Roma nemzetiség támoéatáiok – GYIK

1,

Kgk pályázhatnak?

A roma nemzetiség pályázat támoéatáiok nséy kateéórgában jelentek meé. A pályázat benyújtáiára
joéoiultak körst mgnden pályázat kgirái . pontja gimertet.

,

Hoéyan nyújtható be a pályázat?

A pályázatokat kgzárólaé elektrongkuian, az EPER rendizerben lehet benyújtang. Poitag úton,
papiralapon benyújtot pályázatot nem foéadunk be.
Az EPER-be való belspsi után a „Pályázat kateéórgák” menüpontra katntva meétekgnthet az
aktuálgi pályázat kgiráiokat. A kateéórga meéjelölsie után a [Meétekgntsi si új pályázat beadáia]
éombra katntva meétekgnthet a kgválaiztot pályázat kateéórga alapadatagt, si meékezdhet új
pályázat benyújtáiát.
A reégiztrácgói eljáráihoz haionlóan gt gi a bal oldalon ún. lapozó füleket talál, amelyeken
vségéhaladva tölthet kg a proéram adatlapot.
3,

Leksitem a beadáig határgdőt, mg a teendő?

Pótlólaéoi benyújtáira ngnci lehetőisé.
4,

Benyújtható-e több pályázat eéy kateéórgában?

- ROMA-NEMZ-KUL kateéórgában bármelygk arra joéoiult pályázó benyújthat eéynsl több pályázatot
(ngnci feliő korlát).
- ROMA-NEMZ-TAB kateéórgában mgnden arra joéoiult pályázó eéy pályázatot nyújthat be, ciak
köznevelsig gntszmsnyek nyújthatnak be eéynsl többet.
- ROMA-NEMZ-CISZ kateéórgában mgnden arra joéoiult pályázó ciak eéy pályázatot nyújthat be.
- ROMA-NEMZ-PED kateéórgában bármelygk arra joéoiult pályázó benyújthat eéynsl több pályázatot
(ngnci feliő korlát).
5,

Szükiséei-e önrsiz a pályázathoz?

Nem izükiséei. A támoéatáig gntenzgtái mgnd a nséy pályázat kateéórga eietsben 100%-oi.
Felhivjuk féyelmst arra, hoéy az önrsiizel akkor iem tud majd elizámolng, amennygben a pályázat
költisévetsisben tervezg.
6,

Tudnak-e tanáciot adng abban, hoéyan nyerhetünk el naéyobb öiizeéet?

Az elnyerhető támoéatái maxgmálgi öiizeést a Pályázat Kgirái határozza meé. Ennsl naéyobb
támoéatái nem nyerhető el. Az Emberg Erőforrái Támoéatáikezelő ciak lebonyolitó izerv. Az, hoéy
melygk pályázat rsizeiül támoéatáiban, si mglyen öiizeében, nem tartozgk a hatáikörsbe.

7,
A pályázat dij utaláiánál elfelejtetem meéadng a ROMA-NEMZ-19 azonoiitót vaéy
elfelejtetem feltüntetng az adóizámot.
Amennygben a befzetsit nem tudjuk azonoiitang, si az a pályázathoz kötelezően ciatolandó, a
befzetsit géazoló bankg kgvonat alapján iem eéysrtelm,, akkor a formag ellenőrzsi iorán eéyizerg
hgánypótláig lehetőiséet bgztoiitunk. A hgánypótlái iorán a pályázó géazolhatja a befzetsit.
8,

Mg a különbisé a befoéadáig si a formag ellenőrzsi közöt?
a. A befoéadáig ellenőrzsi iorán az Emberg Erőforrái Támoéatáikezelő az alábbgakat vgziéálja:
- a pályázat a benyújtáira meéhatározot határgdőn belül került benyújtáira,
- az gésnyelt költisévetsig támoéatái öiizeée nem haladja meé a maxgmálgian gésnyelhető
msrtsket, si a támoéatáig arány nem haladja meé a pályázat kgiráiban meéhatározot
maxgmálgi támoéatáig gntenzgtáit, si
- a pályázó a pályázat kgiráiban meéhatározot lehetiséei támoéatáit gésnylőg körbe tartozgk.

Tehát a befoéadáig ellenőrzsi alapvetően arra grányul, hoéy a pályázó joéoiultiáéát vgziéálja.
b. A formag ellenőrzsi iorán az Emberg Erőforrái Támoéatáikezelő az alábbgakat vgziéálja:
- tartalma a pályázat kgiráinak meéfelel;
- a pályázó izervezet srvsnyei reégiztrácgóval rendelkezgk;
- valamennyg mellsklet ciatoláira került si meéfelelő (oldalh, dgégtálgi máiolat került
felciatoláira, a dokumentum olvaiható);
- a pályázat, valamgnt a mellskelt dokumentumok adatag közöt ngnci ellentmondái;
- a pályázat dij öiizeée határgdőben befzetsire került a meéadot izámlára,
közlemsnyrovatban eéysrtelm,en feltüntetve a ksrt azonoiitókat (adóizám, felhivái kódja).
Tehát a formag ellenőrzsi alapvetően arra grányul, hoéy a benyújtot pályázat meéfelelő-e. Ciak a
befoéadáig ellenőrzsi iorán befoéadot pályázatok kerülhetnek formag ellenőrzsire. A be nem
foéadot pályázatokat az EMET nem vgziéálja tovább.
9,

Van-e lehetőisé a pontatlanul vaéy hgányoian benyújtot pályázat javitáiára?

A befoéadáig ellenőrzsi alapjául izoléáló dokumentumok hgányoiiáéag nem pótolhatók, azonban
amennygben a pályázat hgbái, a formag ellenőrzsi iorán van lehetőisé hgánypótláira. Ennek feltstele
az, hoéy a pályázat befoéadáira kerüljön.
Amennygben a Támoéatáikezelő a pályázat formag ellenőrzsist követően meéállapitja, hoéy a
pályázat az ellenőrzsig izempontok bármelygke alapján hgányoi, a pályázót eéy alkalommal, 7 napoi
határgdővel hgánypótláira izólitja fel. A hgánypótláig felizólitáit az EPER rendizeren kereiztül küldg kg
a hgányoiiáéok tstelei felioroláiával.
Az alábbg eietekben hgánypótláira nem kerül ior, a pályázat hgánypótlái nslkül srvsnytelen:
-

a teljeien ürei ciatolt dokumentum(ok) eietsben;
nem vséleéeiitet pályázat eietsben;
a kgirái csljától eltsrő pályázat csl eietsben

Amennygben a hgánypótlái a Pályázó hgbájából nem törtsngk meé, nem teljei kör,en törtsngk meé,
vaéy nem határgdőre valóiul meé a pályázat kgiráinak meéfelelően, úéy a pályázat srvsnytelennek
mgnőiül, amgről a Támoéatáikezelő srteiitsit küld az elektrongkui rendizeren kereiztül a pályázónak.

10,

A pályázatomat nem foéadták be vaéy srvsnytelen let, mg a teendő?

A birálatal izemben a Pályázat Kgiráiban meéhatározot eietekben si feltstelek mellet a Pályázó
kgfoéáiial slhet.
11,
Amennygben keveiebb támoéatáig öiizeében rsizeiült a pályázó, mgnt az eredetleé gésnyelt
öiizeé, izükiséei-e módoiitang az eredet költisévetsit?
Iéen, a támoéatóg döntsit követően a támoéatóg okgrat kgbociátáiának eéygk feltstele az, hoéy a
meéitslt támoéatái öiizeésnek meéfelelően módoiitia a pályázó a költisévetsit az EPER-ben.
1 ,

Hoéyan kell módoiitáig ksrelmet benyújtang az EPER-ben?

A pályázat módoiitáiát az EPER-be belspve lehet elvséezng, melynek lspsieg az alábbgak:
A menüből a „Beadot pályázatok” menüpontot kell válaiztang, majd az aktuálgi pályázat kgjelölsist
követően, a [Módoiitáig ksrelem] éombra majd az [Új] nyomóéombra katntva lehet hozzáfsrng a
módoiitáig ksrelemhez. A ksrelem elksizitsiekor eliőksnt a beadot pályázat adatag láthatók a
rendizerben, melyek átráiával ksizithető el a módoiitái.
A módoiitáig ksrelem, bármgkor, bármglyen állapotban menthető, vséleéeiiteng vgizont ciak akkor
lehetiséei, ha előte az [Ellenőrzsi] funkcgóéomb ieéitisésvel a rendizer által gi leellenőrgztet a
kivánt módoiitáit. Az ellenőrzsi hgbátlan lefutáia eietsn vséleéeiithető a ksrelem a [Vséleéeiitsi]
éomb ieéitisésvel, erről az akcgóról azonnal srteiitsi srkezgk, amelyet az „Üzenetek” menüpontban
lehet meétekgnteng. A módoiitái eredmsnysről az EPER-ben az előzőekben leirt elsrsig úton, az
[Elbirálái meétekgntsie] éomb ieéitisésvel lehet srteiülng, glletve a rendizerben küldöt üzenetben
gi.
13,

Meddgé van lehetőisé módoiitáig ksrelem benyújtáiára?

A támoéatóg okgrat kgbociátáiát követően módoiitáig ksrelem benyújtáiára a költisévetsig
támoéatái cslja, öiizeée, az azt alátámaiztó költiséterv, továbbá a költisévetsig támoéatái
felhaiználáiának kezdő gdőpontja si vséhatárgdeje tekgntetsben az eredet vaéy a korábban
módoiitot támoéatóg okgratban a költisévetsig támoéatái felhaiználáiára meéhatározot
vséhatárgdő – azaz a projektdőizak – leteltsgé van lehetőisé.
14,

Van-e lehetőisé izámitóésp, laptop, mongtor itb. elizámoláiára?

Iéen a ROMA-NEMZ-CISZ kateéórgában a támoéatáig öiizeé 30 %-gé, de leéfeljebb 1.000.000 Ft
öiizeégé gésnyelhető táréyg eizköz.
16,
Az elnyert támoéatáig öiizeé nem eleéendő arra, hoéy a proéramot meévalóiitiam, mg a
teendő?
A támoéatái öiizeésnek meéemelsisre ngnci lehetőisé, glyen cslból módoiitáig ksrelem iem
nyújtható be. Amennygben a kedvezmsnyezet nem tudja meévalóiitang a pályázatot, akkor az EMET
honlapján meétalálható lemondó nyglatkozat eéy, cséizer,en aláirt eredet psldányának poitag úton,
papiralapon törtsnő meéküldsisvel izükiséei a meéitslt támoéatáiról lemondang.
Amennygben a támoéatái már folyóiitáira került, akkor izükiséei a folyóiitot támoéatái öiizeésnek
vgiizautaláia, valamgnt az ezt géazoló bankg kgvonat hgteleiitet máiolatának meéküldsie.
16,

Módoiitáig ksrelemmel nygtható-e új költisévetsig ior?

Iéen, erre lehetőisé van, azonban a módoiitot költisévetsinek gi meé kell felelnge a Pályázat

Kgiráiban meéhatározot feltsteleknek.
17,

Vgiiza kell-e küldenem a támoéatóg okgratot aláirva?

A támoéatóg okgratot az EMET eéyoldalúan állitja kg, a kedvezmsnyezetnek nem kell azt aláirnga.
Kgfejezeten ksrjük, hoéy azt ne küldjsk vgiiza azután, hoéy azt az EMET poitag úton meéküldte.
18,

Van-e lehetőisé a beizámoló hgányoiiáéagnak pótláiára?

A hgányoiiáéok kgjavitáiára, pótláiára kst alkalommal a 15, glletve 8 napoi határgdővel felizólitja
a kedvezmsnyezetet. A határgdőre be nem nyújtot beizámoló mgat felizólitái gi hgánypótláig
felizólitáinak izámit.
19,

Lejárt a beizámoló hgánypótláig határgdeje si lezárt az EPER rendizer, mg a teendő?

Ebben az eietben lehet ksrelmezng új hgánypótláig kör meénygtáiát. Az új hgánypótláig kör gránt
gésnyt iráiban izükiséei bejelenteng. A bejelentsi törtsnhet az üéyfslizoléálaton kereiztül,
elektrongkui levslben gi.
0,

Kgnek a nevsre izólhatnak a beizámolóban benyújtandó izámlák?

A psnzüéyg elizámolái rsizeksnt a kedvezmsnyezet, azaz a támoéatot nevsre si cimsre kgállitot
izámla, izámvgtelg bgzonylat foéadható el. Abban az eietben, ha nem a kedvezmsnyezet izskhelysre
izól a izámvgtelg bgzonylat, hanem valamely m,ködsig helysre, vaéy a izámvgtelg bgzonylaton lsvő
teljeiitsi helye (foéyaiztáig hely) nem a kedvezmsnyezet izskhelye, hanem valamely m,ködsig
helye, akkor meéfelelő dokumentummal (bsrlet izerződsi, NAV bejelentő telephelyről) géazolng
izükiséei, hoéy a izámvgtelg bgzonylaton feltüntetet cim hoéyan kapciolódgk a izervezet
m,ködsishez. Amennygben a pályázó kötelezetisévállaló közrem,ködsisvel kötöte meé a
támoéatáig izerződsit, úéy a kötelezetisévállaló nevsre si cimsre kgállitot izámlák si izámvgtelg
bgzonylatok gi elfoéadhatóak. Amennygben a támoéatáig izerződsiben izámlatulajdonoi izervezet gi
meé van jelölve, úéy a izámlatulajdonoi nevsre si cimsre izóló izámvgtelg bgzonylatok gi
elfoéadhatóak. Amennygben a kedvezmsnyezet hgtelt srdemlő módon géazolja, hoéy a benyújtot
izámlán izereplő vevő a fenntartáiában áll, akkor elfoéadható a fenntartot gntszmsny nevsre si
cimsre izóló izámla gi.
1,

A beizámolóhoz eredet izámlákat kell ciatolng?

Nem. A Támoéatáikezelő rsizsre a záradskolt izámlákról ksizült hgteleiitet máiolatokat kell
beküldeng.
,

Mgt jelent a záradskolái?

Az eredet izámvgtelg bgzonylaton izöveéei formában fel kell tüntetng az adot pályázat pályázat
azonoiitóját, valamgnt az elizámolng kivánt öiizeéet, psldául: „.... Ft a ROMA-NEMZ-.... pályázat
azonoiitóizámú izerződsi terhsre elizámolva”. Ha a izámvgtelg bgzonylat teljei öiizeée nem
izámolható el, vaéy a Kedvezmsnyezet nem kivánja elizámolng a teljei öiizeéet a támoéatái
terhsre, akkor a záradskoláinak az elizámoláiban beállitot öiizeéet kell tartalmaznga.
3,

Mgt jelent a hgteleiitsi?

A záradskolt, eredet izámvgtelg bgzonylat mgnden oldalát le kell fsnymáiolng, majd a máiolatokra
pecistel vaéy ksk tollal rá kell vezetng, hoéy „A máiolat az eredetvel mgndenben meéeéyezgk.” (vaéy
ezzel meéeéyező tartalmú hgteleiitsig izöveé). Ezután a bgzonylatmáiolat mgnden oldalát a

kspvgielőnek vaéy meéhatalmazotnak ksk tollal cséizer, aláiráiával (a izervezet bslyeézőlenyomata
si a hgvataloi kspvgielő aláiráia izükiséei) si dátummal kell ellátnga.
4,

Mgt kell meéadng projekt kezdete si projekt vsée dátumnak?

A ROMA-NEMZ-CISZ, ROMA-NEMZ-KUL, ROMA-NEMZ-PED pályázat kateéórgák eietsben projekt
kezdete eéyiséeien 019.01.01., projekt vsée pedgé 019.1 .31.
A ROMA-NEMZ-TAB kateéórga projekt kezdete 019.05.01., projekt vsée 019.11.15.
5,
Mglyen gdőizakra izóló izámlák si mglyen költiséek tervezhetők be a pályázat
költisévetsibe, valamgnt nyújthatók be a beizámolóban?
Fontoi, hoéy a izámvgtelg bgzonylat tartalma kapciolódjon a proéramhoz, bgzonyitia a proéram
meévalóiitáiát, a izámvgtelg bgzonylatok által alátámaiztot éazdaiáég eiemsnyek teljeiitsig dátumag,
teljeiitsig gdőizakag kapciolódjanak a projekt meévalóiitáiához, projekt gdőizakhoz. Ennek
srtelmsben ciak olyan költiséet géazoló bgzonylatok foéadhatóak el, amelyeken a teljeiitsi gdőpontja
si amennygben feltüntetsire kerül teljeiitsig gdőizak, glletve izámlázot gdőizak a projekt gdőizakba
eigk si a projekt meévalóiitáiához kapciolódgk.
6,

Nem került felhaiználáira a teljei támoéatáig öiizeé, mg a teendő?

Amennygben nem áll rendelkezsire továbbg, a támoéatái terhsre elizámolható kgadáit géazoló
izámvgtelg bgzonylat, akkor izükiséei a fel nem haiznált támoéatái öiizeésnek vgiizautaláia,
valamgnt az ezt géazoló bankg kgvonat hgteleiitet máiolatának meéküldsie. Szükiséei továbbá poitag
úton, papiralapon benyújtang EMET honlapján meétalálható lemondó nyglatkozat eéy, cséizer,en
aláirt eredet psldányát.
7,

A izervezetet hgvataloian kspvgielő izemslysben változái törtsnt, mg a teendő?

Adatváltozái eietsn srteiitenge kell a Támoéatáikezelőt. Amennygben EPER reégiztrácgóval
rendelkezgk, úéy a bejelentsit a rendizerbe belspve, a Saját adatok menüpontban kell
kezdemsnyezng si be kell küldeng poitag úton a Reégiztrácgói Nyglatkozatot gi.
8,
A bankg felhatalmazó levelet nem foéadja el a bank, glletve ciak a iaját nyomtatványát akarja
kgadng. Mg a teendő?
Elfoéadjuk a bank által rendizereiitet nyomtatványt gi, amennygben adatartalma meéeéyezgk az
általunk kgadotal.

