
ROMA NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyelvi köö rnyezetben megvalöó sulöó  röma nemzetiseógi, neópismereti, muű veószeti, hagyömaónyöű rzöű  eós
ölvasöó taóbörök megvalöó síótaó saónak 2019. eóvi köö ltseógveteósi taómögataó saó ra

Paó lyaó zati kategöó ria köó dja:
 ROMA-NEMZ-TAB-19

Meghirdeteós daó tuma: 2018. öktöó ber 26.

Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  (a  tövaóbbiakban:  Taómögatöó )  nyílt paó lyaó zati  kiíóraó st
hirdet  nyelvi  köö rnyezetben  megvalöó sulöó  röma  nemzetiseógi-,  neópismereti,  muű veószeti,
hagyömaónyöű rzöű  eós  ölvasöó taóbörök  megvalöó síótaó saónak 2019.  eóvi  köö ltseógveteósi  taómögataó saó ra,
öö sszhangban

 a  nemzetiseógek  jögairöó l  szöó löó  2011.  eóvi  CLXXIX.  töö rveóny  (a  tövaóbbiakban:
nemzetiseógi töö rveóny);

 az aó llamhaóztartaó sröó l szöó löó  2011. eóvi CXCV. töö rveóny (a tövaóbbiakban: AÁ ht.);
 az aó llamhaóztartaó sröó l szöó löó  töö rveóny veógrehajtaó saó röó l szöó löó  368/2011. (XII. 31.) Körm.

rendelet (a tövaóbbiakban: AÁ vr.);
 az  euröó pai  uniöó s  versenyjögi  eórtelemben  vett  aó llami  taómögataó sökkal  kapcsölatös

eljaó raó sröó l  eós  a  regiönaó lis  taómögataó si  teórkeópröű l  szöó löó  37/2011.  (III.  22.)  Körm.
rendelet;

 Magyarörszaóg 2019. eóvi köö zpönti köö ltseógveteóseóröű l szöó löó  2018. eóvi L. töö rveóny;
 a fejezeti kezeleósuű  elöű iraónyzatök eós köö zpönti kezeleósuű  elöű iraónyzatök kezeleóseóröű l  eós

felhasznaó laó saó röó l  szöó löó  58/2015.  (XII.  30.)  EMMI  rendelet  vönatközöó
rendelkezeóseivel.

1. A pályázati kiírás célja

A kiíóraó s ceó lja a hazai röma nemzetiseógi öktataó sban reószt vevöű  tanulöó k, 6 eóves körtöó l a nappali
tagözatös aó ltalaónös eós köö zeópiskölai tanulöó k anyanyelvi nyelvismereteinek böű víóteóseónek, a röma
nemzetiseógi  neópismeret  reószeó t  keópezöű ,  /nyelvnemzettel  kapcsölatös  töö rteónelmi,  föö ldrajzi,
neóprajzi,  zenei  ismereteik  fejleszteóseónek  taómögataó sa  anyanyelvi  prögramök  (taóbörök,  erdei
iskölaók stb.), a röma nemzetiseógi, kulturaó lis tartalmuó , kidölgözött taóböri prögrammal rendelkezöű
anyanyelvi hagyömaónyöű rzöű  taóbörök eós anyanyelvi hiteó leti taóbörök megvalöó síótaó sa reóveón.
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2. Pályázat benyújtására jogosultak

Paó lyaó zat benyuó jtaó saó ra jögösultak:
 röma  nemzetiseógi  köö zneveleósi  inteózmeónyek  (nyelvöktatöó ,  keó tnyelvuű ,  tannyelvuű

aó ltalaónös iskölaók, köö zeópiskölaók);
 röma nemzetiseógi öö nkörmaónyzatök;
 az  örszaógös  röma  nemzetiseógi  öö nkörmaónyzat  aó ltal  fenntartött  kulturaó lis

inteózmeónyek;
 a 2016 december 31-ig Magyarörszaógön nyilvaóntartaó sba vett, a nemzetiseógi töö rveóny

hataó lya alaó  tartözöó , alapszabaó lyban/alapíótöó  ökiratban röö gzíótett ceó l szerint könkreó tan
megjelöö lt röma nemzetiseóghez kapcsölöó döó  röma nemzetiseógi teveókenyseóget fölytatöó
civil szervezetek, 

amelyek
 a  paó lyaó zati  ceó lök  megvalöó síótaó saó ra  legalaóbb  öö t  egymaó st  köö vetöű  napön,  vagy  azt

meghaladöó  idöű tartamban – kíóseóröű k neó lkuö l  minimum 15 föű  tanulöó  reószeóre – taóbört
szerveznek  (a  reósztvevöű k  tanulöó i  jögviszönyaó t  a  taómögataó s  felhasznaó laó saónak
elszaómölaó sa söraón, a Paó lyaó zati ÚÁ tmutatöó ban meghataó rözött möó dön igazölni kell);

 megfelelnek a rendezett munkauö gyi kapcsölatök köö vetelmeónyeinek;
 eleget tettek a köö ztulajdönban aó llöó  gazdasaógi taó rsasaógök takareókösabb muű köö deóseóröű l

szöó löó  töö rveónyben föglalt köö zzeó teó teli köö telezettseógnek;
 jögi szemeó ly vagy jögi szemeó lyiseóggel nem rendelkezöű  maó s szervezet eseteón aó tlaó thatöó

szervezetnek minöű suö lnek;
 nincs esedeókesseó  vaó lt eós meóg meg nem fizetett adöó tartözaó suk, köö ztartözaó suk.

FIGYELEM!  Úgyanazön  szervezet  maó s  köö zpönti  köö ltseógveteósi  förraó sböó l,  azönös  ceó lra,  azönös
idöű tartamra  neózve  taómögataó sban  nem  reószesuö lhet.  Helyi  röma  nemzetiseógi  öö nkörmaónyzat
öö neröű keónt felhasznaó lt muű köö deósi eós feladatalapuó  taómögataó sa kiveó telt keópez.
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3. A pályázat megvalósítási időszaka

A paó lyaó zati kiíóraó s kereteóben taómögatött pröjektek megvalöó síótaó si idöű szaka:

2019. május 1. – 2019. november 15.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg

A kiíóraó sra rendelkezeósre aó llöó  keretöö sszeg 200 000 000 Ft,  amelyet a Taómögatöó , Magyarörszaóg
2019.  eóvi  köö zpönti  köö ltseógveteóseóröű l  szöó löó  2018. eóvi  L.  töö rveónyben meghataó rözött  XX.  Emberi
Eröű förraó sök  Miniszteóriuma  fejezet  20.  cíóm,  59.  alcíóm,  12.  jögcíómcsöpört  Röma  nemzetiseóg
paó lyaó zatainak taómögataó sa fejezeti kezeleósuű  elöű iraónyzat [AÁ HT: 375595] terheóre biztösíót.

5. A támogatás formája és mértéke

5.1. A taómögataó s  förmaó ja:  vissza  nem teóríótendöű  taómögataó s.  (Amennyiben a nyertes paó lyaó zöó
AÁ FA levönaó si jöggal rendelkezik, a paó lyaó zatra jögszabaó ly alapjaón levönhatöó  AÁ ltalaónös Förgalmi
Adöó  öö sszegeó t nem szaómölhatja el a taómögataó s terheóre. Felhíóvjuk figyelmeót, högy amennyiben az
AÁ ltalaónös Förgalmi Adöó  jögszabaó ly alapjaón levönhatöó , annak öö sszege akkör sem szaómölhatöó  el,
ha a Kedvezmeónyezett nem eó l a levönaó s, illetve visszaigeónyleós lehetöű seógeóvel.)

5.2. Az elnyerhetöű  taómögataó s öö sszegeónek alsöó  hataó ra 300.000 förint.

5.3. Az elnyerhetöű  taómögataó s öö sszegeónek felsöű  hataó ra 2.500.000 förint.

5.4. A taómögataó s igeónybeveó tele utöó lagös elszaómölaó s melletti  támogatási előleg formájában
történik.

5.5. A taómögataó s intenzitaó sa 100%.

5.6. A paó lyaó zat benyuó jtaó saóhöz sajaó t förraó s nem szuö kseóges.

5.7. A  köö ltseógveteósi  taómögataó s  fölyöó síótaó sa  egy  öö sszegben  töö rteónik.  Köö ltseógveteósi  szerv
eseteón  a  Taómögatöó  a  taómögataó s  öö sszegeó t  a  kincstaó ri  finanszíórözaó s  rendje  szerint  havi
egyenlöű  uö temezeósben böcsaó tja  a  Kedvezmeónyezett  rendelkezeóseóre.  A  Kedvezmeónyezett
likviditaó si  pröbleómaók  felmeruö leóse  eseteón  kezdemeónyezheti  az  idöű araónyös  havi
uö temezeteóstöű l elteóröű  fölyöó síótaó st.

5.8. A Taómögatöó  a taómögataó st a keórtneó l alacsönyabb öö sszegben is megaó llapíóthatja, azönban
a taóbörban reósztvevöű  tanulöó k szaóma ez esetben sem csöö kkenhet 15 föű  alaó , illetve a taóbör
napjainak  szaóma  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 taóbör nem möó dösíóthatöó  hazai helyszíónre,  ha a megíóteó lt öö sszeg, az
igeónyelt öö sszeg legalaóbb 66%-a; 

b) kuö lföö ldre tervezett taóbör nem möó dösíóthatöó  hazai napköö zis taóbörra, ha a megíóteó lt öö sszeg,
az igeónyelt öö sszeg legalaóbb 33%-a; 

c) a hazai bentlakaó sös taóbör nem möó dösíóthatöó  napköö zis taóbörra, ha a megíóteó lt öö sszeg, az
igeónyelt öö sszeg legalaóbb 50%-a.

5.9. A  kiíóraó s  kereteóben  kizaó röó lag  a  paó lyaó zatban  meghataó rözött  ceó l  egeószeónek
megvalöó síótaó saó ra nyuó jthatöó  taómögataó s.

6. Támogatható tevékenységek

Jelen paó lyaó zati kiíóraó s kereteóben az alaóbbi teveókenyseógek taómögathatöó k:

 nyelvi  köö rnyezetben  megvalöó sulöó  röma  nemzetiseógi  neópismereti,  muű veószeti,
hagyömaónyöű rzöű  eós ölvasöó taóbörök megvalöó síótaó sa.

7. Elszámolható és el nem számolható költségek

7.1. A  kiíóraó s  kereteóben  kizaó röó lag  a  Kedvezmeónyezett  (illetve  a  Paó lyaó zati  ÚÁ tmutatöó ban
meghataó rözött  esetekben  a  köö telezettseógvaó llalöó ,  szaómlatulajdönös,  fenntartött  inteózmeóny)
neveóre kiaó llíótött, a taómögatöó i ökiratban meghataó rözött pröjekt idöű szakban keletkezett szaómlaók,
bizönylatök  szaómölhatöó k  el.  Ennek  eórtelmeóben  csak  ölyan  köö ltseóget  igazölöó  bizönylatök
fögadhatöó ak el,  amelyeken a teljesíóteós idöű pöntja  eós amennyiben feltuö nteteósre keruö l  teljesíóteósi
idöű szak,  illetve  szaómlaó zött  idöű szak  a  pröjekt  idöű szakba  esik  eós  a  taómögatött  prögram
megvalöó síótaó saóhöz köö zvetlenuö l kapcsölöó dik.

7.2. A paó lyaó zat megvalöó síótaó sa kereteóben az alaóbbi köö ltseógek (kiadaó sök) szaómölhatöó k el:

 a prögramöt megalapözöó , kiszölgaó löó , fejlesztöű  eós adminisztraó löó , a töö rveónyeknek valöó
megfeleleóst segíótöű  eós a prögram ceó l szerinti teveókenyseógek felteó teleinek biztösíótaó sa
eórdekeóben felmeruö lt  köö ltseógek – íógy  kuö löö nöö sen:  az utazaó s,  a  szaó llaó s,  az eó tkezeós,  a
prögramök megvalöó síótaó saóhöz kapcsölöó döó  vaó saó rölt szölgaó ltataó sök köö re,

        megbíózaósi díój (tervezeóseóneól az AÁ vr. 51. § (2) bekezdeóse figyelembeveóteleóvel kell eljaórni).
Adminisztraóciöó s teveókenyseógre ilyen kiadaós nem szaómölhatöó  el.

 a  köözalkalmazöttak  jögaó llaósaóröó l  szöó löó  1992.  eóvi  XXXIII.  töö rveóny  77.  §  (1)  szerinti
keresetkiegeószíóteós,  azzal  a  megköö teóssel,  högy  a  tööbbletfeladat  csak  eós  kizaóröó lag  a
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paó lyaózatban  meghataórözött  teveókenyseóg  elveógzeóseóre  iraónyulhat.  Adminisztraóciöó s
teveókenyseógre ilyen kiadaós nem szaómölhatöó  el.

 a  szervezet  muűköödeóseótöű l  el  nem  vaó laszthatöó  köö ltseógek  (papíór,  íóröó szer,  nyömtatöó
festeókpatrön, telefönköö ltseóg) legfeljebb a megíóteólt taómögataós 10 %-ig. Ezek a köö ltseógek is
csak abban az esetben szaómölhatöók el, amennyiben a paólyaózat megvalöó síótaósaóhöz szörösan
kapcsölöódnak, valamint a paó lyaózati ceólkituű zeós megvalöó síótaósa eórdekeóben meruö lnek fel.

 Felhíóvjuk figyelmuöket, högy csak az indikaótöröknaó l megadött reósztvevöű  diaókök eós kíóseóröű ik
(minden megkezdett 10 föű  tanulöó ra 1 föű  kíóseóröű ) köö ltseóge szaómölhatöó  el.

7.3. A paó lyaó zat terheóre kuö löö nöö sen el nem számolható költségek (kiadaó sök):
 paó rhuzamösan meghirdetett röma nemzetiseógi paó lyaó zati kategöó riaók (ROMA-NEMZ-CISZ-

19, ROMA-NEMZ-KÚL-19 vagy ROMA-NEMZ-PED-19) nevesíótett ceó ljaónak megvalöó síótaó si
köö ltseóge;

 munkabeór eós a munkabeór jaó ruleókai, valamint öö sztöö ndíój;
 termeószetbeni juttataó sök jaó ruleókai;
 szeszesital, döhaónyaó ru;
 adöó k  möó djaó ra  behajthatöó  fizeteósi  köö telezettseógek  (peó ldaóul:  bíórsaó gök),  keósedelmi

kamatök;
 beruhaó zaó s, taó rgyi eszköö z beszerzeós; eópíóteósi eós feluó jíótaó si köö ltseógek;
 köö zuö zemi díój tíópusuó  kiadaó sök, karbantartaó sök, javíótaó sök;
 a paó lyaó zat elöű keószíóteóseónek köö ltseógei (paó lyaó zatíóraó s köö ltseóge);
 paó lyaó zati díój;
 hiteltöö rleszteós eós hitelkamat;
 szaómviteli  szölgaó ltataó sök eós  peónzförgalmi  szölgaó ltataó sök köö ltseógei  (peó ldaóul  köö nyveleósi

díój, bankköö ltseóg);
 munkaóba jaó raó s köö ltseógteóríóteóse;
 a köö ltseógveteósben nem tervezett kiadaó sök.

7.4. A taómögataó s  felhasznaó laó saó val  öö sszefuö ggöű  szemeó lyi  jelleguű  kifizeteósek,  beórleti  díójak  eós  a
szaó zezer förint  eórteókhataó rt  meghaladöó  eó rteókuű  aó ru beszerzeóse vagy szölgaó ltataó s  megrendeleóse
csak a vönatközöó  szerzöű deósek alapjaón taómögathatöó . 

7.5. A paó lyaó zöó  szervezet hivatalös keópviselöű je, vagy a hivatalös keópviselöű  aó ltal keópviselt maó s
szervezet  reószeóre  –  jögcíómtöű l  fuö ggetlenuö l  –a  taómögataó s  terheóre  nyuó jtött  kifizeteósek öö sszesen
nem haladhatjaók meg a taómögataó s teljes öö sszegeónek 20%-aó t.

FIGYELEM!  Az  elszaómölaó s  reószletes  szabaó lyait  a  nyertes  paó lyaó zöó k  reószeóre  kiaó llíótaó sra  keruö löű
Taómögatöó i Okirat, az AÁ ltalaónös Szerzöű deósi Felteó telek eós a Paó lyaó zati ÚÁ tmutatöó  tartalmazza.

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

5. oldal



8. A pályázatok benyújtásának módja 

8.1. Paó lyaó zatöt kizaó röó lag elektrönikusan az Elektrönikus Paó lyaó zatkezeleósi eós Egyuö ttmuű köö deósi
Rendszerben (a tövaóbbiakban: 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  reószfeladataónak  megvalöó síótaó saó ra  nem
nyuó jthat  be  paó lyaó zatöt  jelen  kiíóraó s  kereteóben.  A  paó lyaó zat  elektrönikus  benyuó jtaó saónak  egyes
leópeóseit a felhasznaó löó i keóziköö nyvben leíórtak szerint kell elveógezni. 
FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.emet.göv.hu öldalön lehet eleórni. 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 eórveónyes e-mail cíómmel.

8.2. A paó lyaó zatök benyuó jtaó sa söraón, a paó lyaó zat benyuó jtaó saónak (veóglegesíóteóseónek) idöű pöntjaó ig a
paó lyaó zöó nak  az  adött  paó lyaó zati  eóvben  megjelenöű  röma  nemzetiseógi  felhíóvaó s  vönatközaó saóban
egyszeri  paó lyaó zati  díójat  kell  megfizetnie,  amelynek  öö sszege  3  000  Ft.  A  díójat  aó tutalaó ssal,  a
köö vetkezöű  szaómlaszaómra  kell  befizetni:  Emberi  Eröű förraó s  Taómögataó skezelöű  10032000-
01451461-00000000  IBAN HÚ17100320000145146100000000, eós a paó lyaó zat benyuó jtaó sakör
igazölni kell.  A paó lyaó zati díój  hataó ridöű re töö rteónöű  meg nem fizeteóse a paó lyaó zat eórdemi vizsgaó lat
neó lkuö li elutasíótaó saó t vönja maga utaón.

FIGYELEM! A paó lyaó zati díójat a 2019. eóvi röma nemzetiseógi ceó luó  taómögataó sökra vönatközöó an
egy szervezet csak egyszer köö teles megfizetni. Maó s paó lyaó zati kiíóraó sökra befizetett paó lyaó zati díój a
röma nemzetiseógi paó lyaó zatöknaó l nem eórveónyesíóthetöű .  A paó lyaó zati díój befizeteósekör keórjuö k, högy
az  EPER-ben  veóglegesíótett  paó lyaó zat  eseteón  az  EPER-ben  megadött  felhasznaó löó nevet  vagy  a
szervezet  adöó szaómaó t,  tövaóbbaó  a  felhíóvaó s  köó djaó t  (ROMA-NEMZ-19)  szíóveskedjen  feltuö ntetni  a
megjegyzeós rövatban. (Tankeruö leti inteózmeónyek eseteóben a megegyezöű  adöó szaóm miatt, minden
esetben a szervezet neveónek vagy a felhasznaó löó neóv feltuö nteteóse szuö kseóges!) A  paó lyaó zati  díójat a
paó lyaó zat  veóglegesíóteóseónek  idöű pöntjaó ig  kell  az  Emberi  Eröű förraó s  Taómögataó skezelöű  (a
tövaóbbiakban: Taómögataó skezelöű ) szaómlaó jaó ra befizetni.

8.3. Az EPER-böű l kinyömtatött Regisztraó ciöó s Nyilatközat (amelyet a szervezet keópviselöű jeónek/
keópviselöű inek kell alaó íórnia) egy eredeti peó ldaónyaó t pöstai uó tön legkeósöű bb a jelen paó lyaó zat beadaó sa
napjaón kell megkuö ldeni az alaóbbi pöstacíómre:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Roma nemzetiségi programok

1387 Bp. Pf. 1467

FIGYELEM! Ha eórveónyes regisztraó ciöó val rendelkezik, keórjuö k, ellenöű rizze az EPER-ben megadött
adatait.  Amennyiben  vaó ltözaó s  töö rteónt  vagy  möó dösíótaó st  laó t  szuö kseógesnek,  a  kinyömtatött
möó dösíótött  Regisztraó ciöó s  Nyilatközat  (amelyet  a  szervezet  keópviselöű jeónek/keópviselöű inek  kell
alaó íórnia)  egy eredeti  peó ldaónyaó t  pöstai  uó tön  legkeósöű bb  a  jelen  paó lyaó zat  beadaó sa  napjaón  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 rteónöű  veóglegesíóteóseónek hataó rideje: 

2018. november 26. 23:59

FIGYELEM! Azön paó lyaó zatökat, amelyek nem keruö lnek veóglegesíóteósre, a Taómögataó skezelöű  nem
tekinti benyuó jtött paó lyaó zatnak eós befögadaó si ellenöű rzeósnek sem veti alaó .

10. Benyújtandó dokumentumok

A paó lyaó zat  veóglegesíóteóseó ig  az  elektrönikus  feluö let  kitöö lteóse  mellett  az  alaóbbi  dökumentumök
csatölaó sa szuö kseóges:

Dokumentum megnevezése Benyújtás módja

a) létesítő  okirat,  állami  fenntartású  oktatási
intézmények reószeóröű l  a  röma  nemzetiseógi  öktataó s
veógzeóseó t  tartalmazöó  nyilatközat  (inteózmeónyi  szakmai
alapdökumentum)  benyuó jtaó sa  szuö kseóges.  Röma
nemzetiségi önkormányzatok reószeóröű l a leó tesíótöű  ökirat,
azaz  az  alakulöó  uö leós  jegyzöű köö nyveónek  benyuó jtaó sa  nem
köö telezöű ,  esetuö kben  a  befögadaó s  ellenöű rzeóse  a  Magyar
AÁ llamkincstaó r  adatbaó zisaó ra  eópuö lve  töö rteónik  az
elektrönikus rendszerben regisztraó lt adöó szaóm alapjaón. Az
adöó szaóm  egyezöű seógeónek  ellenöű rzeóse  a  nemzetiseógi
öö nkörmaónyzatök  felelöű sseóge!   Amennyiben  2015.11.26.
napjaón  vagy  azt  köö vetöű en  az  EPER  „Dökumentum
bekuö ldöű ”  menuö pöntjaóban  maó r  feltöö ltöö tteók  a  leó tesíótöű
ökiratöt eós annak tartalmaóban azöó ta nem töö rteónt 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  kíóvaónja  a
befögadaó s ellenöű rzeós söraón figyelembe vetetni. Figyelem!
A  leó tesíótöű  ökirat  a  befögadaó si  kriteórium  ellenöű rzeóseóhez
szuö kseóges, nem hiaónypöó töltathatöó !

elektrönikusan, az EPER-
ben

b) az igeónylöű  jogi helyzetét igazoló dokumentum,  amely elektrönikusan, az EPER-
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kiaó llíótaó saónak daó tuma a benyuó jtaó stöó l  szaómíótva 30 napnaó l
nem lehet reógebbi   (civil szervezet eseteóben az ellenöű rzeós
a  birösag.hu  köö zhiteles  adatbaó zisa  alapjaón  töö rteónik  az
EPER-ben  regisztraó lt  adöó szaóm  alapjaón.  Az  EPER-ben
regisztraó lt adöó szaóm helyesseógeónek ellenöű rzeóse a paó lyaó zöó
felelöű sseóge).
FIGYELEM!  aó llami  fenntartaó suó  öktataó si  inteózmeónyek,
röma  nemzetiseógi  öö nkörmaónyzatök  eós  civil  szervezetek
eseteóben a jögi helyzet igazölaó saó ra nincs szuö kseóg.
Amennyiben  2015.11.26.  napjaón  vagy  azt  köö vetöű en  az
EPER  „Dökumentum  bekuö ldöű ”  menuö pöntjaóban  maó r
feltöö ltöö tteók  a  jögi  helyzetet  igazölöó  dökumentumöt  eós
annak  tartalmaóban  azöó ta  nem  töö rteónt  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
kíóvaónja a befögadaó s ellenöű rzeós söraón figyelembe vetetni.
Figyelem! A  jögi  helyzetet  igazölöó  dökumentum  a
befögadaó si  kriteórium  ellenöű rzeóseóhez  szuö kseóges,  nem
hiaónypöó töltathatöó !

ben

a)   az igeónyelt taómögataó si öö sszeg alapjaóul szölgaó löó    
        árajánlatok eós/vagy a igeónylöű  köö ltseógeit igazölöó    

               egyeób dökumentumök

elektrönikusan, az EPER-
ben 

b)   a paó lyaó zati díj befizetését igazoló bankkivonat         
               maó sölata

elektrönikusan, az EPER-
ben 

c) hitéleti tábor esetén az egyhaó zi jögi szemeó ly vagy 
            keópviselöű jeónek reószveó teli szaóndeóknyilatközata 

elektrönikusan, az EPER-
ben 

d) érintettség  esetén:  köö zzeó teó teli  keórelem  (letöö lthetöű
förmanyömtatvaóny)

elektrönikusan, az EPER-
ben 

e)   az igeónyelt támogatási összeg szöveges  
          indoklása, részletes kifejtése (a köö ltseógveteósi  
          taóblareósze)

elektrönikusan, az EPER-
ben 

11. A pályázat befogadása, formai vizsgálata és tartalmi bírálata

A benyuó jtaó sra keruö lt paó lyaó zatök a benyuó jtaó s sörrendjeóben fölyamatösan keruö lnek feldölgözaó sra.
Valamennyi beeórkezöű  paó lyaó zat regisztraó laó sra keruö l, eós egyedi azönösíótöó  jelet kap. 

11.1. Befögadaó si kriteóriumök megfelelöű seógeónek vizsgaó lata 

A beeórkezeóst köö vetöű en az alaóbbiak 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  igeónyelt  köö ltseógveteósi  taómögataó s  öö sszege  nem  haladja  meg  a  maximaó lisan
igeónyelhetöű  meórteóket; 

 a paó lyaó zöó  a paó lyaó zati kiíóraó sban meghataó rözött lehetseóges taómögataó st igeónylöű i köö rbe
tartözik-e.  A  Taómögataó skezelöű  ezt  a  kriteóriumöt  a  Paó lyaó zati  kiíóraó s  10.  a)  eós  b)
pöntjaóban keórt, a paó lyaó zat veóglegesíóteóseó ig benyuó jtött dökumentumök, valamint az ött
megadött esetekben az adöó szaóm alapjaón ellenöű rzi! 

A  befögadaó si  kriteóriumöknak  megfelelöű  paó lyaó zat  befögadaó sra  keruö l.  A  befögadaó si
kriteóriumöknak meg nem felelöű ,  illetöű leg ha a be nem nyuó jtött dökumentumök hiaónya miatt a
kriteóriumök  ellenöű rzeóse  teljes  köö ruű en  nem  lehetseóges,  a  paó lyaó zat  eórdemi  vizsgaó lat  neó lkuö l
elutasíótaó sra keruö l. 

11.2. A befögadött paó lyaó zatök eórveónyesseógi (förmai) ellenöű rzeóseó t a Taómögataó skezelöű  veógzi.

A befögadött paó lyaó zat eórveónyes, ha az alaóbbi felteó telek mindegyikeónek egyuö ttesen megfelel:

 tartalma a paó lyaó zati kiíóraó snak megfelel;
 a paó lyaó zöó  szervezet eórveónyes regisztraó ciöó val rendelkezik;
 valamennyi melleóklet csatölaó sra keruö lt eós megfelelöű  (öldalhuű  digitaó lis maó sölat keruö lt

felcsatölaó sra, a dökumentum ölvashatöó );
 a paó lyaó zat, valamint a melleókelt dökumentumök adatai köö zöö tt nincs ellentmöndaó s;
 a  paó lyaó zati  díój  öö sszege  a  paó lyaó zat  veóglegesíóteóseó ig  befizeteósre  keruö lt  a  megadött

szaómlaó ra,  köö zlemeónyrövatban  egyeórtelmuű en  feltuö ntetve  a  keórt  azönösíótöó kat
(adöó szaóm vagy felhasznaó löó neóv, felhíóvaó s köó dja (ROMA-NEMZ-19)).

11.3. Amennyiben a Taómögataó skezelöű  a paó lyaó zat eórveónyesseógi ellenöű rzeóse söraón megaó llapíótja,
högy  a  paó lyaó zat  nem  felel  meg  a  paó lyaó zati  kiíóraó sban,  paó lyaó zat  benyuó jtaó si  segeódletben  eós  az
adatlapban  föglalt  felteó teleknek,  a  paó lyaó zöó t  egy  alkalömmal,  az  elektronikus  rendszeren
keresztül kiküldött  értesítésében,  7 napos hiánypótlási  határidő kitűzésével,  a  hiaónyzöó
adat,  vagy  dökumentum  megnevezeóseóvel  hiaónypöó tlaó sra  híóvja  fel.  A  paó lyaó zöó  aó ltal  töö rteónöű
hiaónypöó tlaó sra,  adatmöó dösíótaó sra  kizaó röó lag  a  Taómögataó skezelöű  aó ltal  meghataó rözött  idöű ben
keruö lhet sör.

11.4. A  köö vetkezöű  esetekben hiaónypöó tlaó sra  nem  keruö l  sör,  a  paó lyaó zat  hiaónypöó tlaó s  neó lkuö l
eó rveónytelen:

a) teljesen uö res csatölt dökumentum(ök) eseteóben;
b) a kiíóraó s 1. pöntjaóban röö gzíótett ceó ltöó l elteóröű  paó lyaó zati ceó l eseteóben, valamint 

amennyiben a paó lyaó zatban megadött teveókenyseóg a kiíóraó s 6. pöntja alapjaón nem 
taómögathatöó ;

c) a paó lyaó zat ölyan teveókenyseóg megvalöó síótaó saó ra keruö lt benyuó jtaó sra, amely 
paó rhuzamösan meghirdetett nemzetiseógi paó lyaó zati kiíóraó s (ROMA-NEMZ-CISZ-19, 
ROMA-NEMZ-KÚL-19 vagy ROMA-NEMZ-PED-19) kereteóben taómögathatöó  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  eórveónyes  paó lyaó zatökat  a
Taómögataó skezelöű  tövaóbbíótja  a  tartalmi  bíóraó latöt  veógzöű  testuö letnek  eós  a  döö nteóst  hözöó
Taómögatöó nak.

11.6. A tartalmi eórteókeleós szempöntjai:
 reószletesen kifejtett prögramterv;
 a 2019. eóvi tervezett teveókenyseógek realitaó sa, aó tlaó thatöó saó ga;
 az egyuö ttmuű köö deósek megalapözöttsaó ga, eós megfelelöű  dökumentaó ltsaó ga;
 a tervezett köö ltseógek indököltsaó ga eós hateókönysaóga;
 a vaó llalt feladatök eós az eleórendöű  eredmeónyek könkreó tsaó ga;
 a paó lyaó zöó  szervezet teveókenyseógi köö re, szervezet muű köö deósi köö re örszaógös, regiönaó lis,

helyi eórdekuű ;
 a röma nemzetiseógi nyelv hasznaó lata;
 a prögrammal,  teveókenyseóggel  eleórendöű  köö zöö sseóg  nagysaóga,  araónya az adött  röma

nemzetiseógen beluö l.

11.7. A  benyuó jtött  paó lyaó zatökröó l  a  Nemzetiseógi  Taómögataó si  Bizöttsaó g  (a  tövaóbbiakban:
Bizöttsaó g)  döö nteósi  javaslatöt  terjeszt  fel  a  Taómögatöó  reószeóre. A  Taómögatöó  a  javaslat
figyelembeveó teleóvel hözza meg a döö nteóseó t.

11.8. Az elbíóraó laó s hataó rideje: a paó lyaó zat beadaó si hataó ridejeó t köö vetöű  70. nap.  A döö nteóshözatal
idöű pöntjaónak vaó ltöztataó si jögaó t a Taómögatöó  fenntartja. 

11.9. Az eórteókeleósi szempöntökat a Taómögatöó  a Bizöttsaó ggal egyeztetve hataó rözta meg.

12. Döntéshozatal és kiértesítés

A  beeórkezett  paó lyaó zatök  taómögataó saó röó l,  a  Bizöttsaó g  javaslata  alapjaón  a  Taómögatöó  döö nt.  A
Taómögataó skezelöű  a  nyertes  paó lyaó zöó k  listaó jaó t,  a  megíóteó lt  taómögataó si  öö sszegeket,  a  taómögataó s
ceó ljaó t a döö nteóst köö vetöű en a www.emet.gov.hu internetes hönlapjaón köö zzeó teszi, ezt köö vetöű en az
elektronikus  rendszeren  keresztül  tájékoztatja  a  pályázókat a  paó lyaó zat  eredmeónyeóröű l,
valamint  a  támogatói  okirat  kibocsátásához  benyújtandó  dokumentumok  köréről  és  a
benyújtás határidejéről.
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13. Támogatói okirat kibocsátása

13.1. A Taómögataó skezelöű  a taómögatött paó lyaó zöó  reószeóre (a tövaóbbiakban: Kedvezmeónyezett)
taómögatöó i ökiratöt aó llíót ki, amennyiben minden, a 13.2. pönt szerinti dökumentum, a taómögataó si
döö nteós köö zzeó teó teleó töű l szaómíótött legkeósöű bb 60 napön beluö l rendelkezeósre aó ll. A taómögataó si döö nteós
hataó lyaó t  veszíótheti,  ha  a  taómögataó sröó l  szöó löó  eó rtesíóteós  keózbesíóteóseó töű l  szaómíótött  legkeósöű bb  60
napön beluö l a paó lyaó zöó  hibaó jaóböó l nem jöö n leó tre a taómögataó si jögviszöny. 

13.2. A taómögatöó i ökirat kiaó llíótaó saóhöz szuö kseóges dökumentumök:

Dokumentum megnevezése Benyújtás módja

 a  szervezet  hivatalös  keópviselöű jeónek  köö zjegyzöű  aó ltal
hitelesíótett  aláírási  címpéldánya,  vagy  uö gyveód  aó ltal
ellenjegyzett alaó íóraó s-mintaó ja, vagy a szaómlavezetöű  hitelinteózet
aó ltal  vezetett  alaó íóraó si  kartönja  maó sölataónak a  szaómlavezetöű
hitelinteózet aó ltal hitelesíótett eredeti peó ldaónya 

papíór-alapön, vagy
elektrönikusan az EPER-

ben a „Dökumentum
bekuö ldöű ” menuö pöntban

 a  Kedvezmeónyezett  valamennyi  –  jögszabaó ly  alapjaón
beszedeósi  megbíózaó ssal  megterhelhetöű  –  fizeteósi  szaómlaó jaó ra
vönatközöó  felhatalmazó  levél  azonnali  beszedési
megbízás alkalmazásához
(Felhatalmazöó  leveó l sablön letöö lthetöű :
www.emet.göv.hu/nemzetisegi_tamögatasök.  EMMI  sajaó t
inteózmeónyei  eseteóben  a  felhatalmazöó  leveó l  benyuó jtaó saó töó l  a
Taómögatöó  eltekint)

papíór-alapön

 a pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű megítélt
támogatás  esetén:  a  teónylegesen  megíóteó lt  taómögataó si
öö sszegnek  megfelelöű en  az  eredeti  költségvetési  terv
módosítása,  valamint  -  amennyiben  a  Kedvezmeónyezett
szuö kseógesnek laó tja - a vaó llalt indikátorok módosítása a keórt
eós a megíóteó lt taómögataó s kuö löö nbseógeóvel araónyös meórteókben. 

 FIGYELEM! Az  indikaó török  esetleges  möó dösíótaó sa  söraón
figyelembe kell venni a Paó lyaó zati kiíóraó snak a taóbör legalaóbb 5
napös  idöű tartamaó ra  eós  min.  15  föű  tanulöó  reószveó teleóre
vönatközöó  köö telezöű  elöű íóraó saó t. 

 Figyelem! Az  indikaó törökat  a  taómögataó si  jögviszöny
leó trejöö tte utaón nem lehet möó dösíótani.
FIGYELEM! Taómögatöó i  Okirat  a  keórt  teljes  vagy  attöó l
alacsönyabb  taómögataó s  megíóteó leóse  eseteón  is  csak  akkör
böcsaó thatöó  ki, ha a köö ltseógveteós el nem szaómölhatöó  köö ltseóget
nem tartalmaz!

elektrönikusan, az
EPER-ben a paó lyaó zat

feluö leteón

 ha azt jogszabály előírja: a taómögatött teveókenyseóghez 
szuö kseóges jögeröű s hatöó saó gi engedeó ly hitelesíótett maó sölata

papíór-alapön
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13.3. A Taómögataó skezelöű  a beeórkezett dökumentaóciöó t megvizsgaó lja. Amennyiben a taómögatöó i
ökirat kiaó llíótaó saóhöz szuö kseóges dökumentumök valamelyike nem aó ll rendelkezeóseóre vagy hiaónyös,
a  Kedvezmeónyezettet  az  elektronikus  rendszeren  keresztül  küldött  üzenetben 8  napös
hataó ridöű vel,  egy  alkalömmal  hiaónypöó tlaó sra  szöó líótja  fel.  Amennyiben  a  Kedvezmeónyezett  a
hiaónypöó tlaó st  nem,  vagy  keósedelmesen  teljesíóti,  a  Taómögataó skezelöű  erröű l  taó jeóköztatja  a
Taómögatöó t, eós indíótvaónyözza a taómögatöó i döö nteóstöű l valöó  elaó llaó st. A Taómögataó skezelöű  a Taómögatöó
döö nteóseóröű l eó rtesíóti a Kedvezmeónyezettet.

13.4. A Kedvezmeónyezettnek – a taómögatöó i ökirat kiaó llíótaó saóhöz szuö kseóges valamennyi felteó tel
hataó ridöű ben valöó  teljesuö leóse eseteón – a taómögatöó i ökirat kiböcsaó taó saó t a Taómögataó skezelöű  veógzi.

13.5. A  köö ltseógveteósi  taómögataó s  visszafizeteóseónek  biztösíótaó sa,  valamint  a  köö ltseógveteósi
taómögataó s  visszavönaó sa  eseteón  visszafizetendöű  köö ltseógveteósi  taómögataó s  visszaköö veteleóse
ceó ljaóböó l a Taómögatöó  a taómögatöó i ökiratban megfelelöű  biztösíóteók kiköö teóseóröű l rendelkezhet.

13.6. Biztösíóteókkeónt  a  taómögatöó i  ökirat  kiböcsaó taó saóhöz  a  Kedvezmeónyezettnek  be  kell
nyuó jtania  a  Taómögataó skezelöű höö z  valamennyi  –  jögszabaó ly  alapjaón  beszedeósi  megbíózaó ssal
megterhelhetöű  -  fizeteósi  szaómlaó jaó ra  vönatközöó an  a  Taómögatöó  javaó ra  szöó löó ,  csak  a  Taómögatöó
íóraó sbeli  hözzaó jaó rulaó saó val  visszavönhatöó  beszedeósi  megbíózaó sra  felhatalmazöó  nyilatközataó t
peónzuö gyi fedezethiaóny miatt nem teljesíóthetöű  fizeteósi megbíózaó s eseteóre a köö veteleós harmincöö t
napra  valöó  sörba  aó llíótaó saó ra  vönatközöó  rendelkezeóssel  egyuö tt.  A  biztösíóteókadaó si  köö telezettseóg
elmulasztaó sa eseteón a köö ltseógveteósi taómögataó s fölyöó síótaó sa annak pöó tlaó saó ig felfuö ggeszteósre keruö l.

13.7. Nem aó llíóthatöó  ki taómögatöó i ökirat annak, aki:
- a taómögataó si döö nteós tartalmaó t eórdemben befölyaó sölöó  valöó tlan, hamis vagy megteóvesztöű

adatöt szölgaó ltatött vagy ilyen nyilatközatöt tett;
- jögeröű s  veógzeóssel  elrendelt  felszaómölaó si,  csöű d-,  veógelszaómölaó si  vagy  egyeób  -  a

megszuö nteteóseóre iraónyulöó , jögszabaó lyban meghataó rözött - eljaó raó s alatt aó ll;
- az AÁ ht. 48/B. § alapjaón nem reószesíóthetöű  köö ltseógveteósi taómögataó sban;
- a  taómögatöó i  ökirat  kiadaó saónak  felteó telekeónt  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) bekezdeóse szerinti köö vetelmeónyeknek.
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14. Támogatás folyósítása

14.1. A taómögataó s fölyöó síótaó saó ra a taómögatöó i ökirat EPER-ben töö rteónöű  kikuö ldeóseó töű l szaómíótött 30
napön  beluö l  keruö l  sör.  A  taómögataó s  kifizeteóseónek  felteó teleit,  a  zaó röó  szakmai  beszaómölöó  eós  a
peónzuö gyi elszaómölaó s benyuó jtaó saónak hataó ridejeó t eós tartalmi köö vetelmeónyeit a Taómögatöó i Okirat,
az  AÁ ltalaónös  Szerzöű deósi  Felteó telek  eós  a  Paó lyaó zati  ÚÁ tmutatöó  tartalmazza.  Köö ltseógveteósi  szerv
eseteón a taómögataó s fölyöó síótaó sa jelen Paó lyaó zati kiíóraó s 5.7. pöntjaónak megfelelöű en teljesuö l.

14.2. A  taómögataó s  fölyöó síótaó sa  kizaó röó lag  hitelinteózetneó l  vagy  a  Magyar  AÁ llamkincstaó rnaó l
vezetett fizeteósi szaómlaó ra, banki aó tutalaó ssal töö rteónik.

15. Nyilvánosság

15.1. A  Kedvezmeónyezett  vaó llalja,  högy  a  pröjekt  megvalöó síótaó sa,  teveókenyseógei  söraón,
kömmunikaó ciöó jaóban,  kapcsölöó döó  kiadvaónyaiban  a  Támogató  (Emberi  Erőforrások
Minisztériuma) neveó t eós hivatalös grafikai lögöó jaó t megjeleníóti.

15.2. A  Kedvezmeónyezett  vaó llalja,  högy  a  pröjektröű l  szöó löó ,  szöö veget  eós  fötöó kat,  valamint  a
Taómögatöó  neveó t eós hivatalös grafikai lögöó jaó t tartalmazöó  beszaómölöó t honlapján közzéteszi uó gy,
högy az  a  pröjekt  lezaó raó saó töó l  legalaóbb  2020 december 31-ig  eleórhetöű  legyen.  Amennyiben a
Kedvezmeónyezett  nem rendelkezik hönlappal,  uó gy az införmaó ciöó t  a helyben szökaó sös möó dön
teszi köö zzeó .

15.3.  Amennyiben  a  Kedvezmeónyezett  beszaómölöó ja  kereteóben  a  15.1.  eós  15.2.  pöntban
föglaltakat  nem  vagy  hiaónyösan  tudja  igazölni,  uó gy  az  a  megítélt  támogatás  5%-ának
visszavonását eredményezi.

15.4. A  Taómögataó skezelöű  a  kiíóraó s  kereteóben  megvalöó sulöó  eredmeónyek  neópszeruű síóteóse,  az
adött nemzetiseógi  köö zöö sseóg  ismertseógeónek eós elismertseógeónek nöö veleóse ceó ljaóböó l  – a paó lyaó zati
prögram jellegeó töű l  fuö ggöű en – a pröjekt teveókenyseógeivel kapcsölatban a nyertes paó lyaó zöó ktöó l  a
paó lyaó zatban megadöttakön feluö l tövaóbbi adatökat keórhet.

15.5. A  paó lyaó zattal  kapcsölatösan  kezelt  szemeó lyazönösíótaó sra  alkalmatlan  adatök  eós  a
pröjektre  vönatközöó  adatök  eseteóben  a  paó lyaó zöó  aó ltal  szölgaó ltatött  adatök  statisztikai  ceó lra
felhasznaó lhatöó ak, köö zzeó tehetöű ek eós tövaóbbíóthatöó ak. 
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16. Elszámolás

16.1. A  taómögataó st  a  taómögatöó i  ökiratban  meghataó rözött  ceó lra  eós  idöű szakban  lehet
felhasznaó lni.  A  taómögataó s  jögszeruű  felhasznaó laó saó röó l  a  Támogatói  Okirat,  az  Általános
Szerződési  Feltételek eós  a  Pályázati  Útmutató alapjaón  kell  zaó röó  szakmai  beszaómölöó  eós
peónzuö gyi elszaómölaó s (egyseógesen Beszámoló) kereteóben elszaómölni.

16.2. A Kedvezmeónyezett  a  paó lyaó zataóban tervezett  indikaó török  megvalöó síótött  eórteókeiröű l  a
szakmai beszaómölöó  reószekeónt beszaómöl.

16.3. Amennyiben  a  Beszaómölöó  a  taómögatöó i  ökiratban  röö gzíótett  hataó ridöű ig  nem  keruö l
benyuó jtaó sra, vagy a benyuó jtött beszaómölöó  hiaónyös, a Taómögataó skezelöű  a kedvezmeónyezettet az
elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 15 napös hataó ridöű vel hiaónypöó tlaó sra
szöó líótja fel. Amennyiben a kedvezmeónyezett a felszöó líótaó sban megjelöö lt hataó ridöű re sem teljesíóti a
beszaómölaó si  vagy  hiaónypöó tlaó si  köö telezettseógeó t,  illetve  a  fennmaradöó  hiaónyössaógökra  tövaóbbi
hiaónypöó tlaó si  felszöó líótaó s  kikuö ldeóse  vaó lik  szuö kseógesseó ,  a  Taómögataó skezelöű  az  elektronikus
rendszeren  keresztül  küldött  üzenetben,  8  napös  hataó ridöű vel  maó södik  felszöó líótaó st  kuö ld  a
kedvezmeónyezett reószeóre.
FIGYELEM! Az  elektrönikus  paó lyaó zat  sajaó tössaógai  alapjaón  az  elektronikus  rendszeren
keresztül  kiküldött  üzenet  hivatalos  írásos  értesítés,  amely  a  kikuö ldeóssel  keózbesíótettnek
szaómíót, a hiaónypöó tlaó sra megadött hataó ridöű  a kikuö ldeós napjaó töó l szaómíótöó dik. A paó lyaó zöó  a paó lyaó zat
benyuó jtaó saó val  vaó llalja,  högy  a  teljes  paó lyaó zati  fölyamat  söraón  az  elektrönikus  rendszeren
keresztuö l eó rkezöű  hivatalös uö zeneteit figyelemmel kíóseóri.

16.4. Figyelem! A  köö ltseógveteósi  taómögataó s  terheóre  elszaómölhatöó  köö ltseógeket  förintban  kell
megaó llapíótani,  tekintet  neó lkuö l  arra,  högy  a  köö ltseóg  förintban  vagy  maó s  köö ltseógnemben
keletkezett.

A förinttöó l elteóröű  peónznemben kiaó llíótött szaómla, szaómviteli bizönylat eseteóben annak veógöö sszegeó t
eós az arra tekintettel elszaómölhatöó  köö ltseóg öö sszegeó t a szaómlaón, szaómviteli bizönylatön megjelöö lt 
teljesíóteós idöű pöntjaóban eórveónyes, a Magyar Nemzeti Bank aó ltal köö zzeó tett köö zeópaó rfölyamön kell 
förintra aó tszaómíótani, a Magyar Nemzeti Bank aó ltal nem jegyzett peónznemben kiaó llíótött szaómla, 
szaómviteli bizönylat eseteón az Euröó pai Köö zpönti Bank aó ltal köö zzeó tett köö zeópaó rfölyamön kell 
euröó ra vaó ltani.

16.5. Figyelem! A pröjekt veógrehajtaó sa söraón  a köö zbeszerzeósekröű l  szöó löó  2015.  eóvi  CXLIII.
töö rveóny  (a  tövaóbbiakban:  Kbt.)  hataó lya  alaó  tartözöó  beszerzeósek  eseteón  a  Kedvezmeónyezett
köö teles betartani a Kbt. elöű íóraó sait!
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17. Kifogás

17.1. Paó lyaó zati uó tön biztösíótött köö ltseógveteósi taómögataó s eseteón a taómögataó s igeónylöű je, vagy a
kedvezmeónyezett,  a Taómögataó skezelöű neó l  kifögaó st  nyuó jthat be,  ha a paó lyaó zati  eljaó raó sra,  vagy a
taómögatöó i  döö nteós  meghözatalaó ra,  a  taómögatöó i  ökiratök  kiadaó saó ra,  a  köö ltseógveteósi  taómögataó s
fölyöó síótaó saó ra, visszaköö veteleóseóre vönatközöó  eljaó raó s jögszabaó lyseórtöű , a paó lyaó zati kiíóraó sba, vagy a
taómögatöó i ökiratba uö tköö zik. A kifögaó st az AÁ vr. 102/D. § alapjaón a kifögaó sölt inteózkedeóshez vagy
mulasztaó shöz  kapcsölöó döó an  megaó llapíótött  hataó ridöű n  beluö l,  ennek  hiaónyaóban  az  arröó l  valöó
tudömaó sszerzeóstöű l szaómíótött tíóz napön beluö l, de legkeósöű bb az annak beköö vetkezeóseó töű l szaómíótött
harminc napön beluö l íóraó sban lehet benyuó jtani.

17.2. A kifögaó snak tartalmaznia kell:

 a kifögaó st  tevöű  neveó t,  szeókhelyeó t  vagy lakcíómeó t,  a nem termeószetes szemeó ly kifögaó st
tevöű  keópviselöű je neveó t;
 a kifögaó ssal eórintett paó lyaó zat, a taómögatöó i ökirat azönösíótaó saóhöz szuö kseóges adatökat;
 a kifögaó sölt inteózkedeós vagy mulasztaó s meghataó rözaó saó t;
 a  kifögaó s  alapjaóul  szölgaó löó  teónyeket  eós  a  kifögaó sölt  vagy  elmaradt  inteózkedeóssel
megseórtett jögszabaó lyi rendelkezeós pöntös megjelöö leóseó t;
 nem elektrönikus uó tön töö rteónöű  kapcsölattartaó s eseteón a kifögaó st tevöű  alaó íóraó saó t.

17.3. EÁ rdemi  vizsgaó lat  neó lkuö l  a  fejezetet  iraónyíótöó  szerv  -  az  elutasíótaó s  indökainak
megjelöö leóseóvel - elutasíótja a kifögaó st, ha:

 azt hataó ridöű n tuó l terjesztetteók elöű ,
 azt nem az arra jögösult terjeszti elöű ,
 az a köraóbbival azönös tartalmuó ,
 a kifögaó s nem tartalmazza a 17.2. pöntban meghataó rözött adatökat,
 azt a köraóbbi kifögaó s taó rgyaóban hözött döö nteóssel szemben nyuó jtöttaók be,
 a kifögaó s benyuó jtaó saónak nincs helye,
 a  kifögaó s  kizaó röó lag  ölyan  jögseórteós  ellen  iraónyul,  mely  a  seórelmezett  eljaó raó s
megismeótleóseóvel nem örvösölhatöó .

17.4. A lebönyölíótöó  szerv – ha a kifögaó sban föglaltakkal  egyeteórt  – megteszi  a  kifögaó sban
seórelmezett helyzet megszuö nteteóseóhez szuö kseóges inteózkedeóseket, vagy tövaóbbíótja a kifögaó st az
Emberi Eröű förraó sök Miniszteóriumaónak. A kifögaó st az Emberi Eröű förraó sök Miniszteóriuma annak
keózhezveó teleó töű l  szaómíótött  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 jeóköztatni
kell a kifögaó s benyuó jtöó jaó t. A kifögaó s elbíóraó laó saóban – a fejezetet iraónyíótöó  szerv vezetöű je kiveó teleóvel
– nem vehet reószt az, aki a kifögaó ssal eórintett eljaó raó sban reószt vett.

Ha a kifögaó s alapös, az Emberi Eröű förraó sök Miniszteóriuma elrendeli a kifögaó sban seórelmezett
helyzet  megszuö nteteóseóhez  szuö kseóges  inteózkedeóst,  egyeóbkeónt  azt  elutasíótja,  eós  döö nteóseóröű l  –
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elutasíótaó s  eseteón  az  elutasíótaó s  indökainak  megjelöö leóseóvel  –  a  kifögaó s  benyuó jtöó jaó t  íóraó sban
eórtesíóti.

A kifögaó s taó rgyaóban hözött döö nteós ellen tövaóbbi kifögaó s elöű terjeszteóseónek vagy maó s jögörvöslat
igeónybeveó teleónek nincs helye.

18. További információ 

18.1. A Taómögatöó ,  a Taómögataó skezelöű ,  illetve a jögszabaó ly aó ltal az ellenöű rzeósuö kre feljögösíótött
szervek (kuö löö nöö sen az AÁ SZ, KEHI) jögösultak a taómögataó s jögszeruű  felhasznaó laó saónak ellenöű rzeóse
ceó ljaóböó l  a  pröjekt  megvalöó síótaó saónak  fölyamatba  eópíótett,  illetve  utöó lagös  ellenöű rzeóseóre.  A
Kedvezmeónyezett  az  ellenöű rzeósek  söraón  köö teles  egyuö ttmuű köö dni  az  ellenöű rzeóst  veógzöű
szervezetekkel,  illetve  a  pröjekt  zaó raó saó t  köö vetöű en  köö teles  biztösíótani,  högy  a  paó lyaó zatban  a
dökumentumök öű rzeóseóre kijelöö lt helyen a paó lyaó zati dökumentaó ciöó  teljes anyaga rendelkezeósre
aó lljön.  A  helyszíón  vaó ltözaó saó röó l  köö teles  haladeóktalanul  taó jeóköztatni  a  Taómögataó skezelöű t.  E
köö telezettseóg megszegeóse eseteón Taómögatöó  jögösult – a köö telezettseóg fennaó llaó saónak idöű tartama
alatt  –  a  taómögataó s  jögösulatlan  igeónybe  veó teleóre  vönatközöó  szankciöó k  alkalmazaó saó ra.  Az
ellenöű rzeósek  lefölytataó saó ra  a  taómögataó si  döö nteós  meghözatalaó t,  vagy  a  taómögatöó i  ökirat
kiböcsaó taó saó t  megelöű zöű en,  a  köö ltseógveteósi  taómögataó s  igeónybeveó tele  alatt,  a  taómögatött
teveókenyseóg befejezeósekör, illetve lezaó raó sakör, valamint a beszaómölöó  elfögadaó saó t köö vetöű  öö t eóvig
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 ltalaónös Szerzöű deósi Felteó telek,
 paó lyaó zati adatlap (elektrönikus feluö leten),
 a  köö telezöű en  meghataó rözött  csatölandöó  dökumentumök  egyseóges  eós

megbönthatatlan  egeószet  alkötnak,  a  bennuö k  föglaltak  öö sszesseóge  hataó rözza  meg
jelen paó lyaó zat reószletes elöű íóraó sait, keretrendszereó t, felteó teleit eós szabaó lyait.

18.3.  A  ROMA-NEMZ-TAB-19  sz.  paó lyaó zati  csömag  dökumentumai  letöö lthetöű ek  a
Taómögataó skezelöű  hönlapjaó röó l: www.emet.göv.hu.

18.4. A  paó lyaó zattal  kapcsölatös  tövaóbbi  införmaó ciöó kat  a  www.emet.göv.hu hönlapön,
valamint az ött feltuö ntetett uö gyfeó lszölgaó lati eleórhetöű seógeken kaphat. 

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

16. oldal

http://www.emet.gov.hu/
http://www.emet.gov.hu/

	1. A pályázati kiírás célja
	2. Pályázat benyújtására jogosultak
	Pályázat benyújtására jogosultak:

	3. A pályázat megvalósítási időszaka
	A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka:
	2019. május 1. – 2019. november 15.

	4. Rendelkezésre álló keretösszeg
	A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 200 000 000 Ft, amelyet a Támogató, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím, 59. alcím, 12. jogcímcsoport Roma nemzetiség pályázatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 375595] terhére biztosít.

	5. A támogatás formája és mértéke
	5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható Általános Forgalmi Adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Általános Forgalmi Adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a Kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.)
	5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint.
	5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2.500.000 forint.
	5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
	5.5. A támogatás intenzitása 100%.
	5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
	5.7. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik. Költségvetési szerv esetén a Támogató a támogatás összegét a kincstári finanszírozás rendje szerint havi egyenlő ütemezésben bocsátja a Kedvezményezett rendelkezésére. A Kedvezményezett likviditási problémák felmerülése esetén kezdeményezheti az időarányos havi ütemezetéstől eltérő folyósítást.
	5.8. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, azonban a táborban résztvevő tanulók száma ez esetben sem csökkenhet 15 fő alá, illetve a tábor napjainak száma öt egymást követő nap alá. Az esetleges helyszínmódosításoknál a következőkre kell figyelemmel lenni:
	a) külföldre tervezett tábor nem módosítható hazai helyszínre, ha a megítélt összeg, az igényelt összeg legalább 66%-a;
	b) külföldre tervezett tábor nem módosítható hazai napközis táborra, ha a megítélt összeg, az igényelt összeg legalább 33%-a;
	c) a hazai bentlakásos tábor nem módosítható napközis táborra, ha a megítélt összeg, az igényelt összeg legalább 50%-a.
	5.9. A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

	6. Támogatható tevékenységek
	Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

	7. Elszámolható és el nem számolható költségek
	7.1. A kiírás keretében kizárólag a Kedvezményezett (illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott esetekben a kötelezettségvállaló, számlatulajdonos, fenntartott intézmény) nevére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott projekt időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el. Ennek értelmében csak olyan költséget igazoló bizonylatok fogadhatóak el, amelyeken a teljesítés időpontja és amennyiben feltüntetésre kerül teljesítési időszak, illetve számlázott időszak a projekt időszakba esik és a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
	7.2. A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
	7.3. A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek (kiadások):
	7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó szerződések alapján támogatható.
	7.5. A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére – jogcímtől függetlenül –a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 20%-át.
	FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázók részére kiállításra kerülő Támogatói Okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza.

	8. A pályázatok benyújtásának módja
	8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER rendszer) lehet benyújtani, magyar nyelven. Köznevelési intézmények kivételével egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. Több pályázó ugyanazon program részfeladatának megvalósítására nem nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.
	FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
	8.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő roma nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 IBAN HU17100320000145146100000000, és a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után.
	8.3. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
	Roma nemzetiségi programok
	1387 Bp. Pf. 1467

	9. A pályázat benyújtásának határideje
	A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítésének határideje:
	2018. november 26. 23:59

	10. Benyújtandó dokumentumok
	A pályázat véglegesítéséig az elektronikus felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

	11. A pályázat befogadása, formai vizsgálata és tartalmi bírálata
	11.1. Befogadási kritériumok megfelelőségének vizsgálata
	A beérkezést követően az alábbiak vizsgálatára kerül sor:
	11.2. A befogadott pályázatok érvényességi (formai) ellenőrzését a Támogatáskezelő végzi.
	A befogadott pályázat érvényes, ha az alábbi feltételek mindegyikének együttesen megfelel:
	11.3. Amennyiben a Támogatáskezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, pályázat benyújtási segédletben és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, az elektronikus rendszeren keresztül kiküldött értesítésében, 7 napos hiánypótlási határidő kitűzésével, a hiányzó adat, vagy dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a Támogatáskezelő által meghatározott időben kerülhet sor.
	11.4. A következő esetekben hiánypótlásra nem kerül sor, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
	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 érvényes pályázatokat a Támogatáskezelő továbbítja a tartalmi bírálatot végző testületnek és a döntést hozó Támogatónak.
	11.6. A tartalmi értékelés szempontjai:
	11.7. A benyújtott pályázatokról a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) döntési javaslatot terjeszt fel a Támogató részére. A Támogató a javaslat figyelembevételével hozza meg a döntését.
	11.8. Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 70. nap. A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát a Támogató fenntartja.
	11.9. Az értékelési szempontokat a Támogató a Bizottsággal egyeztetve határozta meg.

	12. Döntéshozatal és kiértesítés
	A beérkezett pályázatok támogatásáról, a Bizottság javaslata alapján a Támogató dönt. A Támogatáskezelő a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját a döntést követően a www.emet.gov.hu internetes honlapján közzéteszi, ezt követően az elektronikus rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről, valamint a támogatói okirat kibocsátásához benyújtandó dokumentumok köréről és a benyújtás határidejéről.

	13. Támogatói okirat kibocsátása
	13.1. A Támogatáskezelő a támogatott pályázó részére (a továbbiakban: Kedvezményezett) támogatói okiratot állít ki, amennyiben minden, a 13.2. pont szerinti dokumentum, a támogatási döntés közzétételétől számított legkésőbb 60 napon belül rendelkezésre áll. A támogatási döntés hatályát veszítheti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított legkésőbb 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a támogatási jogviszony.
	13.2. A támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentumok:
	13.3. A Támogatáskezelő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben 8 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Támogatáskezelő erről tájékoztatja a Támogatót, és indítványozza a támogatói döntéstől való elállást. A Támogatáskezelő a Támogató döntéséről értesíti a Kedvezményezettet.
	13.4. A Kedvezményezettnek – a támogatói okirat kiállításához szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén – a támogatói okirat kibocsátását a Támogatáskezelő végzi.
	13.5. A költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a költségvetési támogatás visszavonása esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a Támogató a támogatói okiratban megfelelő biztosíték kikötéséről rendelkezhet.
	13.6. Biztosítékként a támogatói okirat kibocsátásához a Kedvezményezettnek be kell nyújtania a Támogatáskezelőhöz valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozóan a Támogató javára szóló, csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül.
	13.7. Nem állítható ki támogatói okirat annak, aki:
	a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
	jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
	az Áht. 48/B. § alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
	a támogatói okirat kiadásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
	nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek.

	14. Támogatás folyósítása
	14.1. A támogatás folyósítására a támogatói okirat EPER-ben történő kiküldésétől számított 30 napon belül kerül sor. A támogatás kifizetésének feltételeit, a záró szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a Támogatói Okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza. Költségvetési szerv esetén a támogatás folyósítása jelen Pályázati kiírás 5.7. pontjának megfelelően teljesül.
	14.2. A támogatás folyósítása kizárólag hitelintézetnél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlára, banki átutalással történik.

	15. Nyilvánosság
	15.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása, tevékenységei során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma) nevét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti.
	15.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projektről szóló, szöveget és fotókat, valamint a Támogató nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámolót honlapján közzéteszi úgy, hogy az a projekt lezárásától legalább 2020 december 31-ig elérhető legyen. Amennyiben a Kedvezményezett nem rendelkezik honlappal, úgy az információt a helyben szokásos módon teszi közzé.
	15.3. Amennyiben a Kedvezményezett beszámolója keretében a 15.1. és 15.2. pontban foglaltakat nem vagy hiányosan tudja igazolni, úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visszavonását eredményezi.
	15.4. A Támogatáskezelő a kiírás keretében megvalósuló eredmények népszerűsítése, az adott nemzetiségi közösség ismertségének és elismertségének növelése céljából – a pályázati program jellegétől függően – a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet.
	15.5. A pályázattal kapcsolatosan kezelt személyazonosításra alkalmatlan adatok és a projektre vonatkozó adatok esetében a pályázó által szolgáltatott adatok statisztikai célra felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.

	16. Elszámolás
	16.1. A támogatást a támogatói okiratban meghatározott célra és időszakban lehet felhasználni. A támogatás jogszerű felhasználásáról a Támogatói Okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató alapján kell záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (egységesen Beszámoló) keretében elszámolni.
	16.2. A Kedvezményezett a pályázatában tervezett indikátorok megvalósított értékeiről a szakmai beszámoló részeként beszámol.
	16.3. Amennyiben a Beszámoló a támogatói okiratban rögzített határidőig nem kerül benyújtásra, vagy a benyújtott beszámoló hiányos, a Támogatáskezelő a kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesíti a beszámolási vagy hiánypótlási kötelezettségét, illetve a fennmaradó hiányosságokra további hiánypótlási felszólítás kiküldése válik szükségessé, a Támogatáskezelő az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 8 napos határidővel második felszólítást küld a kedvezményezett részére.
	FIGYELEM! Az elektronikus pályázat sajátosságai alapján az elektronikus rendszeren keresztül kiküldött üzenet hivatalos írásos értesítés, amely a kiküldéssel kézbesítettnek számít, a hiánypótlásra megadott határidő a kiküldés napjától számítódik. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a teljes pályázati folyamat során az elektronikus rendszeren keresztül érkező hivatalos üzeneteit figyelemmel kíséri.
	16.4. Figyelem! A költségvetési támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy más költségnemben keletkezett.
	16.5. Figyelem! A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait!

	17. Kifogás
	17.1. Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a kedvezményezett, a Támogatáskezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a támogatói okiratba ütközik. A kifogást az Ávr. 102/D. § alapján a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül írásban lehet benyújtani.
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	17.4. A lebonyolító szerv – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériuma annak kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában – a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.

	18. További információ
	18.2. A ROMA-NEMZ-TAB-19 sz. pályázati csomag dokumentumai:
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