Adminisztraó ciöó s
teveó kenyseó gre ilyen kiadaó s nem szaó mölhatöó el.
a szervezet muű köö deó seó töű l el nem vaó laszthatöó köö ltseó gek (papíór, íóröó szer, nyömtatöó
festeó kpatrön, telefönköö ltseó g) legfeljebb a megíóteó lt taó mögataó s 10 %-ig. Ezek a köö ltseó gek is
csak abban az esetben szaó mölhatöó k el, amennyiben a paó lyaó zat megvalöó síótaó saó höz szörösan
kapcsölöó dnak, valamint a paó lyaó zati ceó lkituű zeó s megvalöó síótaó sa eó rdekeó ben meruö lnek fel.
Felhíóvjuk figyelmuö ket, högy csak az indikaó töröknaó l megadött reó sztvevöű diaó kök eó s kíóseó röű ik
(minden megkezdett 10 föű tanulöó ra 1 föű kíóseó röű ) köö ltseó ge szaó mölhatöó el.

A paó lyaó zat terheó re kuö löö nöö sen el nem számolható költségek (kiadaó sök):
paó rhuzamösan meghirdetett röma nemzetiseó gi paó lyaó zati kategöó riaó k (ROMA-NEMZ-CISZ19, ROMA-NEMZ-KÚL-19 vagy ROMA-NEMZ-PED-19) nevesíótett ceó ljaó nak megvalöó síótaó si
köö ltseó ge;
munkabeó r eó s a munkabeó r jaó ruleó kai, valamint öö sztöö ndíój;
termeó szetbeni juttataó sök jaó ruleó kai;
szeszesital, döhaó nyaó ru;
adöó k möó djaó ra behajthatöó fizeteó si köö telezettseó gek (peó ldaó ul: bíórsaó gök), keó sedelmi
kamatök;
beruhaó zaó s, taó rgyi eszköö z beszerzeó s; eó píóteó si eó s feluó jíótaó si köö ltseó gek;
köö zuö zemi díój tíópusuó kiadaó sök, karbantartaó sök, javíótaó sök;
a paó lyaó zat elöű keó szíóteó seó nek köö ltseó gei (paó lyaó zatíóraó s köö ltseó ge);
paó lyaó zati díój;
hiteltöö rleszteó s eó s hitelkamat;
szaó mviteli szölgaó ltataó sök eó s peó nzförgalmi szölgaó ltataó sök köö ltseó gei (peó ldaó ul köö nyveleó si
díój, bankköö ltseó g);
munkaó ba jaó raó s köö ltseó gteó ríóteó se;
a köö ltseó gveteó sben nem tervezett kiadaó sök.

7.4. A taó mögataó s felhasznaó laó saó val öö sszefuö ggöű szemeó lyi jelleguű kifizeteó sek, beó rleti díójak eó s a
szaó zezer förint eó rteó khataó rt meghaladöó eó rteó kuű aó ru beszerzeó se vagy szölgaó ltataó s megrendeleó se
csak a vönatközöó szerzöű deó sek alapjaó n taó mögathatöó .

7.5. A paó lyaó zöó szervezet hivatalös keó pviselöű je, vagy a hivatalös keó pviselöű aó ltal keó pviselt maó s
szervezet reó szeó re – jögcíómtöű l fuö ggetlenuö l –a taó mögataó s terheó re nyuó jtött kifizeteó sek öö sszesen
nem haladhatjaó k meg a taó mögataó s teljes öö sszegeó nek 20%-aó t.
FIGYELEM! Az elszaó mölaó s reó szletes szabaó lyait a nyertes paó lyaó zöó k reó szeó re kiaó llíótaó sra keruö löű
Taó mögatöó i Okirat, az AÁ ltalaó nös Szerzöű deó si Felteó telek eó s a Paó lyaó zati ÚÁ tmutatöó tartalmazza.
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8.

A pályázatok benyújtásának módja

8.1. Paó lyaó zatöt kizaó röó lag elektrönikusan az Elektrönikus Paó lyaó zatkezeleó si eó s Egyuö ttmuű köö deó si
Rendszerben (a tövaó bbiakban: EPER rendszer) lehet benyuó jtani, magyar nyelven. Köznevelési
intézmények kivételével egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen
kiírás keretében. Töö bb paó lyaó zöó ugyanazön prögram reó szfeladataó nak megvalöó síótaó saó ra nem
nyuó jthat be paó lyaó zatöt jelen kiíóraó s kereteó ben. A paó lyaó zat elektrönikus benyuó jtaó saó nak egyes
leó peó seit a felhasznaó löó i keó ziköö nyvben leíórtak szerint kell elveó gezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.emet.göv.hu öldalön lehet eleó rni. A paó lyaó zat benyuó jtaó saó t
megelöű zöű en minden, regisztraó ciöó val nem rendelkezöű paó lyaó zöó nak regisztraó lnia kell, amelyhez
rendelkeznie kell egy eó rveó nyes e-mail cíómmel.
8.2. A paó lyaó zatök benyuó jtaó sa söraó n, a paó lyaó zat benyuó jtaó saó nak (veó glegesíóteó seó nek) idöű pöntjaó ig a
paó lyaó zöó nak az adött paó lyaó zati eó vben megjelenöű röma nemzetiseó gi felhíóvaó s vönatközaó saó ban
egyszeri paó lyaó zati díójat kell megfizetnie, amelynek öö sszege 3 000 Ft. A díójat aó tutalaó ssal, a
köö vetkezöű szaó mlaszaó mra kell befizetni: Emberi Eröű förraó s Taó mögataó skezelöű 1003200001451461-00000000 IBAN HÚ17100320000145146100000000, eó s a paó lyaó zat benyuó jtaó sakör
igazölni kell. A paó lyaó zati díój hataó ridöű re töö rteó nöű meg nem fizeteó se a paó lyaó zat eó rdemi vizsgaó lat
neó lkuö li elutasíótaó saó t vönja maga utaó n.
FIGYELEM! A paó lyaó zati díójat a 2019. eó vi röma nemzetiseó gi ceó luó taó mögataó sökra vönatközöó an
egy szervezet csak egyszer köö teles megfizetni. Maó s paó lyaó zati kiíóraó sökra befizetett paó lyaó zati díój a
röma nemzetiseó gi paó lyaó zatöknaó l nem eó rveó nyesíóthetöű . A paó lyaó zati díój befizeteó sekör keó rjuö k, högy
az EPER-ben veó glegesíótett paó lyaó zat eseteó n az EPER-ben megadött felhasznaó löó nevet vagy a
szervezet adöó szaó maó t, tövaó bbaó a felhíóvaó s köó djaó t (ROMA-NEMZ-19) szíóveskedjen feltuö ntetni a
megjegyzeó s rövatban. (Tankeruö leti inteó zmeó nyek eseteó ben a megegyezöű adöó szaó m miatt, minden
esetben a szervezet neveó nek vagy a felhasznaó löó neó v feltuö nteteó se szuö kseó ges!) A paó lyaó zati díójat a
paó lyaó zat veó glegesíóteó seó nek idöű pöntjaó ig kell az Emberi Eröű förraó s Taó mögataó skezelöű (a
tövaó bbiakban: Taó mögataó skezelöű ) szaó mlaó jaó ra befizetni.
8.3. Az EPER-böű l kinyömtatött Regisztraó ciöó s Nyilatközat (amelyet a szervezet keó pviselöű jeó nek/
keó pviselöű inek kell alaó íórnia) egy eredeti peó ldaó nyaó t pöstai uó tön legkeó söű bb a jelen paó lyaó zat beadaó sa
napjaó n kell megkuö ldeni az alaó bbi pöstacíómre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Roma nemzetiségi programok
1387 Bp. Pf. 1467
FIGYELEM! Ha eó rveó nyes regisztraó ciöó val rendelkezik, keó rjuö k, ellenöű rizze az EPER-ben megadött
adatait. Amennyiben vaó ltözaó s töö rteó nt vagy möó dösíótaó st laó t szuö kseó gesnek, a kinyömtatött
möó dösíótött Regisztraó ciöó s Nyilatközat (amelyet a szervezet keó pviselöű jeó nek/keó pviselöű inek kell
alaó íórnia) egy eredeti peó ldaó nyaó t pöstai uó tön legkeó söű bb a jelen paó lyaó zat beadaó sa napjaó n kell
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megkuö ldeni a fenti pöstacíómre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás úgy
Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.

9.

A pályázat benyújtásának határideje

A paó lyaó zat elektrönikus paó lyaó zöó i feluö leten töö rteó nöű veó glegesíóteó seó nek hataó rideje:
2018. november 26. 23:59
FIGYELEM! Azön paó lyaó zatökat, amelyek nem keruö lnek veó glegesíóteó sre, a Taó mögataó skezelöű nem
tekinti benyuó jtött paó lyaó zatnak eó s befögadaó si ellenöű rzeó snek sem veti alaó .

10.

Benyújtandó dokumentumok

A paó lyaó zat veó glegesíóteó seó ig az elektrönikus feluö let kitöö lteó se mellett az alaó bbi dökumentumök
csatölaó sa szuö kseó ges:

Dokumentum megnevezése
a) létesítő
okirat,
állami
fenntartású
oktatási
intézmények reó szeó röű l a röma nemzetiseó gi öktataó s
veó gzeó seó t tartalmazöó nyilatközat (inteó zmeó nyi szakmai
alapdökumentum)
benyuó jtaó sa
szuö kseó ges.
Röma
nemzetiségi önkormányzatok reó szeó röű l a leó tesíótöű ökirat,
azaz az alakulöó uö leó s jegyzöű köö nyveó nek benyuó jtaó sa nem
köö telezöű , esetuö kben a befögadaó s ellenöű rzeó se a Magyar
AÁ llamkincstaó r
adatbaó zisaó ra
eó puö lve
töö rteó nik
az
elektrönikus rendszerben regisztraó lt adöó szaó m alapjaó n. Az
adöó szaó m egyezöű seó geó nek ellenöű rzeó se a nemzetiseó gi
öö nkörmaó nyzatök felelöű sseó ge! Amennyiben 2015.11.26.
napjaó n vagy azt köö vetöű en az EPER „Dökumentum
bekuö ldöű ” menuö pöntjaó ban maó r feltöö ltöö tteó k a leó tesíótöű
ökiratöt eó s annak tartalmaó ban azöó ta nem töö rteó nt vaó ltözaó s,
uó gy a paó lyaó zöó i feluö leten nyilatközhat arra vönatközöó an,
högy a legutöó bb feltöö ltöö tt leó tesíótöű ökiratöt kíóvaó nja a
befögadaó s ellenöű rzeó s söraó n figyelembe vetetni. Figyelem!
A leó tesíótöű ökirat a befögadaó si kriteó rium ellenöű rzeó seó hez
szuö kseó ges, nem hiaó nypöó töltathatöó !
b) az igeó nylöű jogi helyzetét igazoló dokumentum, amely
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kiaó llíótaó saó nak daó tuma a benyuó jtaó stöó l szaó míótva 30 napnaó l
nem lehet reó gebbi (civil szervezet eseteó ben az ellenöű rzeó s
a birösag.hu köö zhiteles adatbaó zisa alapjaó n töö rteó nik az
EPER-ben regisztraó lt adöó szaó m alapjaó n. Az EPER-ben
regisztraó lt adöó szaó m helyesseó geó nek ellenöű rzeó se a paó lyaó zöó
felelöű sseó ge).
FIGYELEM! aó llami fenntartaó suó öktataó si inteó zmeó nyek,
röma nemzetiseó gi öö nkörmaó nyzatök eó s civil szervezetek
eseteó ben a jögi helyzet igazölaó saó ra nincs szuö kseó g.
Amennyiben 2015.11.26. napjaó n vagy azt köö vetöű en az
EPER „Dökumentum bekuö ldöű ” menuö pöntjaó ban maó r
feltöö ltöö tteó k a jögi helyzetet igazölöó dökumentumöt eó s
annak tartalmaó ban azöó ta nem töö rteó nt vaó ltözaó s, uó gy a
paó lyaó zöó i feluö leten nyilatközhat arra vönatközöó an, högy a
legutöó bb feltöö ltöö tt jögi helyzetet igazölöó dökumentumöt
kíóvaó nja a befögadaó s ellenöű rzeó s söraó n figyelembe vetetni.
Figyelem! A jögi helyzetet igazölöó dökumentum a
befögadaó si kriteó rium ellenöű rzeó seó hez szuö kseó ges, nem
hiaó nypöó töltathatöó !
az igeó nyelt taó mögataó si öö sszeg alapjaó ul szölgaó löó
árajánlatok eó s/vagy a igeó nylöű köö ltseó geit igazölöó
egyeó b dökumentumök
a paó lyaó zati díj befizetését igazoló bankkivonat
maó sölata
hitéleti tábor esetén az egyhaó zi jögi szemeó ly vagy
keó pviselöű jeó nek reó szveó teli szaó ndeó knyilatközata
érintettség esetén: köö zzeó teó teli keó relem (letöö lthetöű
förmanyömtatvaó ny)
az igeó nyelt támogatási összeg szöveges
indoklása, részletes kifejtése (a köö ltseó gveteó si
taó blareó sze)

a)

b)
c)
d)
e)

11.

ben

elektrönikusan, az EPERben
elektrönikusan, az EPERben
elektrönikusan, az EPERben
elektrönikusan, az EPERben
elektrönikusan, az EPERben

A pályázat befogadása, formai vizsgálata és tartalmi bírálata

A benyuó jtaó sra keruö lt paó lyaó zatök a benyuó jtaó s sörrendjeó ben fölyamatösan keruö lnek feldölgözaó sra.
Valamennyi beeó rkezöű paó lyaó zat regisztraó laó sra keruö l, eó s egyedi azönösíótöó jelet kap.
11.1.

Befögadaó si kriteó riumök megfelelöű seó geó nek vizsgaó lata

A beeó rkezeó st köö vetöű en az alaó bbiak vizsgaó lataó ra keruö l sör:


a paó lyaó zat a benyuó jtaó sra meghataó rözött hataó ridöű n beluö l keruö lt benyuó jtaó sra;
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az igeó nyelt köö ltseó gveteó si taó mögataó s öö sszege nem haladja meg a maximaó lisan
igeó nyelhetöű meó rteó ket;
a paó lyaó zöó a paó lyaó zati kiíóraó sban meghataó rözött lehetseó ges taó mögataó st igeó nylöű i köö rbe
tartözik-e. A Taó mögataó skezelöű ezt a kriteó riumöt a Paó lyaó zati kiíóraó s 10. a) eó s b)
pöntjaó ban keó rt, a paó lyaó zat veó glegesíóteó seó ig benyuó jtött dökumentumök, valamint az ött
megadött esetekben az adöó szaó m alapjaó n ellenöű rzi!

A befögadaó si kriteó riumöknak megfelelöű paó lyaó zat befögadaó sra keruö l. A befögadaó si
kriteó riumöknak meg nem felelöű , illetöű leg ha a be nem nyuó jtött dökumentumök hiaó nya miatt a
kriteó riumök ellenöű rzeó se teljes köö ruű en nem lehetseó ges, a paó lyaó zat eó rdemi vizsgaó lat neó lkuö l
elutasíótaó sra keruö l.
11.2.

A befögadött paó lyaó zatök eó rveó nyesseó gi (förmai) ellenöű rzeó seó t a Taó mögataó skezelöű veó gzi.

A befögadött paó lyaó zat eó rveó nyes, ha az alaó bbi felteó telek mindegyikeó nek egyuö ttesen megfelel:






tartalma a paó lyaó zati kiíóraó snak megfelel;
a paó lyaó zöó szervezet eó rveó nyes regisztraó ciöó val rendelkezik;
valamennyi melleó klet csatölaó sra keruö lt eó s megfelelöű (öldalhuű digitaó lis maó sölat keruö lt
felcsatölaó sra, a dökumentum ölvashatöó );
a paó lyaó zat, valamint a melleó kelt dökumentumök adatai köö zöö tt nincs ellentmöndaó s;
a paó lyaó zati díój öö sszege a paó lyaó zat veó glegesíóteó seó ig befizeteó sre keruö lt a megadött
szaó mlaó ra, köö zlemeó nyrövatban egyeó rtelmuű en feltuö ntetve a keó rt azönösíótöó kat
(adöó szaó m vagy felhasznaó löó neó v, felhíóvaó s köó dja (ROMA-NEMZ-19)).

11.3. Amennyiben a Taó mögataó skezelöű a paó lyaó zat eó rveó nyesseó gi ellenöű rzeó se söraó n megaó llapíótja,
högy a paó lyaó zat nem felel meg a paó lyaó zati kiíóraó sban, paó lyaó zat benyuó jtaó si segeó dletben eó s az
adatlapban föglalt felteó teleknek, a paó lyaó zöó t egy alkalömmal, az elektronikus rendszeren
keresztül kiküldött értesítésében, 7 napos hiánypótlási határidő kitűzésével, a hiaó nyzöó
adat, vagy dökumentum megnevezeó seó vel hiaó nypöó tlaó sra híóvja fel. A paó lyaó zöó aó ltal töö rteó nöű
hiaó nypöó tlaó sra, adatmöó dösíótaó sra kizaó röó lag a Taó mögataó skezelöű aó ltal meghataó rözött idöű ben
keruö lhet sör.
11.4.
A köö vetkezöű esetekben hiaó nypöó tlaó sra nem keruö l sör, a paó lyaó zat hiaó nypöó tlaó s neó lkuö l
eó rveó nytelen:
a) teljesen uö res csatölt dökumentum(ök) eseteó ben;
b) a kiíóraó s 1. pöntjaó ban röö gzíótett ceó ltöó l elteó röű paó lyaó zati ceó l eseteó ben, valamint
amennyiben a paó lyaó zatban megadött teveó kenyseó g a kiíóraó s 6. pöntja alapjaó n nem
taó mögathatöó ;
c) a paó lyaó zat ölyan teveó kenyseó g megvalöó síótaó saó ra keruö lt benyuó jtaó sra, amely
paó rhuzamösan meghirdetett nemzetiseó gi paó lyaó zati kiíóraó s (ROMA-NEMZ-CISZ-19,
ROMA-NEMZ-KÚL-19 vagy ROMA-NEMZ-PED-19) kereteó ben taó mögathatöó lett
völna.
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11.5. Amennyiben a hiánypótlás a Pályázó hibájából nem történik meg, nem teljes
körűen történik meg, vagy nem határidőre valósul meg a pályázati kiírásnak megfelelően,
úgy a pályázat érvénytelennek minősül, amiről a Támogatáskezelő értesítést küld az
elektronikus rendszeren keresztül a pályázónak. Az eó rveó nyes paó lyaó zatökat a
Taó mögataó skezelöű tövaó bbíótja a tartalmi bíóraó latöt veó gzöű testuö letnek eó s a döö nteó st hözöó
Taó mögatöó nak.
11.6.









A tartalmi eó rteó keleó s szempöntjai:
reó szletesen kifejtett prögramterv;
a 2019. eó vi tervezett teveó kenyseó gek realitaó sa, aó tlaó thatöó saó ga;
az egyuö ttmuű köö deó sek megalapözöttsaó ga, eó s megfelelöű dökumentaó ltsaó ga;
a tervezett köö ltseó gek indököltsaó ga eó s hateó könysaó ga;
a vaó llalt feladatök eó s az eleó rendöű eredmeó nyek könkreó tsaó ga;
a paó lyaó zöó szervezet teveó kenyseó gi köö re, szervezet muű köö deó si köö re örszaó gös, regiönaó lis,
helyi eó rdekuű ;
a röma nemzetiseó gi nyelv hasznaó lata;
a prögrammal, teveó kenyseó ggel eleó rendöű köö zöö sseó g nagysaó ga, araó nya az adött röma
nemzetiseó gen beluö l.

11.7. A benyuó jtött paó lyaó zatökröó l a Nemzetiseó gi Taó mögataó si Bizöttsaó g (a tövaó bbiakban:
Bizöttsaó g) döö nteó si javaslatöt terjeszt fel a Taó mögatöó reó szeó re. A Taó mögatöó a javaslat
figyelembeveó teleó vel hözza meg a döö nteó seó t.
11.8. Az elbíóraó laó s hataó rideje: a paó lyaó zat beadaó si hataó ridejeó t köö vetöű 70. nap. A döö nteó shözatal
idöű pöntjaó nak vaó ltöztataó si jögaó t a Taó mögatöó fenntartja.
11.9.
12.

Az eó rteó keleó si szempöntökat a Taó mögatöó a Bizöttsaó ggal egyeztetve hataó rözta meg.
Döntéshozatal és kiértesítés

A beeó rkezett paó lyaó zatök taó mögataó saó röó l, a Bizöttsaó g javaslata alapjaó n a Taó mögatöó döö nt. A
Taó mögataó skezelöű a nyertes paó lyaó zöó k listaó jaó t, a megíóteó lt taó mögataó si öö sszegeket, a taó mögataó s
ceó ljaó t a döö nteó st köö vetöű en a www.emet.gov.hu internetes hönlapjaó n köö zzeó teszi, ezt köö vetöű en az
elektronikus rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázókat a paó lyaó zat eredmeó nyeó röű l,
valamint a támogatói okirat kibocsátásához benyújtandó dokumentumok köréről és a
benyújtás határidejéről.

Nemzetiségi támogatások
ROMA- NEMZ-TAB-19 Nyelvi környezetben megvalósuló roma
nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó
táborok megvalósításának 2019. évi költségvetési támogatására
Pályázati kiírás

10. oldal

13.

Támogatói okirat kibocsátása

13.1.
A Taó mögataó skezelöű a taó mögatött paó lyaó zöó reó szeó re (a tövaó bbiakban: Kedvezmeó nyezett)
taó mögatöó i ökiratöt aó llíót ki, amennyiben minden, a 13.2. pönt szerinti dökumentum, a taó mögataó si
döö nteó s köö zzeó teó teleó töű l szaó míótött legkeó söű bb 60 napön beluö l rendelkezeó sre aó ll. A taó mögataó si döö nteó s
hataó lyaó t veszíótheti, ha a taó mögataó sröó l szöó löó eó rtesíóteó s keó zbesíóteó seó töű l szaó míótött legkeó söű bb 60
napön beluö l a paó lyaó zöó hibaó jaó böó l nem jöö n leó tre a taó mögataó si jögviszöny.
13.2.

A taó mögatöó i ökirat kiaó llíótaó saó höz szuö kseó ges dökumentumök:
Dokumentum megnevezése













a szervezet hivatalös keó pviselöű jeó nek köö zjegyzöű aó ltal
hitelesíótett aláírási címpéldánya, vagy uö gyveó d aó ltal
ellenjegyzett alaó íóraó s-mintaó ja, vagy a szaó mlavezetöű hitelinteó zet
aó ltal vezetett alaó íóraó si kartönja maó sölataó nak a szaó mlavezetöű
hitelinteó zet aó ltal hitelesíótett eredeti peó ldaó nya
a Kedvezmeó nyezett valamennyi – jögszabaó ly alapjaó n
beszedeó si megbíózaó ssal megterhelhetöű – fizeteó si szaó mlaó jaó ra
vönatközöó felhatalmazó levél azonnali beszedési
megbízás alkalmazásához
(Felhatalmazöó leveó l sablön letöö lthetöű :
www.emet.göv.hu/nemzetisegi_tamögatasök. EMMI sajaó t
inteó zmeó nyei eseteó ben a felhatalmazöó leveó l benyuó jtaó saó töó l a
Taó mögatöó eltekint)
a pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű megítélt
támogatás esetén: a teó nylegesen megíóteó lt taó mögataó si
öö sszegnek megfelelöű en az eredeti költségvetési terv
módosítása, valamint - amennyiben a Kedvezmeó nyezett
szuö kseó gesnek laó tja - a vaó llalt indikátorok módosítása a keó rt
eó s a megíóteó lt taó mögataó s kuö löö nbseó geó vel araó nyös meó rteó kben.
FIGYELEM! Az indikaó török esetleges möó dösíótaó sa söraó n
figyelembe kell venni a Paó lyaó zati kiíóraó snak a taó bör legalaó bb 5
napös idöű tartamaó ra eó s min. 15 föű tanulöó reó szveó teleó re
vönatközöó köö telezöű elöű íóraó saó t.
Figyelem! Az indikaó törökat a taó mögataó si jögviszöny
leó trejöö tte utaó n nem lehet möó dösíótani.
FIGYELEM! Taó mögatöó i Okirat a keó rt teljes vagy attöó l
alacsönyabb taó mögataó s megíóteó leó se eseteó n is csak akkör
böcsaó thatöó ki, ha a köö ltseó gveteó s el nem szaó mölhatöó köö ltseó get
nem tartalmaz!
ha azt jogszabály előírja: a taó mögatött teveó kenyseó ghez
szuö kseó ges jögeröű s hatöó saó gi engedeó ly hitelesíótett maó sölata
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Benyújtás módja
papíór-alapön, vagy
elektrönikusan az EPERben a „Dökumentum
bekuö ldöű ” menuö pöntban

papíór-alapön

elektrönikusan, az
EPER-ben a paó lyaó zat
feluö leteó n

papíór-alapön

11. oldal

13.3. A Taó mögataó skezelöű a beeó rkezett dökumentaó ciöó t megvizsgaó lja. Amennyiben a taó mögatöó i
ökirat kiaó llíótaó saó höz szuö kseó ges dökumentumök valamelyike nem aó ll rendelkezeó seó re vagy hiaó nyös,
a Kedvezmeó nyezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben 8 napös
hataó ridöű vel, egy alkalömmal hiaó nypöó tlaó sra szöó líótja fel. Amennyiben a Kedvezmeó nyezett a
hiaó nypöó tlaó st nem, vagy keó sedelmesen teljesíóti, a Taó mögataó skezelöű erröű l taó jeó köztatja a
Taó mögatöó t, eó s indíótvaó nyözza a taó mögatöó i döö nteó stöű l valöó elaó llaó st. A Taó mögataó skezelöű a Taó mögatöó
döö nteó seó röű l eó rtesíóti a Kedvezmeó nyezettet.
13.4. A Kedvezmeó nyezettnek – a taó mögatöó i ökirat kiaó llíótaó saó höz szuö kseó ges valamennyi felteó tel
hataó ridöű ben valöó teljesuö leó se eseteó n – a taó mögatöó i ökirat kiböcsaó taó saó t a Taó mögataó skezelöű veó gzi.
13.5. A köö ltseó gveteó si taó mögataó s visszafizeteó seó nek biztösíótaó sa, valamint a köö ltseó gveteó si
taó mögataó s visszavönaó sa eseteó n visszafizetendöű köö ltseó gveteó si taó mögataó s visszaköö veteleó se
ceó ljaó böó l a Taó mögatöó a taó mögatöó i ökiratban megfelelöű biztösíóteó k kiköö teó seó röű l rendelkezhet.
13.6. Biztösíóteó kkeó nt a taó mögatöó i ökirat kiböcsaó taó saó höz a Kedvezmeó nyezettnek be kell
nyuó jtania a Taó mögataó skezelöű höö z valamennyi – jögszabaó ly alapjaó n beszedeó si megbíózaó ssal
megterhelhetöű - fizeteó si szaó mlaó jaó ra vönatközöó an a Taó mögatöó javaó ra szöó löó , csak a Taó mögatöó
íóraó sbeli hözzaó jaó rulaó saó val visszavönhatöó beszedeó si megbíózaó sra felhatalmazöó nyilatközataó t
peó nzuö gyi fedezethiaó ny miatt nem teljesíóthetöű fizeteó si megbíózaó s eseteó re a köö veteleó s harmincöö t
napra valöó sörba aó llíótaó saó ra vönatközöó rendelkezeó ssel egyuö tt. A biztösíóteó kadaó si köö telezettseó g
elmulasztaó sa eseteó n a köö ltseó gveteó si taó mögataó s fölyöó síótaó sa annak pöó tlaó saó ig felfuö ggeszteó sre keruö l.
13.7.
-

Nem aó llíóthatöó ki taó mögatöó i ökirat annak, aki:
a taó mögataó si döö nteó s tartalmaó t eó rdemben befölyaó sölöó valöó tlan, hamis vagy megteó vesztöű
adatöt szölgaó ltatött vagy ilyen nyilatközatöt tett;
jögeröű s veó gzeó ssel elrendelt felszaó mölaó si, csöű d-, veó gelszaó mölaó si vagy egyeó b - a
megszuö nteteó seó re iraó nyulöó , jögszabaó lyban meghataó rözött - eljaó raó s alatt aó ll;
az AÁ ht. 48/B. § alapjaó n nem reó szesíóthetöű köö ltseó gveteó si taó mögataó sban;
a taó mögatöó i ökirat kiadaó saó nak felteó telekeó nt meghataó rözött nyilatközatökat nem teszi
meg, dökumentumökat nem nyuó jtja be, vagy a megtett nyilatközataó t visszavönja;
nem felel meg az AÁ ht. 50. § (1) bekezdeó se szerinti köö vetelmeó nyeknek.
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14.

Támogatás folyósítása

14.1. A taó mögataó s fölyöó síótaó saó ra a taó mögatöó i ökirat EPER-ben töö rteó nöű kikuö ldeó seó töű l szaó míótött 30
napön beluö l keruö l sör. A taó mögataó s kifizeteó seó nek felteó teleit, a zaó röó szakmai beszaó mölöó eó s a
peó nzuö gyi elszaó mölaó s benyuó jtaó saó nak hataó ridejeó t eó s tartalmi köö vetelmeó nyeit a Taó mögatöó i Okirat,
az AÁ ltalaó nös Szerzöű deó si Felteó telek eó s a Paó lyaó zati ÚÁ tmutatöó tartalmazza. Köö ltseó gveteó si szerv
eseteó n a taó mögataó s fölyöó síótaó sa jelen Paó lyaó zati kiíóraó s 5.7. pöntjaó nak megfelelöű en teljesuö l.
14.2. A taó mögataó s fölyöó síótaó sa kizaó röó lag hitelinteó zetneó l vagy a Magyar AÁ llamkincstaó rnaó l
vezetett fizeteó si szaó mlaó ra, banki aó tutalaó ssal töö rteó nik.
15.

Nyilvánosság

15.1. A Kedvezmeó nyezett vaó llalja, högy a pröjekt megvalöó síótaó sa, teveó kenyseó gei söraó n,
kömmunikaó ciöó jaó ban, kapcsölöó döó kiadvaó nyaiban a Támogató (Emberi Erőforrások
Minisztériuma) neveó t eó s hivatalös grafikai lögöó jaó t megjeleníóti.
15.2. A Kedvezmeó nyezett vaó llalja, högy a pröjektröű l szöó löó , szöö veget eó s fötöó kat, valamint a
Taó mögatöó neveó t eó s hivatalös grafikai lögöó jaó t tartalmazöó beszaó mölöó t honlapján közzéteszi uó gy,
högy az a pröjekt lezaó raó saó töó l legalaó bb 2020 december 31-ig eleó rhetöű legyen. Amennyiben a
Kedvezmeó nyezett nem rendelkezik hönlappal, uó gy az införmaó ciöó t a helyben szökaó sös möó dön
teszi köö zzeó .
15.3.
Amennyiben a Kedvezmeó nyezett beszaó mölöó ja kereteó ben a 15.1. eó s 15.2. pöntban
föglaltakat nem vagy hiaó nyösan tudja igazölni, uó gy az a megítélt támogatás 5%-ának
visszavonását eredményezi.
15.4.
A Taó mögataó skezelöű a kiíóraó s kereteó ben megvalöó sulöó eredmeó nyek neó pszeruű síóteó se, az
adött nemzetiseó gi köö zöö sseó g ismertseó geó nek eó s elismertseó geó nek nöö veleó se ceó ljaó böó l – a paó lyaó zati
prögram jellegeó töű l fuö ggöű en – a pröjekt teveó kenyseó geivel kapcsölatban a nyertes paó lyaó zöó ktöó l a
paó lyaó zatban megadöttakön feluö l tövaó bbi adatökat keó rhet.
15.5. A paó lyaó zattal kapcsölatösan kezelt szemeó lyazönösíótaó sra alkalmatlan adatök eó s a
pröjektre vönatközöó adatök eseteó ben a paó lyaó zöó aó ltal szölgaó ltatött adatök statisztikai ceó lra
felhasznaó lhatöó ak, köö zzeó tehetöű ek eó s tövaó bbíóthatöó ak.
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16.

Elszámolás

16.1. A taó mögataó st a taó mögatöó i ökiratban meghataó rözött ceó lra eó s idöű szakban lehet
felhasznaó lni. A taó mögataó s jögszeruű felhasznaó laó saó röó l a Támogatói Okirat, az Általános
Szerződési Feltételek eó s a Pályázati Útmutató alapjaó n kell zaó röó szakmai beszaó mölöó eó s
peó nzuö gyi elszaó mölaó s (egyseó gesen Beszámoló) kereteó ben elszaó mölni.
16.2. A Kedvezmeó nyezett a paó lyaó zataó ban tervezett indikaó török megvalöó síótött eó rteó keiröű l a
szakmai beszaó mölöó reó szekeó nt beszaó möl.
16.3. Amennyiben a Beszaó mölöó a taó mögatöó i ökiratban röö gzíótett hataó ridöű ig nem keruö l
benyuó jtaó sra, vagy a benyuó jtött beszaó mölöó hiaó nyös, a Taó mögataó skezelöű a kedvezmeó nyezettet az
elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 15 napös hataó ridöű vel hiaó nypöó tlaó sra
szöó líótja fel. Amennyiben a kedvezmeó nyezett a felszöó líótaó sban megjelöö lt hataó ridöű re sem teljesíóti a
beszaó mölaó si vagy hiaó nypöó tlaó si köö telezettseó geó t, illetve a fennmaradöó hiaó nyössaó gökra tövaó bbi
hiaó nypöó tlaó si felszöó líótaó s kikuö ldeó se vaó lik szuö kseó gesseó , a Taó mögataó skezelöű az elektronikus
rendszeren keresztül küldött üzenetben, 8 napös hataó ridöű vel maó södik felszöó líótaó st kuö ld a
kedvezmeó nyezett reó szeó re.
FIGYELEM! Az elektrönikus paó lyaó zat sajaó tössaó gai alapjaó n az elektronikus rendszeren
keresztül kiküldött üzenet hivatalos írásos értesítés, amely a kikuö ldeó ssel keó zbesíótettnek
szaó míót, a hiaó nypöó tlaó sra megadött hataó ridöű a kikuö ldeó s napjaó töó l szaó míótöó dik. A paó lyaó zöó a paó lyaó zat
benyuó jtaó saó val vaó llalja, högy a teljes paó lyaó zati fölyamat söraó n az elektrönikus rendszeren
keresztuö l eó rkezöű hivatalös uö zeneteit figyelemmel kíóseó ri.
16.4. Figyelem! A köö ltseó gveteó si taó mögataó s terheó re elszaó mölhatöó köö ltseó geket förintban kell
megaó llapíótani, tekintet neó lkuö l arra, högy a köö ltseó g förintban vagy maó s köö ltseó gnemben
keletkezett.
A förinttöó l elteó röű peó nznemben kiaó llíótött szaó mla, szaó mviteli bizönylat eseteó ben annak veó göö sszegeó t
eó s az arra tekintettel elszaó mölhatöó köö ltseó g öö sszegeó t a szaó mlaó n, szaó mviteli bizönylatön megjelöö lt
teljesíóteó s idöű pöntjaó ban eó rveó nyes, a Magyar Nemzeti Bank aó ltal köö zzeó tett köö zeó paó rfölyamön kell
förintra aó tszaó míótani, a Magyar Nemzeti Bank aó ltal nem jegyzett peó nznemben kiaó llíótött szaó mla,
szaó mviteli bizönylat eseteó n az Euröó pai Köö zpönti Bank aó ltal köö zzeó tett köö zeó paó rfölyamön kell
euröó ra vaó ltani.
16.5.
Figyelem! A pröjekt veó grehajtaó sa söraó n a köö zbeszerzeó sekröű l szöó löó 2015. eó vi CXLIII.
töö rveó ny (a tövaó bbiakban: Kbt.) hataó lya alaó tartözöó beszerzeó sek eseteó n a Kedvezmeó nyezett
köö teles betartani a Kbt. elöű íóraó sait!
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17.

Kifogás

17.1.
Paó lyaó zati uó tön biztösíótött köö ltseó gveteó si taó mögataó s eseteó n a taó mögataó s igeó nylöű je, vagy a
kedvezmeó nyezett, a Taó mögataó skezelöű neó l kifögaó st nyuó jthat be, ha a paó lyaó zati eljaó raó sra, vagy a
taó mögatöó i döö nteó s meghözatalaó ra, a taó mögatöó i ökiratök kiadaó saó ra, a köö ltseó gveteó si taó mögataó s
fölyöó síótaó saó ra, visszaköö veteleó seó re vönatközöó eljaó raó s jögszabaó lyseó rtöű , a paó lyaó zati kiíóraó sba, vagy a
taó mögatöó i ökiratba uö tköö zik. A kifögaó st az AÁ vr. 102/D. § alapjaó n a kifögaó sölt inteó zkedeó shez vagy
mulasztaó shöz kapcsölöó döó an megaó llapíótött hataó ridöű n beluö l, ennek hiaó nyaó ban az arröó l valöó
tudömaó sszerzeó stöű l szaó míótött tíóz napön beluö l, de legkeó söű bb az annak beköö vetkezeó seó töű l szaó míótött
harminc napön beluö l íóraó sban lehet benyuó jtani.
17.2.

A kifögaó snak tartalmaznia kell:

 a kifögaó st tevöű neveó t, szeó khelyeó t vagy lakcíómeó t, a nem termeó szetes szemeó ly kifögaó st
tevöű keó pviselöű je neveó t;
 a kifögaó ssal eó rintett paó lyaó zat, a taó mögatöó i ökirat azönösíótaó saó höz szuö kseó ges adatökat;
 a kifögaó sölt inteó zkedeó s vagy mulasztaó s meghataó rözaó saó t;
 a kifögaó s alapjaó ul szölgaó löó teó nyeket eó s a kifögaó sölt vagy elmaradt inteó zkedeó ssel
megseó rtett jögszabaó lyi rendelkezeó s pöntös megjelöö leó seó t;
 nem elektrönikus uó tön töö rteó nöű kapcsölattartaó s eseteó n a kifögaó st tevöű alaó íóraó saó t.
17.3. EÁ rdemi vizsgaó lat neó lkuö l a fejezetet iraó nyíótöó szerv - az elutasíótaó s indökainak
megjelöö leó seó vel - elutasíótja a kifögaó st, ha:
 azt hataó ridöű n tuó l terjesztetteó k elöű ,
 azt nem az arra jögösult terjeszti elöű ,
 az a köraó bbival azönös tartalmuó ,
 a kifögaó s nem tartalmazza a 17.2. pöntban meghataó rözött adatökat,
 azt a köraó bbi kifögaó s taó rgyaó ban hözött döö nteó ssel szemben nyuó jtöttaó k be,
 a kifögaó s benyuó jtaó saó nak nincs helye,
 a kifögaó s kizaó röó lag ölyan jögseó rteó s ellen iraó nyul, mely a seó relmezett eljaó raó s
megismeó tleó seó vel nem örvösölhatöó .
17.4.
A lebönyölíótöó szerv – ha a kifögaó sban föglaltakkal egyeteó rt – megteszi a kifögaó sban
seó relmezett helyzet megszuö nteteó seó hez szuö kseó ges inteó zkedeó seket, vagy tövaó bbíótja a kifögaó st az
Emberi Eröű förraó sök Miniszteó riumaó nak. A kifögaó st az Emberi Eröű förraó sök Miniszteó riuma annak
keó zhezveó teleó töű l szaó míótött 30 napön beluö l eó rdemben elbíóraó lja. Az elbíóraó laó s hataó rideje egy
alkalömmal, legfeljebb 30 nappal meghösszabbíóthatöó , erröű l a hataó ridöű lejaó rta elöű tt taó jeó köztatni
kell a kifögaó s benyuó jtöó jaó t. A kifögaó s elbíóraó laó saó ban – a fejezetet iraó nyíótöó szerv vezetöű je kiveó teleó vel
– nem vehet reó szt az, aki a kifögaó ssal eó rintett eljaó raó sban reó szt vett.
Ha a kifögaó s alapös, az Emberi Eröű förraó sök Miniszteó riuma elrendeli a kifögaó sban seó relmezett
helyzet megszuö nteteó seó hez szuö kseó ges inteó zkedeó st, egyeó bkeó nt azt elutasíótja, eó s döö nteó seó röű l –
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elutasíótaó s eseteó n az elutasíótaó s indökainak megjelöö leó seó vel – a kifögaó s benyuó jtöó jaó t íóraó sban
eó rtesíóti.
A kifögaó s taó rgyaó ban hözött döö nteó s ellen tövaó bbi kifögaó s elöű terjeszteó seó nek vagy maó s jögörvöslat
igeó nybeveó teleó nek nincs helye.

18.

További információ

18.1. A Taó mögatöó , a Taó mögataó skezelöű , illetve a jögszabaó ly aó ltal az ellenöű rzeó suö kre feljögösíótött
szervek (kuö löö nöö sen az AÁ SZ, KEHI) jögösultak a taó mögataó s jögszeruű felhasznaó laó saó nak ellenöű rzeó se
ceó ljaó böó l a pröjekt megvalöó síótaó saó nak fölyamatba eó píótett, illetve utöó lagös ellenöű rzeó seó re. A
Kedvezmeó nyezett az ellenöű rzeó sek söraó n köö teles egyuö ttmuű köö dni az ellenöű rzeó st veó gzöű
szervezetekkel, illetve a pröjekt zaó raó saó t köö vetöű en köö teles biztösíótani, högy a paó lyaó zatban a
dökumentumök öű rzeó seó re kijelöö lt helyen a paó lyaó zati dökumentaó ciöó teljes anyaga rendelkezeó sre
aó lljön. A helyszíón vaó ltözaó saó röó l köö teles haladeó ktalanul taó jeó köztatni a Taó mögataó skezelöű t. E
köö telezettseó g megszegeó se eseteó n Taó mögatöó jögösult – a köö telezettseó g fennaó llaó saó nak idöű tartama
alatt – a taó mögataó s jögösulatlan igeó nybe veó teleó re vönatközöó szankciöó k alkalmazaó saó ra. Az
ellenöű rzeó sek lefölytataó saó ra a taó mögataó si döö nteó s meghözatalaó t, vagy a taó mögatöó i ökirat
kiböcsaó taó saó t megelöű zöű en, a köö ltseó gveteó si taó mögataó s igeó nybeveó tele alatt, a taó mögatött
teveó kenyseó g befejezeó sekör, illetve lezaó raó sakör, valamint a beszaó mölöó elfögadaó saó t köö vetöű öö t eó vig
keruö lhet sör.
18.2.

A ROMA-NEMZ-TAB-19 sz. paó lyaó zati csömag dökumentumai:
 ROMA-NEMZ-TAB-19 sz. Paó lyaó zati Kiíóraó s,
 ROMA-NEMZ-19 sz. Paó lyaó zati ÚÁ tmutatöó ,
 AÁ ltalaó nös Szerzöű deó si Felteó telek,
 paó lyaó zati adatlap (elektrönikus feluö leten),
 a köö telezöű en meghataó rözött csatölandöó
dökumentumök egyseó ges eó s
megbönthatatlan egeó szet alkötnak, a bennuö k föglaltak öö sszesseó ge hataó rözza meg
jelen paó lyaó zat reó szletes elöű íóraó sait, keretrendszereó t, felteó teleit eó s szabaó lyait.

18.3. A ROMA-NEMZ-TAB-19 sz. paó lyaó zati
Taó mögataó skezelöű hönlapjaó röó l: www.emet.göv.hu.

csömag

dökumentumai

letöö lthetöű ek

a

18.4.
A paó lyaó zattal kapcsölatös tövaó bbi införmaó ciöó kat a www.emet.göv.hu hönlapön,
valamint az ött feltuö ntetett uö gyfeó lszölgaó lati eleó rhetöű seó geken kaphat.
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