ROMA NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Roma nemzetiseé gi civil szervezetek 2019. eé vi koö ltseé gveteé si taé mogataé saé ra

Paé lyaé zati kategoé ria koé dja:
ROMA-NEMZ-CISZ-19
Meghirdeteé s daé tuma: 2018. oktoé ber 26.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a tovaé bbiakban: Taé mogatoé ) nyílt paé lyaé zati kiíéraé st
hirdet Roma nemzetiseé gi civil szervezetek 2019. eé vi koö ltseé gveteé si taé mogataé saé ra, oö sszhangban









1.

a nemzetiseé gek jogairoé l szoé loé 2011. eé vi CLXXIX. toö rveé ny (a tovaé bbiakban:
nemzetiseé gi toö rveé ny);
az aé llamhaé ztartaé sroé l szoé loé 2011. eé vi CXCV. toö rveé ny (a tovaé bbiakban: AÁ ht.);
az aé llamhaé ztartaé sroé l szoé loé toö rveé ny veé grehajtaé saé roé l rendelkezoő 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovaé bbiakban: AÁ vr.);
az euroé pai unioé s versenyjogi eé rtelemben vett aé llami taé mogataé sokkal kapcsolatos
eljaé raé sroé l eé s a regionaé lis taé mogataé si teé rkeé proő l szoé loé 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet;
2018. eé vi L. toö rveé ny Magyarorszaé g 2019. eé vi koö zponti koö ltseé gveteé seé roő l (a
tovaé bbiakban: koö ltseé gveteé si toö rveé ny);
a fejezeti kezeleé suő eloő iraé nyzatok eé s koö zponti kezeleé suő eloő iraé nyzatok kezeleé seé roő l eé s
felhasznaé laé saé roé l szoé loé 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet vonatkozoé
rendelkezeé seivel.

A pályázati kiírás célja

A paé lyaé zati kiíéraé s (a tovaé bbiakban: kiíéraé s) ceé lja a roma nemzetiseé gi civil szervezetek
muő koö deé seé nek, teveé kenyseé geé nek taé mogataé sa, foő keé nt a roma nemzetiseé g oö nazonossaé gaé nak
megoő rzeé seé t, anyanyelveé nek, hagyomaé nyainak, szellemi eé s taé rgyi emleé keinek aé polaé saé t szolgaé loé
ceé lra, tovaé bbaé nemzetiseé gi eé rdekkeé pviseleti ceé lok megvaloé síétaé sa eé rdekeé ben nyué jtott taé mogataé s.
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2.

Pályázat benyújtására jogosultak

Paé lyaé zat benyué jtaé saé ra jogosultak:


a 2016 december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiseé gi
toö rveé ny hataé lya alaé tartozoé , a leé tesíétoő okirataé ban (alapszabaé ly, alapíétoé okirat)
roö gzíétett ceé l szerint konkreé tan megjeloö lten a roma nemzetiseé ghez kapcsoloé doé
oktataé si, kulturaé lis (pl. koö zmuő veloő deé si, koö zgyuő jtemeé nyi, muő veé szeti, hagyomaé nyoő rzoő )
teveé kenyseé get folytatoé , illetve eé rdekkeé pviseletet ellaé toé civil szervezetek.

amelyek





megfelelnek a rendezett munkauö gyi kapcsolatok koö vetelmeé nyeinek;
eleget tettek a koö ztulajdonban aé lloé gazdasaé gi taé rsasaé gok takareé kosabb muő koö deé seé roő l
szoé loé 2009. eé vi CXXII. toö rveé nyben foglalt koö zzeé teé teli koö telezettseé gnek;
jogi szemeé ly vagy jogi szemeé lyiseé ggel nem rendelkezoő maé s szervezet eseteé n aé tlaé thatoé
szervezetnek minoő suö lnek;
nincs esedeé kesseé vaé lt eé s meé g meg nem fizetett adoé tartozaé suk, koö ztartozaé suk.

FIGYELEM! Ugyanazon szervezet maé s koö zponti koö ltseé gveteé si forraé sboé l, azonos ceé lra, azonos
idoő tartamra neé zve taé mogataé sban nem reé szesuö lhet.
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3.

A pályázat megvalósítási időszaka

A paé lyaé zati kiíéraé s kereteé ben taé mogatott projektek megvaloé síétaé si idoő szaka:
2019. január 1 – 2019. december 31.

4.

Rendelkezésre álló keretösszeg

A kiíéraé sra rendelkezeé sre aé lloé keretoö sszeg 200.000.000 Ft, amelyet a Taé mogatoé a koö ltseé gveteé si
toö rveé nyben meghataé rozott XX. Emberi Eroő forraé sok Miniszteé riuma fejezet, 20. cíém, 59. alcíém, 12.
jogcíémcsoport Roma nemzetiseé g paé lyaé zatainak taé mogataé sa fejezeti kezeleé suő eloő iraé nyzat [AÁ HT:
375595] terheé re biztosíét.

5.

A támogatás formája és mértéke

5.1.
A taé mogataé s formaé ja: vissza nem teé ríétendoő bruttoé taé mogataé s. (Amennyiben a nyertes
paé lyaé zoé AÁ FA levonaé si joggal rendelkezik, a paé lyaé zatra jogszabaé ly alapjaé n levonhatoé AÁ ltalaé nos
Forgalmi Adoé oö sszegeé t nem szaé molhatja el a taé mogataé s terheé re. Felhíévjuk figyelmeé t, hogy
amennyiben az AÁ ltalaé nos Forgalmi Adoé jogszabaé ly alapjaé n levonhatoé , annak oö sszege akkor sem
szaé molhatoé el, ha a Kedvezmeé nyezett nem eé l a levonaé s, illetve visszaigeé nyleé s lehetoő seé geé vel.)
5.2.

Az elnyerhetoő taé mogataé s oö sszegeé nek alsoé hataé ra 300.000 forint.

5.3.

Az elnyerhetoő taé mogataé s oö sszegeé nek felsoő hataé ra 5.000.000 forint.

5.4.
A taé mogataé s igeé nybeveé tele utoé lagos elszaé molaé s melletti támogatási előleg
formájában történik.
5.5.

Taé mogataé s intenzitaé sa 100%.

5.6.

A paé lyaé zat benyué jtaé saé hoz sajaé t forraé s nem szuö kseé ges.

5.7.

A koö ltseé gveteé si taé mogataé s folyoé síétaé sa egy oö sszegben toö rteé nik.

5.8.

A Taé mogatoé a taé mogataé st a keé rtneé l alacsonyabb oö sszegben is megaé llapíéthatja.

6.

Támogatható tevékenységek, eredmények

Jelen paé lyaé zati kiíéraé s kereteé ben az alaé bbi teveé kenyseé gek taé mogathatoé k:


a roma nemzetiseé gi civil szervezetek muő koö deé se eé s feladatellaé taé sa.
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7.

Elszámolható és el nem számolható költségek

7.1.
A kiíéraé s kereteé ben kizaé roé lag a Kedvezmeé nyezett (illetve a Paé lyaé zati UÁ tmutatoé ban
meghataé rozott esetekben a koö telezettseé gvaé llaloé , szaé mlatulajdonos, fenntartott inteé zmeé ny)
neveé re kiaé llíétott, a taé mogatoé i okiratban meghataé rozott projekt idoő szakban keletkezett szaé mlaé k,
bizonylatok szaé molhatoé k el. Ennek eé rtelmeé ben csak olyan koö ltseé get igazoloé bizonylatok
fogadhatoé ak el, amelyeken a teljesíéteé s idoő pontja eé s amennyiben feltuö nteteé sre keruö l teljesíéteé si
idoő szak, illetve szaé mlaé zott idoő szak a projekt idoő szakba esik eé s a taé mogatott program
megvaloé síétaé saé hoz koö zvetlenuö l kapcsoloé dik.
7.2.

A paé lyaé zat megvaloé síétaé sa kereteé ben az alaé bbi koö ltseé gek (kiadaé sok) szaé molhatoé k el:
 a szervezeti muő koö deé st megalapozoé , kiszolgaé loé , fejlesztoő eé s adminisztraé loé , a
toö rveé nyeknek valoé megfeleleé st segíétoő eé s a szervezet ceé l szerinti teveé kenyseé ge(i)
felteé teleinek biztosíétaé sa eé rdekeé ben felmeruö lt koö ltseé gek (kiadaé sok), íégy kuö loö noö sen a
szemeé lyi juttataé sok, dologi kiadaé skeé nt a rezsi tíépusué koö ltseé gek (uö zemelteteé si
kiadaé sok: fuő teé s, gaé z-, víéz-, aé ramszolgaé ltataé s koö ltseé gei), tovaé bbaé a beé rleti díéj, a telefon-,
posta-, eé s ué tikoö ltseé g.
 a szervezeti muő koö deé st megalapozoé , kiszolgaé loé , fejlesztoő eé s adminisztraé loé , a
toö rveé nyeknek valoé megfeleleé st segíétoő eé s a szervezet ceé l szerinti teveé kenyseé ge(i)
felteé teleinek biztosíétaé saé t szolgaé loé taé rgyi eszkoö zoö k eé s immateriaé lis javak koö ltseé gei a
taé mogataé s teljes oö sszegeé nek 30%-aé ig, de legfeljebb 1.000.000 Ft-ig.

FIGYELEM! Magaé nhaé z beé rleé se eseteé n a koö zuö zemi díéjak nm araé nyos kiadaé sai abban az esetben
szaé molhatoé k el, ha a szervezet a koö zoö sseé g javaé ra igazolhatoé an folyamatos munkaé t veé gez, vagy
szolgaé ltataé sokat nyué jt.
7.3.









A paé lyaé zat terheé re kuö loö noö sen el nem számolható költségek (kiadaé sok):
paé rhuzamosan meghirdetett roma nemzetiseé gi paé lyaé zati kategoé riaé k (ROMA-NEMZ-KUL19, ROMA-NEMZ-TAB-19 vagy ROMA-NEMZ-PED-19) nevesíétett ceé ljaé nak megvaloé síétaé si
koö ltseé ge;
szeszesital, dohaé nyaé ru;
az adoé k moé djaé ra behajthatoé fizeteé si koö telezettseé gek (pl. bíérsaé gok), keé sedelmi kamatok;
eé píéteé si eé s eé píéteé si felué jíétaé si koö ltseé gek; beruhaé zaé s - kiveé ve taé rgyi eszkoö z beszerzeé s eé s
immateriaé lis javak, ami a 7.2. pont szerinti meé rteé kben elszaé molhatoé ;
hiteltoö rleszteé s eé s hitelkamat;
a paé lyaé zat eloő keé szíéteé seé nek koö ltseé gei (paé lyaé zatíéraé s koö ltseé ge);
a koö ltseé gveteé sben nem tervezett kiadaé sok.
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7.4.
A taé mogataé s felhasznaé laé saé val oö sszefuö ggoő szemeé lyi jelleguő kifizeteé sek, beé rleti díéjak eé s
a szaé zezer forint eé rteé khataé rt meghaladoé eé rteé kuő aé ru beszerzeé se vagy szolgaé ltataé s megrendeleé se
csak a vonatkozoé szerzoő deé sek alapjaé n taé mogathatoé .
7.5.
A paé lyaé zoé szervezet hivatalos keé pviseloő je, vagy a hivatalos keé pviseloő aé ltal keé pviselt
maé s szervezet reé szeé re – jogcíémtoő l fuö ggetlenuö l –a taé mogataé s terheé re nyué jtott kifizeteé sek oö sszesen
nem haladhatjaé k meg a taé mogataé s teljes oö sszegeé nek 20%-aé t.
FIGYELEM! Az elszaé molaé s reé szletes szabaé lyait a nyertes paé lyaé zoé k reé szeé re kibocsaé taé sra keruö loő
taé mogatoé i okirat, az AÁ ltalaé nos Szerzoő deé si Felteé telek eé s a Paé lyaé zati UÁ tmutatoé tartalmazza.

8.

A pályázatok benyújtásának módja

8.1.
Paé lyaé zatot kizaé roé lag elektronikusan az Elektronikus Paé lyaé zatkezeleé si eé s
Egyuö ttmuő koö deé si Rendszerben (a tovaé bbiakban: EPER) lehet benyué jtani, magyar nyelven. Egy
pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. A paé lyaé zat
elektronikus benyué jtaé saé nak egyes leé peé seit a felhasznaé loé i keé zikoö nyvben leíértak szerint kell
elveé gezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.emet.gov.hu oldalon lehet eleé rni. A paé lyaé zat benyué jtaé saé t
megeloő zoő en minden, regisztraé cioé val nem rendelkezoő paé lyaé zoé nak regisztraé lnia kell, amelyhez
rendelkeznie kell egy eé rveé nyes e-mail cíémmel.
8.2. A paé lyaé zatok benyué jtaé sa soraé n, a paé lyaé zat benyué jtaé saé nak (veé glegesíéteé seé nek) idoő pontjaé ig a
paé lyaé zoé nak az adott paé lyaé zati eé vben megjelenoő nemzetiseé gi felhíévaé s vonatkozaé saé ban egyszeri
paé lyaé zati díéjat kell megfizetnie, amelynek oö sszege 3 000 Ft. A díéjat aé tutalaé ssal, a koö vetkezoő
szaé mlaszaé mra
kell
befizetni:
Emberi
Eroő forraé s
Taé mogataé skezeloő
10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000, eé s a befizeteé st a paé lyaé zat benyué jtaé sakor igazolni kell.
A paé lyaé zati díéj hataé ridoő re toö rteé noő meg nem fizeteé se a paé lyaé zat eé rveé nytelenseé geé t vonja maga
utaé n.
FIGYELEM! A paé lyaé zati díéjat a 2019. eé vi roma nemzetiseé gi ceé lué taé mogataé sokra vonatkozoé an
egy szervezet csak egyszer koö teles megfizetni. Maé s paé lyaé zati kiíéraé sokra befizetett paé lyaé zati díéj a
roma nemzetiseé gi paé lyaé zatoknaé l nem eé rveé nyesíéthetoő . A paé lyaé zati díéj befizeteé sekor keé rjuö k, hogy
az EPER-ben megadott felhasznaé loé nevet vagy a szervezet adoé szaé maé t, tovaé bbaé a felhíévaé s koé djaé t
(ROMA-NEMZ-19) szíéveskedjen feltuö ntetni a megjegyzeé s rovatban. A paé lyaé zati díéjat a paé lyaé zat
veé glegesíéteé seé nek idoő pontjaé ig kell az Emberi Eroő forraé s Taé mogataé skezeloő (a tovaé bbiakban:
Taé mogataé skezeloő ) szaé mlaé jaé ra befizetni.
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8.3. Az EPER-boő l kinyomtatott Regisztraé cioé s Nyilatkozat (amelyet a szervezet keé pviseloő jeé nek/
keé pviseloő inek kell alaé íérnia) egy eredeti peé ldaé nyaé t postai ué ton legkeé soő bb a jelen paé lyaé zat beadaé sa
napjaé n kell megkuö ldeni az alaé bbi postacíémre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Roma nemzetiségi programok
1387 Bp. Pf. 1467
FIGYELEM! Ha eé rveé nyes regisztraé cioé val rendelkezik, keé rjuö k, ellenoő rizze az EPER-ben megadott
adatait. Amennyiben vaé ltozaé s toö rteé nt vagy moé dosíétaé st laé t szuö kseé gesnek, a kinyomtatott
moé dosíétott Regisztraé cioé s Nyilatkozat (amelyet a szervezet keé pviseloő jeé nek/keé pviseloő inek kell
alaé íérnia) egy eredeti peé ldaé nyaé t postai ué ton legkeé soő bb a jelen paé lyaé zat beadaé sa napjaé n kell
megkuö ldeni a fenti postacíémre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás úgy
Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.
9.

A pályázat benyújtásának határideje

A paé lyaé zat elektronikus paé lyaé zoé i feluö leten toö rteé noő veé glegesíéteé seé nek hataé rideje:
2018. november 26. 23:59
FIGYELEM! Azon paé lyaé zatokat, amelyek nem keruö lnek veé glegesíéteé sre, a Taé mogataé skezeloő nem
tekinti benyué jtott paé lyaé zatnak eé s befogadaé si ellenoő rzeé snek sem veti alaé .
10. Benyújtandó dokumentumok
A paé lyaé zat veé glegesíéteé seé ig az elektronikus feluö let kitoö lteé se mellett az alaé bbi dokumentumok
csatolaé sa szuö kseé ges:
Dokumentum megnevezése
a) létesítő okirat,
amennyiben 2015.11.26. napjaé n vagy azt koö vetoő en az
EPER „Dokumentum beküldő” menüpontjában
már feltöltötték a leé tesíétoő okiratot eé s annak
tartalmaé ban azoé ta nem toö rteé nt vaé ltozaé s, ué gy a paé lyaé zoé i
feluö leten nyilatkozhat arra vonatkozoé an, hogy a
legutoé bb feltoö ltoö tt leé tesíétoő okiratot kíévaé nja a
befogadaé s ellenoő rzeé s soraé n figyelembe vetetni.
Figyelem! A leé tesíétoő okirat a befogadaé si kriteé rium
ellenoő rzeé seé hez szuö kseé ges, nem hiaé nypoé toltathatoé !

Benyújtás módja

elektronikusan, az EPERben a „Dokumentum
bekuö ldoő ” menuö pontban
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b) A civil szervezet bírósági nyilvántartási adatainak az
ellenőrzése a birosag.hu koö zhiteles adatbaé zisa
alapjaé n toö rteé nik az EPER-ben regisztraé lt adoé szaé m
szerint.
Az
EPER-ben
regisztraé lt
adószám
helyesseé geé nek ellenoő rzeé se a paé lyaé zoé feleloő sseé ge.

Az adoé szaé m ellenoő rzeé se
az EPER-ben

Figyelem! A pontosan megadott adoé szaé m a
befogadaé si kriteé rium ellenoő rzeé seé hez szuö kseé ges, nem
hiaé nypoé toltathatoé !
c) a paé lyaé zati díj befizetését igazoló bankkivonat
maé solata
d) érintettség esetén: koö zzeé teé teli keé relem (letoö lthetoő
formanyomtatvaé ny)
e) az igeé nyelt támogatási összeg szöveges indoklása,
részletes kifejtése (a koö ltseé gveteé si taé bla reé sze)

elektronikusan, az EPERben a paé lyaé zat feluö leteé n
elektronikusan, az EPERben a paé lyaé zat feluö leteé n
elektronikusan, az EPERben a paé lyaé zat feluö leteé n

11. A pályázat befogadása, formai vizsgálata és tartalmi bírálata
A benyué jtaé sra keruö lt paé lyaé zatok a benyué jtaé s sorrendjeé ben folyamatosan keruö lnek feldolgozaé sra.
Valamennyi beeé rkezoő paé lyaé zat regisztraé laé sra keruö l, eé s egyedi azonosíétoé jelet kap.
11.1.

Befogadaé si kriteé riumok megfeleloő sseé geé nek vizsgaé lata

A beeé rkezeé st koö vetoő en az alaé bbiak vizsgaé lataé ra keruö l sor:




a paé lyaé zat a benyué jtaé sra meghataé rozott hataé ridoő n beluö l keruö lt benyué jtaé sra;
az igeé nyelt koö ltseé gveteé si taé mogataé s oö sszege nem haladja meg a maximaé lisan igeé nyelhetoő
meé rteé ket;
a paé lyaé zoé a paé lyaé zati kiíéraé sban meghataé rozott lehetseé ges taé mogataé st igeé nyloő i koö rbe
tartozik. A Taé mogataé skezeloő ezt a kriteé riumot a paé lyaé zati kiíéraé s 10. a) eé s b) pontjaé ban
keé rt, a paé lyaé zat veé glegesíéteé seé ig benyué jtott dokumentumok, valamint az ott megadott
esetekben az adoé szaé m alapjaé n ellenoő rzi!

A befogadaé si kriteé riumoknak megfeleloő paé lyaé zat befogadaé sra keruö l. A befogadaé si
kriteé riumoknak meg nem feleloő , illetoő leg ha a be nem nyué jtott dokumentumok hiaé nya miatt a
kriteé riumok ellenoő rzeé se teljes koö ruő en nem lehetseé ges, a paé lyaé zat eé rdemi vizsgaé lat neé lkuö l
elutasíétaé sra keruö l.
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11.2.
A befogadott paé lyaé zatok eé rveé nyesseé gi (formai) ellenoő rzeé seé t a Taé mogataé skezeloő veé gzi. A
befogadott paé lyaé zat formailag megfeleloő , ha az alaé bbi felteé telek mindegyikeé nek egyuö ttesen
megfelel:






tartalma a paé lyaé zati kiíéraé snak megfelel;
a paé lyaé zoé szervezet eé rveé nyes regisztraé cioé val rendelkezik;
valamennyi melleé klet csatolaé sra keruö lt eé s megfeleloő (oldalhuő digitaé lis maé solat keruö lt
felcsatolaé sra, a dokumentum olvashatoé );
a paé lyaé zat, valamint a melleé kelt dokumentumok adatai koö zoö tt nincs ellentmondaé s;
a paé lyaé zati díéj oö sszege a paé lyaé zat veé glegesíéteé seé ig befizeteé sre keruö lt a megadott
szaé mlaé ra, koö zlemeé nyrovatban egyeé rtelmuő en feltuö ntetve a keé rt azonosíétoé kat
(adoé szaé m vagy felhasznaé loé neé v, felhíévaé s koé dja (ROMA-NEMZ-19)).

11.3.
Amennyiben a Taé mogataé skezeloő a paé lyaé zat eé rveé nyesseé gi ellenoő rzeé se soraé n
megaé llapíétja, hogy a paé lyaé zat nem felel meg a paé lyaé zati kiíéraé sban, paé lyaé zat benyué jtaé si
segeé dletben eé s az adatlapban foglalt felteé teleknek, a paé lyaé zoé t egy alkalommal, az elektronikus
rendszeren keresztül kiküldött értesítésében 7 napos hiánypótlási határidő kitűzésével, a
hiaé nyzoé adat, vagy dokumentum megnevezeé seé vel hiaé nypoé tlaé sra híévja fel. A paé lyaé zoé aé ltal toö rteé noő
hiaé nypoé tlaé sra, adatmoé dosíétaé sra kizaé roé lag a Taé mogataé skezeloő aé ltal meghataé rozott idoő ben
keruö lhet sor.
11.4.
A koö vetkezoő esetekben hiaé nypoé tlaé sra nem keruö l sor, a paé lyaé zat hiaé nypoé tlaé s neé lkuö l
eé rveé nytelen:
a) teljesen uö res csatolt dokumentum(ok) eseteé ben;
b) a kiíéraé s 1. pontjaé ban roö gzíétett ceé ltoé l elteé roő paé lyaé zati ceé l eseteé ben, valamint
amennyiben a paé lyaé zatban megadott teveé kenyseé g a kiíéraé s 6. pontja alapjaé n nem
taé mogathatoé ;
c) a paé lyaé zat olyan teveé kenyseé g megvaloé síétaé saé ra keruö lt benyué jtaé sra, amely
paé rhuzamosan meghirdetett nemzetiseé gi paé lyaé zati kiíéraé s (ROMA-NEMZ-KUL-19,
ROMA-NEMZ-TAB-19 vagy ROMA-NEMZ-PED-19) kereteé ben taé mogathatoé lett
volna.
11.5.

11.6.

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 eé rveé nyes paé lyaé zatokat a
Taé mogataé skezeloő tovaé bbíétja a tartalmi bíéraé latot veé gzoő testuö letnek eé s a doö nteé st hozoé
Taé mogatoé nak.
A tartalmi eé rteé keleé s szempontjai:



mennyire vilaé gosan meghataé rozottak a teveé kenyseé g ceé ljai, vaé rhatoé eredmeé nyei;
mennyire kifejtett a paé lyaé zat;
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mennyire alkalmas a paé lyaé zatban bemutatott muő koö deé s az adott nemzetiseé gi
teveé kenyseé g szíénvonalas ellaé taé saé ra, roma nemzetiseé gi identitaé s megoő rzeé seé re;
roma nemzetiseé gi nyelvek (romani, beaé s) hasznaé lataé nak araé nya a teveé kenyseé gen
beluö l;
a teveé kenyseé ggel eleé rendoő koö zoö sseé g nagysaé ga, leé tszaé ma;
a tervezett kiadaé sok mennyire indokoltak a teveé kenyseé g megvaloé síétaé sa
szempontjaé boé l.

11.7.

A benyué jtott paé lyaé zatokroé l a Nemzetiseé gi Taé mogataé si Bizottsaé g (a tovaé bbiakban:
Bizottsaé g) doö nteé si javaslatot terjeszt fel a Taé mogatoé reé szeé re. A Taé mogatoé a javaslat
figyelembeveé teleé vel hozza meg a doö nteé seé t.

11.8.

Az elbíéraé laé s hataé rideje: a paé lyaé zat beadaé si hataé ridejeé t koö vetoő 70. nap. A doö nteé shozatal
idoő pontjaé nak vaé ltoztataé si jogaé t a Taé mogatoé fenntartja.

11.9.

Az eé rteé keleé si szempontokat a Taé mogatoé a Bizottsaé ggal egyeztetve hataé rozta meg.

12. Döntéshozatal és kiértesítés
A benyué jtott paé lyaé zatokroé l a Bizottsaé g javaslata alapjaé n a Taé mogatoé doö nt. A Taé mogataé skezeloő a
nyertes paé lyaé zoé k listaé jaé t, a megíéteé lt taé mogataé si oö sszegeket, a taé mogataé s ceé ljaé t a doö nteé st
koö vetoő en a www.emet.gov.hu internetes honlapjaé n koö zzeé teszi, ezt koö vetoő en az elektronikus
rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázókat a paé lyaé zat eredmeé nyeé roő l, eé s a támogatói
okirat kiállításához benyújtandó dokumentumok köréről, valamint a benyújtás
határidejéről.

13. Támogatói okirat kiállítása
13.1.
A Taé mogataé skezeloő a taé mogatott paé lyaé zoé reé szeé re (a tovaé bbiakban: Kedvezmeé nyezett)
taé mogatoé i okiratot aé llíét ki, amennyiben minden, a 13.2. pont szerinti dokumentum, a taé mogataé si
doö nteé s koö zzeé teé teleé toő l szaé míétott legkeé soő bb 60 napon beluö l rendelkezeé sre aé ll. A taé mogataé si doö nteé s
eé rveé nyeé t veszíétheti, ha a taé mogataé sroé l szoé loé eé rtesíéteé s keé zbesíéteé seé toő l szaé míétott legkeé soő bb 60
napon beluö l a paé lyaé zoé hibaé jaé boé l nem joö n leé tre a taé mogataé si jogviszony.
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13.2.

A taé mogatoé i okirat kiaé llíétaé saé hoz szuö kseé ges dokumentumok:
Dokumentum megnevezése









A szervezet hivatalos keé pviseloő jeé nek koö zjegyzoő aé ltal
hitelesíétett aláírási címpéldánya, vagy uö gyveé d aé ltal
ellenjegyzett alaé íéraé s-mintaé ja, vagy a szaé mlavezetoő hitelinteé zet
aé ltal vezetett alaé íéraé si kartonja maé solataé nak a szaé mlavezetoő
hitelinteé zet aé ltal hitelesíétett eredeti példánya.
A Kedvezmeé nyezett valamennyi – jogszabaé ly alapjaé n
beszedeé si megbíézaé ssal megterhelhetoő – fizeteé si szaé mlaé jaé ra
vonatkozoé felhatalmazó levél azonnali beszedési
megbízás alkalmazásához.
(Felhatalmazoé
leveé l
sablonja
letoö lthetoő :
www.emet.gov.hu/nemzetisegi_tamogatasok)
A paé lyaé zatban igényeltnél alacsonyabb összegű megítélt
támogatás esetén: a teé nylegesen megíéteé lt taé mogataé si
oö sszegnek megfeleloő en az eredeti költségvetési terv,
valamint amennyiben a Kedvezmeé nyezett szuö kseé gesnek laé tja
a tervezett indikátorok moé dosíétaé sa.
Figyelem! Az indikaé torokat a taé mogataé si jogviszony
leé trejoö tte utaé n nem lehet moé dosíétani.
Figyelem! Taé mogatoé i okirat a keé rt teljes vagy attoé l
alacsonyabb taé mogataé s megíéteé leé se eseteé n is csak akkor
aé llíéthatoé ki, ha a koö ltseé gterv el nem szaé molhatoé koö ltseé get nem
tartalmaz!
Ha azt jogszabály előírja: a taé mogatott teveé kenyseé ghez
szuö kseé ges jogeroő s hatoé saé gi engedeé ly hitelesíétett maé solata.

Benyújtás módja
papíér-alapon, vagy
elektronikusan az EPERben a „Dokumentum
bekuö ldoő ” menuö pontban

papíér-alapon

elektronikusan, az EPERben, a paé lyaé zat feluö leteé n

papíér-alapon
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13.3. A Taé mogataé skezeloő a beeé rkezett dokumentaé cioé t megvizsgaé lja. Amennyiben a taé mogatoé i
okirat kiaé llíétaé saé hoz szuö kseé ges dokumentumok valamelyike nem aé ll rendelkezeé seé re vagy hiaé nyos,
a Kedvezmeé nyezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben 8 napos
hataé ridoő vel, egy alkalommal hiaé nypoé tlaé sra szoé líétja fel. Amennyiben a Kedvezmeé nyezett a
hiaé nypoé tlaé st nem, vagy keé sedelmesen teljesíéti, a Taé mogataé skezeloő erroő l taé jeé koztatja a
Taé mogatoé t, eé s indíétvaé nyozza a taé mogatoé i doö nteé stoő l valoé elaé llaé st. A Taé mogataé skezeloő a Taé mogatoé
doö nteé seé roő l eé rtesíéti a Kedvezmeé nyezettet.
13.4. A Kedvezmeé nyezetnek – a taé mogatoé i okirat kiaé llíétaé saé hoz szuö kseé ges valamennyi felteé tel
hataé ridoő ben valoé teljesuö leé se eseteé n – a taé mogatoé i okirat kiaé llíétaé saé t a Taé mogataé skezeloő veé gzi.
13.5. A koö ltseé gveteé si taé mogataé s visszafizeteé seé nek biztosíétaé sa, valamint a koö ltseé gveteé si
taé mogataé s visszavonaé sa, eseteé n visszafizetendoő koö ltseé gveteé si taé mogataé s visszakoö veteleé se
ceé ljaé boé l a Taé mogatoé a taé mogatoé i okiratban megfeleloő biztosíéteé k kikoö teé seé roő l rendelkezhet.
13.6.
Biztosíéteé kkeé nt a taé mogatoé i okirat kiaé llíétaé saé hoz a Kedvezmeé nyezettnek be kell
nyué jtania a Taé mogataé skezeloő hoö z valamennyi – jogszabaé ly alapjaé n beszedeé si megbíézaé ssal
megterhelhetoő - fizeteé si szaé mlaé jaé ra vonatkozoé an, a Taé mogatoé javaé ra szoé loé , csak a Taé mogatoé
íéraé sbeli hozzaé jaé rulaé saé val visszavonhatoé beszedeé si megbíézaé sra felhatalmazoé nyilatkozataé t
peé nzuö gyi fedezethiaé ny miatt nem teljesíéthetoő fizeteé si megbíézaé s eseteé re a koö veteleé s harmincoö t
napra valoé sorba aé llíétaé saé ra vonatkozoé rendelkezeé ssel egyuö tt. A biztosíéteé kadaé si koö telezettseé g
elmulasztaé sa eseteé n a koö ltseé gveteé si taé mogataé s folyoé síétaé sa annak poé tlaé saé ig felfuö ggeszteé sre keruö l.
13.7.
-

Nem bocsaé thatoé ki taé mogatoé i okirat annak, aki:
a taé mogataé si doö nteé s tartalmaé t eé rdemben befolyaé soloé valoé tlan, hamis vagy megteé vesztoő
adatot szolgaé ltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
jogeroő s veé gzeé ssel elrendelt felszaé molaé si, csoő d-, veé gelszaé molaé si vagy egyeé b - a
megszuö nteteé seé re iraé nyuloé , jogszabaé lyban meghataé rozott - eljaé raé s alatt aé ll;
az AÁ ht. 48/B. § alapjaé n nem reé szesíéthetoő koö ltseé gveteé si taé mogataé sban;
a taé mogatoé i okirat kibocsaé taé saé nak felteé telekeé nt meghataé rozott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyué jtja be, vagy a megtett nyilatkozataé t visszavonja;
nem felel meg az AÁ ht. 50. § (1) bekezdeé se szerinti koö vetelmeé nyeknek.
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14. Támogatás folyósítása
14.1.
A taé mogataé s folyoé síétaé saé ra a taé mogatoé i okirat EPER-ben toö rteé noő kikuö ldeé seé toő l
szaé míétott 30 napon beluö l keruö l sor. A taé mogataé s kifizeteé seé nek felteé teleit, a szakmai eé s peé nzuö gyi
beszaé moloé benyué jtaé saé nak hataé ridejeé t eé s tartalmi koö vetelmeé nyeit a Taé mogatoé i okirat, az
AÁ ltalaé nos Szerzoő deé si Felteé telek eé s a Paé lyaé zati UÁ tmutatoé tartalmazza.
14.2.
A taé mogataé s folyoé síétaé sa kizaé roé lag hitelinteé zetneé l vagy a Magyar AÁ llamkincstaé rnaé l
vezetett fizeteé si szaé mlaé ra, banki aé tutalaé ssal toö rteé nik.

15. Nyilvánosság
15.1.
A Kedvezmeé nyezett vaé llalja, hogy a projekt megvaloé síétaé sa, teveé kenyseé gei soraé n,
kommunikaé cioé jaé ban, kapcsoloé doé kiadvaé nyaiban, honlapjaé n a Támogató, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma neveé t eé s hivatalos grafikai logoé jaé t megjeleníéti. Amennyiben a
Kedvezmeé nyezett nem rendelkezik honlappal, ué gy az informaé cioé t a helyben szokaé sos moé don
teszi koö zzeé .
15.2.
Amennyiben a Kedvezmeé nyezett beszaé moloé ja kereteé ben a 15.1. pontban foglaltakat
nem vagy hiaé nyosan tudja igazolni, ué gy az a megíéteé lt taé mogataé s 5%-aé nak visszavonaé saé t
eredmeé nyezi.
15.3.
A Taé mogataé skezeloő a kiíéraé s kereteé ben megvaloé suloé eredmeé nyek neé pszeruő síéteé se, az
adott nemzetiseé gi koö zoö sseé g ismertseé geé nek eé s elismertseé geé nek noö veleé se ceé ljaé boé l – a paé lyaé zati
program jellegeé toő l fuö ggoő en – a projekt teveé kenyseé geivel kapcsolatban a nyertes paé lyaé zoé ktoé l a
paé lyaé zatban megadottakon feluö l tovaé bbi adatokat keé rhet.
15.4.
A paé lyaé zattal kapcsolatosan kezelt szemeé lyazonosíétaé sra alkalmatlan adatok eé s a
projektre vonatkozoé adatok eseteé ben a paé lyaé zoé aé ltal szolgaé ltatott adatok statisztikai ceé lra
felhasznaé lhatoé k, koö zzeé tehetoő k eé s tovaé bbíéthatoé k.
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12. oldal

16. Elszámolás
16.1. A taé mogataé st a taé mogatoé i okiratban meghataé rozott ceé lra eé s idoő szakban lehet
felhasznaé lni. A taé mogataé s jogszeruő felhasznaé laé saé roé l a Támogatói Okirat, az Általános
Szerződési Feltételek eé s a Pályázati Útmutató alapjaé n kell szakmai beszaé moloé eé s peé nzuö gyi
elszaé molaé s (egyseé gesen Beszaé moloé ) kereteé ben elszaé molni.
16.2. A Kedvezmeé nyezett a paé lyaé zataé ban tervezett indikaé torok megvaloé síétott eé rteé keiroő l a
szakmai beszaé moloé reé szekeé nt beszaé mol.
16.3. Amennyiben a Beszaé moloé a taé mogatoé i okiratban roö gzíétett hataé ridoő ig nem keruö l
benyué jtaé sra, vagy a benyué jtott beszaé moloé hiaé nyos, a Taé mogataé skezeloő a kedvezmeé nyezettet az
elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 15 napos hataé ridoő vel hiaé nypoé tlaé sra
szoé líétja fel. Amennyiben a kedvezmeé nyezett a felszoé líétaé sban megjeloö lt hataé ridoő re sem teljesíéti a
beszaé molaé si vagy hiaé nypoé tlaé si koö telezettseé geé t, illetve a fennmaradoé hiaé nyossaé gokra tovaé bbi
hiaé nypoé tlaé si felszoé líétaé s kikuö ldeé se vaé lik szuö kseé gesseé , a Taé mogataé skezeloő az elektronikus
rendszeren keresztül küldött üzenetben, 8 napos hataé ridoő vel maé sodik felszoé líétaé st kuö ld a
kedvezmeé nyezett reé szeé re.
FIGYELEM! Az elektronikus paé lyaé zat sajaé tossaé gai alapjaé n az elektronikus rendszeren
keresztül kiküldött üzenet hivatalos írásos értesítés, amely a kikuö ldeé ssel keé zbesíétettnek
szaé míét, a hiaé nypoé tlaé sra megadott hataé ridoő a kikuö ldeé s napjaé toé l szaé míétoé dik. A paé lyaé zoé vaé llalja,
hogy a teljes paé lyaé zati folyamat soraé n, az elektronikus rendszeren eé rkezoő hivatalos uö zeneteit
figyelemmel kíéseé ri.
16.4. Figyelem! A koö ltseé gveteé si taé mogataé s terheé re elszaé molhatoé koö ltseé geket forintban kell
megaé llapíétani, tekintet neé lkuö l arra, hogy a koö ltseé g forintban vagy maé s koö ltseé gnemben
keletkezett.
A forinttoé l elteé roő peé nznemben kiaé llíétott szaé mla, szaé mviteli bizonylat eseteé ben annak veé goö sszegeé t
eé s az arra tekintettel elszaé molhatoé koö ltseé g oö sszegeé t a szaé mlaé n, szaé mviteli bizonylaton megjeloö lt
teljesíéteé s idoő pontjaé ban eé rveé nyes, a Magyar Nemzeti Bank aé ltal koö zzeé tett koö zeé paé rfolyamon kell
forintra aé tszaé míétani, a Magyar Nemzeti Bank aé ltal nem jegyzett peé nznemben kiaé llíétott szaé mla,
szaé mviteli bizonylat eseteé n az Euroé pai Koö zponti Bank aé ltal koö zzeé tett koö zeé paé rfolyamon kell
euroé ra vaé ltani.
16.5. Figyelem! A projekt veé grehajtaé sa soraé n a koö zbeszerzeé sekroő l szoé loé 2015.eé vi CXLIII.

toö rveé ny (a tovaé bbiakban: Kbt.) hataé lya alaé tartozoé beszerzeé sek eseteé n a Kedvezmeé nyezett
koö teles betartani a Kbt. eloő íéraé sait!
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17. Kifogás
17.1.
A taé mogataé s igeé nyloő je, vagy a Kedvezmeé nyezett, a Taé mogataé skezeloő neé l kifogaé st
nyué jthat be, ha a paé lyaé zati eljaé raé sra, vagy a taé mogatoé i doö nteé s meghozatalaé ra, a taé mogatoé i
okiratok kiadaé saé ra, a koö ltseé gveteé si taé mogataé s folyoé síétaé saé ra, visszakoö veteleé seé re vonatkozoé
eljaé raé s jogszabaé lyseé rtoő , a paé lyaé zati kiíéraé sba, vagy a taé mogatoé i okiratba uö tkoö zik. A kifogaé st az AÁ vr.
102/D. §-a alapjaé n a kifogaé solt inteé zkedeé shez vagy mulasztaé shoz kapcsoloé doé an megaé llapíétott
hataé ridoő n beluö l, ennek hiaé nyaé ban az arroé l valoé tudomaé sszerzeé stoő l szaé míétott tíéz napon beluö l, de
legkeé soő bb az annak bekoö vetkezeé seé toő l szaé míétott harminc napon beluö l íéraé sban lehet benyué jtani.
17.2.

A kifogaé snak tartalmaznia kell:
 a kifogaé st tevoő neveé t, szeé khelyeé t vagy lakcíémeé t, a nem termeé szetes szemeé ly
kifogaé st tevoő keé pviseloő je neveé t;
 a kifogaé ssal eé rintett paé lyaé zat, a taé mogatoé i okirat azonosíétaé saé hoz szuö kseé ges
adatokat;
 a kifogaé solt inteé zkedeé s vagy mulasztaé s meghataé rozaé saé t;
 a kifogaé s alapjaé ul szolgaé loé teé nyeket eé s a kifogaé solt vagy elmaradt inteé zkedeé ssel
megseé rtett jogszabaé lyi rendelkezeé s pontos megjeloö leé seé t;
 nem elektronikus ué ton toö rteé noő kapcsolattartaé s eseteé n a kifogaé st tevoő alaé íéraé saé t.

17.3.

EÁ rdemi vizsgaé lat neé lkuö l a fejezetet iraé nyíétoé szerv
megjeloö leé seé vel - elutasíétja a kifogaé st, ha:








- az elutasíétaé s indokainak

azt hataé ridoő n tué l terjesztetteé k eloő ,
azt nem az arra jogosult terjeszti eloő ,
az a koraé bbival azonos tartalmué ,
a kifogaé s nem tartalmazza a 17.2. pontban meghataé rozott adatokat,
azt a koraé bbi kifogaé s taé rgyaé ban hozott doö nteé ssel szemben nyué jtottaé k be,
a kifogaé s benyué jtaé saé nak nincs helye,
a kifogaé s kizaé roé lag olyan jogseé rteé s ellen iraé nyul, mely a seé relmezett eljaé raé s
megismeé tleé seé vel nem orvosolhatoé .
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17.4.
A lebonyolíétoé szerv – ha a kifogaé sban foglaltakkal egyeteé rt – megteszi a kifogaé sban
seé relmezett helyzet megszuö nteteé seé hez szuö kseé ges inteé zkedeé seket, vagy tovaé bbíétja a kifogaé st az
Emberi Eroő forraé sok Miniszteé riumaé nak. A kifogaé st az Emberi Eroő forraé sok Miniszteé riuma annak
keé zhezveé teleé toő l szaé míétott 30 napon beluö l eé rdemben elbíéraé lja. Az elbíéraé laé s hataé rideje egy
alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíéthatoé , erroő l a hataé ridoő lejaé rta eloő tt taé jeé koztatni
kell a kifogaé s benyué jtoé jaé t. A kifogaé s elbíéraé laé saé ban – a fejezetet iraé nyíétoé szerv vezetoő je kiveé teleé vel
– nem vehet reé szt az, aki a kifogaé ssal eé rintett eljaé raé sban reé szt vett.
Ha a kifogaé s alapos, az Emberi Eroő forraé sok Miniszteé riuma elrendeli a kifogaé sban seé relmezett
helyzet megszuö nteteé seé hez szuö kseé ges inteé zkedeé st, egyeé bkeé nt azt elutasíétja, eé s doö nteé seé roő l –
elutasíétaé s eseteé n az elutasíétaé s indokainak megjeloö leé seé vel – a kifogaé s benyué jtoé jaé t íéraé sban
eé rtesíéti.
A kifogaé s taé rgyaé ban hozott doö nteé s ellen tovaé bbi kifogaé s eloő terjeszteé seé nek vagy maé s jogorvoslat
igeé nybeveé teleé nek nincs helye.

18. További információ
18.1.
A Taé mogatoé , a Taé mogataé skezeloő , illetve a jogszabaé ly aé ltal az ellenoő rzeé suö kre
feljogosíétott szervek (kuö loö noö sen az AÁ SZ, KEHI) jogosultak a taé mogataé s jogszeruő felhasznaé laé saé nak
ellenoő rzeé se ceé ljaé boé l a projekt megvaloé síétaé saé nak folyamatba eé píétett, illetve utoé lagos
ellenoő rzeé seé re. A Kedvezmeé nyezett az ellenoő rzeé sek soraé n koö teles egyuö ttmuő koö dni az ellenoő rzeé st
veé gzoő szervezetekkel, illetve a projekt zaé raé saé t koö vetoő en koö teles biztosíétani, hogy a paé lyaé zatban a
dokumentumok oő rzeé seé re kijeloö lt helyen a paé lyaé zati dokumentaé cioé teljes anyaga rendelkezeé sre
aé lljon. A helyszíén vaé ltozaé saé roé l koö teles haladeé ktalanul taé jeé koztatni a Taé mogataé skezeloő t. E
koö telezettseé g megszegeé se eseteé n Taé mogatoé jogosult – a koö telezettseé g fennaé llaé saé nak idoő tartama
alatt – a taé mogataé s jogosulatlan igeé nybe veé teleé re vonatkozoé szankcioé k alkalmazaé saé ra. Az
ellenoő rzeé sek lefolytataé saé ra a taé mogataé si doö nteé s meghozatalaé t, vagy a taé mogatoé i okirat
kibocsaé taé saé t megeloő zoő en, a koö ltseé gveteé si taé mogataé s igeé nybeveé tele alatt, a taé mogatott
teveé kenyseé g befejezeé sekor, illetve lezaé raé sakor, valamint a beszaé moloé elfogadaé saé t koö vetoő oö t eé vig
keruö lhet sor.
18.2.

A ROMA-NEMZ-CISZ-19 sz. paé lyaé zati csomag dokumentumai:






ROMA-NEMZ-CISZ-19 sz. Paé lyaé zati Kiíéraé s,
ROMA-NEMZ-CISZ-19 sz. Paé lyaé zati UÁ tmutatoé ,
AÁ ltalaé nos Szerzoő deé si Felteé telek,
paé lyaé zati adatlap (elektronikus feluö leten),
a koö telezoő en meghataé rozott csatolandoé dokumentumok egységes és megbonthatatlan
egészet alkotnak, a bennük foglaltak összessége határozza meg jelen pályázat részletes
előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
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18.3.
A ROMA-NEMZ-CISZ-19 sz. paé lyaé zati csomag dokumentumai letoö lthetoő ek az Emberi
Eroő forraé s Taé mogataé skezeloő honlapjaé roé l www.emet.gov.hu
18.4.
A paé lyaé zattal kapcsolatos tovaé bbi informaé cioé kat a www.emet.gov.hu honlapon,
valamint az ott feltuö ntetett uö gyfeé lszolgaé lati eleé rhetoő seé geken kaphat.
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