
ROMA NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Roma nemzetiseégi kulturaé lis kezdemeényezeések 2019. eévi koö ltseégveteési taémogataé saé ra

Paé lyaé zati kategoé ria koé dja:
 ROMA-NEMZ-KUL-19

Meghirdeteés daé tuma: 2018. oktoé ber 26.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a tovaébbiakban: Taémogatoé ) nyílt kiíéraé st hirdet Roma
nemzetiseégi kulturaé lis kezdemeényezeések 2019. eévi koö ltseégveteési taémogataé saé ra, oö sszhangban

 a  nemzetiseégek  jogairoé l  szoé loé  2011.  eévi  CLXXIX.  toö rveény  (a  tovaébbiakban:
nemzetiseégi toö rveény);

 az aé llamhaéztartaé sroé l szoé loé  2011. eévi CXCV. toö rveény (a tovaébbiakban: AÁ ht.);
 az aé llamhaéztartaé sroé l  szoé loé  toö rveény veégrehajtaé saé roé l  rendelkezoő  368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet (a tovaébbiakban: AÁ vr.);
 az  euroé pai  unioé s  versenyjogi  eértelemben  vett  aé llami  taémogataé sokkal  kapcsolatos

eljaé raé sroé l  eés  a  regionaé lis  taémogataé si  teérkeéproő l  szoé loé  37/2011.  (III.  22.)  Korm.
rendelet;

 2018. eévi L. toö rveény Magyarorszaé g 2019. eévi koö zponti koö ltseégveteéseéroő l

 a fejezeti kezeleésuő  eloő iraényzatok eés koö zponti kezeleésuő  eloő iraényzatok kezeleéseéroő l  eés
felhasznaé laé saé roé l  szoé loé  58/2015.  (XII.  30.)  EMMI  rendelet  vonatkozoé
rendelkezeéseivel.

1. A kiírás célja

A  paé lyaé zati  kiíéraé s  (a  tovaébbiakban:  kiíéraé s)  ceé lja  a  nemzetiseégi  toö rveény  hataé lya  alaé  tartozoé
magyarorszaégi  roma  nemzetiseég   kulturaé lis  hagyomaényainak,  taé rgyi  eés  szellemi  kulturaé lis
kincseinek  megoő rzeéseének,  meé ltoé  folytataé saénak  taémogataé sa;  eérteékhordozoé  teveékenyseégeinek,
koö zmuő veloő deési  felteé teleinek  javíétaé sa  eérdekeében  a  roma  nemzetiseégi  koö zoö sseég  egeészeé t,  vagy
jelentoő s reészeé t eé rintoő , a nyelvi eés kulturaé lis identitaé s szempontjaéboé l meghataé rozoé , kulturaé lis eés
tudomaényos  kezdemeényezeések  taémogataé sa,  a  kuö loö nboö zoő  kultué raéboé l  szaé rmazoé  emberek
koö lcsoö noö s elfogadaé sa.
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2. Pályázat benyújtására jogosultak

Paé lyaé zat benyué jtaé saé ra jogosultak:
 roma nemzetiseégi oö nkormaényzatok; 
 alapíétoé  okiratuk  szerint  roma  nemzetiseégi  feladatot  ellaé toé  a  magyarorszaégi  roma

nemzetiseég tudomaényos,  kulturaé lis,  hagyomaényoő rzoő ,  neveleési,  oktataé si,  muzeaé lis eés
koö zgyuő jtemeényi teveékenyseéget folytatoé  koö ltseégveteési szervek (mué zeumok, koö zeérdekuő
muzeaé lis  gyuő jtemeények  eés  kiaé llíétoé helyek,  taé jhaé zak,  nyilvaénos  koö nyvtaé ri
teveékenyseéget folytatoé  inteézmeények);

 leé tesíétoő  okiratukban roö gzíétett  ceé l  szerint konkreé tan megjeloö lt  roma nemzetiseéghez
kapcsoloé doé  kulturaé lis, oktataé si, hagyomaényoő rzoő  eés kiadoé i teveékenyseéget folytatoé  civil
szervezetek  (az  egyesuö leési  jogroé l,  a  koö zhasznué  jogaé llaé sroé l,  valamint  a  civil
szervezetek muő koö deéseéroő l  eés taémogataé saé roé l  szoé loé  2011. eévi CLXXV. toö rveény hataé lya
alaé  tartozoé  szervezetek);

 roma nemzetiseégi oö nkormaényzat aé ltal alapíétott nonprofit gazdasaégi taé rsasaégok;
 a lelkiismereti eés vallaé sszabadsaég jogaé roé l, valamint az egyhaé zak, vallaé sfelekezetek eés

vallaé si koö zoö sseégek jogaé llaé saé roé l szoé loé  2011. eévi CCVI. toö rveény alapjaén nyilvaéntartaé sba
vett egyhaé zak,  ill.  ezen egyhaé zakhoz tartozoé  belsoő  egyhaé z jogi szemeé lyek,  amelyek
sajaé t, oö naé lloé  bankszaémlaszaémmal rendelkeznek (KSH 55);

 nyilvaénos koö nyvtaé rak,  illetve fenntartoé ik,  amennyiben NEM koö zponti  koö ltseégveteési
szerv a fenntartoé .

amelyek

 megfelelnek a rendezett munkauö gyi kapcsolatok koö vetelmeényeinek;
 eleget tettek a koö ztulajdonban aé lloé  gazdasaégi taé rsasaégok takareékosabb muő koö deéseéroő l

szoé loé  toö rveényben foglalt koö zzeé teé teli koö telezettseégnek;
 jogi szemeé ly vagy jogi szemeé lyiseéggel nem rendelkezoő  maé s szervezet eseteén aé tlaé thatoé

szervezetnek minoő suö lnek;
 nincs esedeékesseé  vaé lt eés meég meg nem fizetett adoé tartozaé suk, koö ztartozaé suk.

FIGYELEM!  Ugyanazon  szervezet  maé s  koö zponti  koö ltseégveteési  forraé sboé l,  azonos  ceé lra,  azonos
idoő tartamra  neézve  taémogataé sban  nem  reészesuö lhet.  Helyi  roma  nemzetiseégi  oö nkormaényzat
oö neroő keént felhasznaé lt muő koö deési eés feladatalapué  taémogataé sa kiveé telt keépez.

3. A pályázat megvalósítási időszaka

A paé lyaé zati kiíéraé s kereteében taémogatott projektek megvaloé síétaé si idoő szaka:
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2019. január 1 – 2019. december 31.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg

 A kiíéraé sra rendelkezeésre aé lloé  keretoö sszeg 150.000.000 Ft, amelyet a Taémogatoé , Magyarorszaég
2019.  eévi  koö zponti  koö ltseégveteéseéroő l  szoé loé  2018. eévi  L.  toö rveényben meghataé rozott  XX.  Emberi
Eroő forraé sok  Miniszteériuma  fejezet,  20.  cíém,  59.  alcíém,  12.  jogcíémcsoport  Roma  nemzetiseég
paé lyaé zatainak taémogataé sa fejezeti kezeleésuő  eloő iraényzat [AÁ HT: 375595] terheére biztosíét. 

5. A támogatás formája és mértéke

5.1. A taémogataé s  formaé ja:  vissza  nem teéríétendoő  taémogataé s.  (Amennyiben a nyertes paé lyaé zoé
AÁ FA levonaé si joggal rendelkezik, a paé lyaé zatra jogszabaé ly alapjaén levonhatoé  AÁ ltalaénos Forgalmi
Adoé  oö sszegeé t nem szaémolhatja el a taémogataé s terheére. Felhíévjuk figyelmeét, hogy amennyiben az
AÁ ltalaénos Forgalmi Adoé  jogszabaé ly alapjaén levonhatoé , annak oö sszege akkor sem szaémolhatoé  el,
ha a Kedvezmeényezett nem eé l a levonaé s, illetve visszaigeényleés lehetoő seégeével.)
5.2. Az elnyerhetoő  taémogataé s oö sszegeének alsoé  hataé ra 200.000 forint.
5.3. Az elnyerhetoő  taémogataé s oö sszegeének felsoő  hataé ra 1.200.000 forint.
5.4. A taémogataé s igeénybeveé tele utoé lagos elszaémolaé s melletti  támogatási előleg formájában
történik.
5.5. A taémogataé s intenzitaé sa 100%.
5.6. A paé lyaé zat benyué jtaé saéhoz sajaé t forraé s nem szuö kseéges.
5.7. A koö ltseégveteési taémogataé s folyoé síétaé sa egy oö sszegben toö rteénik. Koö ltseégveteési szerv eseteén a
Taémogatoé  a  taémogataé s  oö sszegeé t  a  kincstaé ri  finanszíérozaé s  rendje  szerint  havi  egyenloő
uö temezeésben  bocsaé tja  a  Kedvezmeényezett  rendelkezeéseére.  A  Kedvezmeényezett  likviditaé si
probleémaék  felmeruö leése  eseteén  kezdemeényezheti  az  idoő araényos  havi  uö temezeteéstoő l  elteéroő
folyoé síétaé st.
5.8. A Taémogatoé  a taémogataé st a keértneé l alacsonyabb oö sszegben is megaé llapíéthatja.
5.9. A kiíéraé s kereteében kizaé roé lag a paé lyaé zatban meghataé rozott ceé l egeészeének megvaloé síétaé saé ra
nyué jthatoé  taémogataé s.

6. Támogatható tevékenységek, eredmények

Jelen paé lyaé zati kiíéraé s kereteében az alaébbi teveékenyseégek taémogathatoé k:
 roma  nemzetiseégi  vonatkozaé sué  tudomaényos  konferenciaék,  kutatoé i  programok

szervezeése;
 nyomdakeész alkotaé sok kiadaé sa, publikaé laé sa az alaébbi teémakoö roö kben:

a. kulturaé lis-koö zeé leti  roma  nemzetiseégi  folyoé iratok,  magazinok  (az  orszaégos
roma nemzetiseégi  oö nkormaényzat aé ltal azonos jogcíémen taémogatott orszaégos
nemzetiseégi lapok nem paé lyaé zhatnak);

b. roma kulturaé lis, tudomaényos  vonatkozaé sué  konferenciaék anyagai; 
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c. a teérseég taé jeékoztataé saé t szolgaé loé  romani/beaé s nyelvuő  híérleveé l, iskolai ué jsaé g; 
d. romani/beaé s nyelven íéroé dott, valamint roma muő veészek aé ltal magyar nyelven

íéroé dott irodalmi alkotaé sok (verseskoö tet, proé zai, szíénpadi, draémai muő vek); 
e. roma  keépzoő muő veészek  muő veinek  bemutataé saé t  szolgaé loé  rendezveények,

kiaé llíétaé sok;
f. roma  vonatkozaé sué ,  roma  eloő adoé muő veészek  aé ltal  eloő adott  koö nnyuő -,  illetve

komolyzenei koncertek, eloő adaé sok, szíéneloő adaé sok, eloő adoé estek, irodalmi estek,
rendezveények;

g. a vallaé s anyanyelvi (romani/beaé s) gyakorlaé saéhoz szuö kseéges kiadvaényok; 
h. roma vonatkozaé sué  tudomaényos eértekezeések eés ismeretterjesztoő  muő vek,  maé r

lezajlott roma vonatkozaé sué  kutataé sok eredmeényei;
i. roma  muő veészek  muő veit  bemutatoé  keépzoő muő veészeti  kataloé gusok,  a  roma

nemzetiseég  eé leteé t  fotoé kkal  reprezentaé loé  romani/beaé s  vagy  toö bbnyelvuő
albumok;

j. roma  vonatkozaé sué  esemeényeket  neépszeruő síétoő  naptaé rak,  teérkeépek;
kalendaé riumok (eévkoö nyvek); 

k. CD-ROM-ok, DVD-k, a roma nemzetiseég kulturaé lis hagyomaényait megoö roö kíétoő
egyeéb keép- eés hanghordozoé k;

  romani/beaé s  nyelven  íéroé dott  koö nyvek,  folyoé iratok,  keép-  eés  hanghordozoé k
beszerzeése; 

 mué zeumok,  galeériaé k,  helytoö rteéneti  kiaé llíétaé sok,  leveé ltaé rak,  faluhaé zak  roma
vonatkozaé sué  kiaé llíétaé si anyagaénak archivaé laé sa 

 roma  nemzetiseégi  oö nkormaényzatok  sajaé t  elektronikus  honlapjaénak  leé trehozaé sa,
muő koö dteteése, szerkeszteése, tartalom boő víéteése; (az orszaégos roma oö nkormaényzat aé ltal
taémogatott orszaégos nemzetiseégi lapok nem paé lyaé zhatnak);

 roma vonatkozaé sué  kulturaé lis eés hiteé leti hagyomaényok aépolaé saé t ceé lzoé  rendezveények,
valamint  a  roma  nemzetiseég  kulturaé lis  identitaé saénak,  helyi  hagyomaényainak  eés
hiteé leteének  koö zoö sseégben  toö rteénoő  elmeé lyíéteéseé t  szolgaé loé  programok  (roma  napok,
fesztivaé lok,  roma  bué csué k,  lelki  gondozaé si  esemeények  kulturaé lis  programjai,  a
felsorolt programokhoz kapcsoloé doé  roma vonatkozaé sué  gyerekprogramok)

 romani/beaé s  nyelvuő  hiteé leti  programok  valamint  a  roma  nemzetiseég
hagyomaényainak,  nyelveének  aépolaé saé t,  a  roma  nemzetiseégi  identitaé s  eroő síéteéseé t
szolgaé loé  anyanyelvuő  vagy keé tnyelvuő  kiadoé i teveékenyseég;

 roma  nemzetiseégi  kutataé si  programok  eés  a  kutataé sok  eredmeényei  publikaé laé saénak
taémogataé sa.

Figyelem! A keé tnyelvuő  kiadvaényok eseteében a romani/beaé s nyelv araénya nem lehet 50%-naé l
alacsonyabb. 
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7. Elszámolható és el nem számolható költségek

7.1. A  kiíéraé s  kereteében  kizaé roé lag  a  Kedvezmeényezett  (illetve  a  Paé lyaé zati  UÁ tmutatoé ban
meghataé rozott  esetekben  a  koö telezettseégvaé llaloé ,  szaémlatulajdonos,  fenntartott  inteézmeény)
neveére kiaé llíétott, a taémogatoé i okiratban meghataé rozott projekt idoő szakban keletkezett szaémlaék,
bizonylatok  szaémolhatoé k  el.  Ennek  eértelmeében  csak  olyan  koö ltseéget  igazoloé  bizonylatok
fogadhatoé ak el,  amelyeken a teljesíéteés idoő pontja  eés amennyiben feltuö nteteésre keruö l  teljesíéteési
idoő szak,  illetve  szaémlaé zott  idoő szak  a  projekt  idoő szakba  esik  eés  a  taémogatott  program
megvaloé síétaé saéhoz koö zvetlenuö l kapcsoloé dik.

7.2. A paé lyaé zat megvaloé síétaé sa kereteében az alaébbi koö ltseégek (kiadaé sok) szaémolhatoé k el:

 konferencia  megrendezeéseéhez,  kutataé shoz  kapcsoloé doé  szolgaé ltataé sok  díéja,  íégy
kuö loö noö sen  a  terembeérlet,  hangosíétaé s,  tolmaécsolaé s,  a  rendezveény  reklaémkoö ltseégei,
eloő adoé k díéja;

 nyomtatott  kiadvaényok  eseteében  azok  nyomdakoö ltseégeéhez  (szerkeszteés,  toö rdeleés,
szkenneleés eés egyeéb nyomdai kiadaé sokhoz) kapcsoloé doé  szolgaé ltataé sok; 

 keép- eés hanghordozoé k eseteében eloő aé llíétaé s,  sokszorosíétaé s koö ltseégei; 
 roma  nemzetiseégi  oö nkormaényzat  eseteén  sajaé t  honlap  uö zemelteteése,  taé rhely

szolgaé ltataé s koö ltseégei;
 a  kulturaé lis  eés  hiteé leti  program  megrendezeése  soraén  felmeruö loő  koö ltseégek,  íégy

kuö loö noö sen  az  ué tikoö ltseég,  szállás-  és  étkezés  költsége  (legfeljebb  a  megítélt
támogatás 50 %-ig), terembeérlet, hangosíétaé s, szíénpadtechnika;

 szerzoő i jogdíéj, felhasznaé laési szerzoődeés alapjaén teljesíétett kifizeteés, valamint a kapcsoloédoé
adoék, jaéruleékok, egeészseéguögyi hozzaé jaérulaés;

 megbíézaési díéj (tervezeéseéneél az AÁ vr. 51. § (2) figyelembeveételeével kell eljaérni). Adminisztraécioé s
teveékenyseégre ilyen kiadaés nem szaémolhatoé  el,

 a szervezet muőkoödeéseétoő l el nem vaé laszthatoé  koö ltseégek (papíér, íéroé szer, nyomtatoé  festeékpatron,
telefon) legfeljebb a megíéteélt taémogataés 10 %-ig. Ezek a koö ltseégek is csak abban az esetben
szaémolhatoék el, amennyiben a paé lyaézat megvaloé síétaésaéhoz szorosan kapcsoloédnak, valamint a
paé lyaézati ceélkituő zeés megvaloé síétaésa eérdekeében meruö lnek fel.

 a  koözalkalmazottak  jogaé llaésaéroé l  szoé loé  1992.  eévi  XXXIII.  toö rveény  77.  §  (1)  szerinti
keresetkiegeészíéteés, azzal a megkoö teéssel, hogy a toöbbletfeladat csak eés kizaéroé lag a paé lyaézatban
meghataérozott  teveékenyseég  elveégzeéseére  iraényulhat.  Adminisztraécioé s  teveékenyseégre  ilyen
kiadaés nem szaémolhatoé  el.

7.3. A paé lyaé zat terheére kuö loö noö sen el nem számolható költségek (kiadaé sok):
 paé rhuzamosan meghirdetett roma nemzetiseégi paé lyaé zati kategoé riaék (ROMA-NEMZ-CISZ-

19, ROMA-NEMZ-TAB-19 vagy ROMA-NEMZ-PED-19) nevesíétett ceé ljaénak megvaloé síétaé si
koö ltseége;

 munkabeér eés a munkabeér jaé ruleékai, valamint oö sztoö ndíéj;
 termeészetbeni juttataé sok jaé ruleékai;
 szeszesital, dohaényaé ru;
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 adoé k  moé djaé ra  behajthatoé  fizeteési  koö telezettseégek  (peé ldaéul:  bíérsaé gok),  keésedelmi
kamatok;

 beruhaé zaé s, taé rgyi eszkoö z beszerzeés; eépíéteési eés felué jíétaé si koö ltseégek;
 koö zuö zemi díéj tíépusué  kiadaé sok, karbantartaé sok, javíétaé sok;
 a paé lyaé zat eloő keészíéteéseének koö ltseégei (paé lyaé zatíéraé s koö ltseége);
 paé lyaé zati díéj;
 hiteltoö rleszteés eés hitelkamat;
 szaémviteli  szolgaé ltataé sok eés  peénzforgalmi  szolgaé ltataé sok koö ltseégei  (peé ldaéul  koö nyveleési

díéj, bankkoö ltseég);
 munkaéba jaé raé s koö ltseégteéríéteése;
 a koö ltseégveteésben nem tervezett kiadaé sok.

7.4. A taémogataé s  felhasznaé laé saé val  oö sszefuö ggoő  szemeé lyi  jelleguő  kifizeteések,  beérleti  díéjak  eés  a
szaé zezer forint  eérteékhataé rt  meghaladoé  eé rteékuő  aé ru beszerzeése vagy szolgaé ltataé s  megrendeleése
csak a vonatkozoé  szerzoő deések alapjaén taémogathatoé ak. 

7.5. A paé lyaé zoé  szervezet hivatalos keépviseloő je, vagy a hivatalos keépviseloő  aé ltal keépviselt maé s
szervezet  reészeére  –  jogcíémtoő l  fuö ggetlenuö l  –a  taémogataé s  terheére  nyué jtott  kifizeteések oö sszesen
nem haladhatjaék meg a taémogataé s teljes oö sszegeének 20%-aé t. 

FIGYELEM!  Az elszaémolaé s reészletes szabaé lyait a nyertes paé lyaé zoé k reészeére kibocsaé taé sra keruö loő
Taémogatoé i okirat, az AÁ ltalaénos Szerzoő deési Felteé telek eés 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 zatkezeleési eés Egyuö ttmuő koö deési
Rendszerben (a tovaébbiakban: EPER) lehet benyué jtani, magyar nyelven. Egy paé lyaé zoé  szervezet –
kuö loö nboö zoő  ceé lokra  –  toö bb  paé lyaé zatot  is  benyué jthat  jelen  kiíéraé s  kereteében.  Toö bb  paé lyaé zoé
ugyanazon program reészfeladataénak megvaloé síétaé saé ra  nem nyué jthat  be paé lyaé zatot  jelen kiíéraé s
kereteében.  A paé lyaé zat elektronikus benyué jtaé saénak egyes leépeéseit  a felhasznaé loé i  keézikoö nyvben
leíértak szerint kell elveégezni. 
FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.emet.gov.hu oldalon lehet eleérni. 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 eérveényes e-mail cíémmel.
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8.2. A paé lyaé zatok benyué jtaé sa soraén, a paé lyaé zat benyué jtaé saénak (veéglegesíéteéseének) idoő pontjaé ig a
paé lyaé zoé nak az adott paé lyaé zati eévben megjelenoő  nemzetiseégi  felhíévaé s vonatkozaé saéban egyszeri
paé lyaé zati  díéjat  kell  megfizetnie,  amelynek  oö sszege  3  000 Ft.  A  díéjat  aé tutalaé ssal,  a  koö vetkezoő
szaémlaszaémra  kell  befizetni:  Emberi  Eroő forraé s  Taémogataé skezeloő  10032000-01451461-
00000000, IBAN HU17100320000145146100000000, eés a befizeteést a paé lyaé zat benyué jtaé sakor
igazolni kell.  A paé lyaé zati díéj  hataé ridoő re toö rteénoő  meg nem fizeteése a paé lyaé zat eérveénytelenseégeé t
vonja maga utaén.

FIGYELEM! A paé lyaé zati díéjat a 2019. eévi roma nemzetiseégi ceé lué  taémogataé sokra vonatkozoé an
egy szervezet csak egyszer koö teles megfizetni. Maé s paé lyaé zati kiíéraé sokra befizetett paé lyaé zati díéj a
roma nemzetiseégi paé lyaé zatoknaé l nem eérveényesíéthetoő .  A paé lyaé zati díéj befizeteésekor keérjuö k, hogy
az EPER-ben megadott felhasznaé loé nevet vagy a szervezet adoé szaémaé t, tovaébbaé  a felhíévaé s koé djaé t
(ROMA-NEMZ-19) szíéveskedjen feltuö ntetni  a  megjegyzeés  rovatban.  (Tankeruö leti  inteézmeények
eseteében  a  megegyezoő  adoé szaém  miatt,  minden  esetben  a  szervezet  neveének  vagy  a
felhasznaé loé neév feltuö nteteése szuö kseéges!) A paé lyaé zati díéjat a paé lyaé zat veéglegesíéteéseének idoő pontjaé ig
kell  az  Emberi  Eroő forraé s  Taémogataé skezeloő  (a  tovaébbiakban:  Taémogataé skezeloő )  szaémlaé jaé ra
befizetni.

8.3. Az EPER-boő l kinyomtatott Regisztraé cioé s Nyilatkozat (amelyet a szervezet keépviseloő jeének/
keépviseloő inek kell alaé íérnia) egy eredeti peé ldaényaé t postai ué ton legkeésoő bb a jelen paé lyaé zat beadaé sa
napjaén kell megkuö ldeni az alaébbi postacíémre:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Roma nemzetiségi programok

1387 Bp. Pf. 1467

FIGYELEM! Ha eérveényes regisztraé cioé val rendelkezik, keérjuö k, ellenoő rizze az EPER-ben megadott
adatait.  Amennyiben  vaé ltozaé s  toö rteént  vagy  moé dosíétaé st  laé t  szuö kseégesnek,  a  kinyomtatott
moé dosíétott  Regisztraé cioé s  Nyilatkozat  (amelyet  a  szervezet  keépviseloő jeének/keépviseloő inek  kell
alaé íérnia)  egy eredeti  peé ldaényaé t  postai  ué ton  legkeésoő bb  a  jelen  paé lyaé zat  beadaé sa  napjaén  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 rteénoő  veéglegesíéteéseének hataé rideje:

2018. november 26. 23:59

FIGYELEM! Azon paé lyaé zatokat, amelyek nem keruö lnek veéglegesíéteésre, a Taémogataé skezeloő  nem
tekinti benyué jtott paé lyaé zatnak eés befogadaé si ellenoő rzeésnek sem veti alaé .
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10. Benyújtandó dokumentumok

A paé lyaé zat  veéglegesíéteéseé ig  az  elektronikus  feluö let  kitoö lteése  mellett  az  alaébbi  dokumentumok
csatolaé sa szuö kseéges:

Dokumentum megnevezése Benyújtás módja

a) létesítő  okirat,  állami  fenntartású  oktatási
intézmények reészeéroő l  a  roma  nemzetiseégi  oktataé s
veégzeéseé t  tartalmazoé  nyilatkozat  (inteézmeényi  szakmai
alapdokumentum)  benyué jtaé sa  szuö kseéges.  Roma
nemzetiségi önkormányzatok reészeéroő l a leé tesíétoő  okirat,
azaz  az  alakuloé  uö leés  jegyzoő koö nyveének  benyué jtaé sa  nem
koö telezoő ,  esetuö kben  a  befogadaé s  ellenoő rzeése  a  Magyar
AÁ llamkincstaé r  adatbaé zisaé ra  eépuö lve  toö rteénik  az
elektronikus rendszerben regisztraé lt adoé szaém alapjaén. Az
adoé szaém  egyezoő seégeének  ellenoő rzeése  a  nemzetiseégi
oö nkormaényzatok  feleloő sseége!   Amennyiben  2015.11.26.
napjaén  vagy  azt  koö vetoő en  az  EPER  „Dokumentum
bekuö ldoő ”  menuö pontjaéban  maé r  feltoö ltoö tteék  a  leé tesíétoő
okiratot eés annak tartalmaéban azoé ta nem toö rteént 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  kíévaénja  a
befogadaé s ellenoő rzeés soraén figyelembe vetetni. Figyelem!
A  leé tesíétoő  okirat  a  befogadaé si  kriteérium  ellenoő rzeéseéhez
szuö kseéges, nem hiaénypoé toltathatoé ! 

elektronikusan, az EPER-
ben a „Dokumentum

bekuö ldoő ” menuö pontban

b) az igeényloő  jogi helyzetét igazoló dokumentum,  amely
kiaé llíétaé saénak daé tuma a benyué jtaé stoé l  szaémíétva 30 napnaé l
nem lehet reégebbi   (civil szervezet eseteében az ellenoő rzeés
a  birosag.hu  koö zhiteles  adatbaé zisa  alapjaén  toö rteénik  az
EPER-ben  regisztraé lt  adoé szaém  alapjaén.  Az  EPER-ben
regisztraé lt adoé szaém helyesseégeének ellenoő rzeése a paé lyaé zoé
feleloő sseége).
FIGYELEM!  Civil  szervezetek  eseteében,  valamint  aé llami
fenntartaé sué  oktataé si  inteézmeények,  nemzetiseégi
oö nkormaényzatok  eés  minden  tovaébbi,  a  Magyar
AÁ llamkincstaé r  toö rzskoö nyvi  nyilvaéntartaé saéban  szereploő
szervezet  eseteében  a  jogi  helyzet  igazolaé saé ra  nincs
szuö kseég.
Amennyiben  2015.11.26.  napjaén  vagy  azt  koö vetoő en  az
EPER  „Dokumentum  bekuö ldoő ”  menuö pontjaéban  maé r

elektronikusan, az EPER-
ben a „Dokumentum

bekuö ldoő ” menuö pontban 
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feltoö ltoö tteék  a  jogi  helyzetet  igazoloé  dokumentumot  eés
annak  tartalmaéban  azoé ta  nem  toö rteént  vaé ltozaé s,  ué gy  a
paé lyaé zoé i feluö leten nyilatkozhat arra vonatkozoé an, hogy a
legutoé bb feltoö ltoö tt  jogi  helyzetet igazoloé  dokumentumot
kíévaénja a befogadaé s ellenoő rzeés soraén figyelembe vetetni.
Figyelem! A  jogi  helyzetet  igazoloé  dokumentum  a
befogadaé si  kriteérium  ellenoő rzeéseéhez  szuö kseéges,  nem
hiaénypoé toltathatoé !

c) az igeényelt taémogataé si oö sszeg alapjaéul szolgaé loé  
árajánlatok eés/vagy a igeényloő  koö ltseégeit igazoloé  egyeéb 
dokumentumok

elektronikusan, az EPER-
ben a paé lyaé zat feluö leteén

d) a paé lyaé zati díj befizetését igazoló bankkivonat 
maé solata

elektronikusan, az EPER-
ben a paé lyaé zat feluö leteén

e) tudományos konferenciák, kutatóprogramok 
szervezése eseteén: szakmai referenciaék

elektronikusan, az EPER-
ben a paé lyaé zat feluö leteén

f) közgyűjtemény állományának gyarapítása, 
nyomdakész alkotások kiadása, publikálása eseteén: a 
megvaé saé rolandoé  / kiadandoé  koö nyvek, hanghordozoé k 
cíémlistaé ja

elektronikusan, az EPER-
ben a paé lyaé zat feluö leteén

g) hitéleti programok eseteén: a hiteé leti vezetoő  reészveé teli 
szaéndeéknyilatkozata

elektronikusan, az EPER-
ben a paé lyaé zat feluö leteén

h) éves programterv amennyiben rendelkezik vele (nem 
koö telezoő )

elektronikusan, az EPER-
ben a paé lyaé zat feluö leteén

i) érintettség esetén: koö zzeé teé teli keérelem (letoö lthetoő  
formanyomtatvaény)

elektronikusan, az EPER-
ben a paé lyaé zat feluö leteén

j) az igeényelt támogatási összeg szöveges indoklása, 
részletes kifejtése (a koö ltseégveteési taébla reésze)

elektronikusan, az EPER-
ben a paé lyaé zat feluö leteén

11. A pályázat befogadása, formai vizsgálata és tartalmi bírálata

A benyué jtaé sra keruö lt paé lyaé zatok a beeérkezeés sorrendjeében folyamatosan keruö lnek feldolgozaé sra.
Valamennyi beeérkezoő  paé lyaé zat regisztraé laé sra keruö l, eés egyedi azonosíétoé  jelet kap.

11.1. Befogadaé si kriteériumok megfeleloő seégeének vizsgaé lata 

A beeérkezeést koö vetoő en az alaébbiak 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  igeényelt  koö ltseégveteési  taémogataé s  oö sszege  nem  haladja  meg  a  maximaé lisan

igeényelhetoő  meérteéket; 
 a paé lyaé zoé  a paé lyaé zati kiíéraé sban meghataé rozott lehetseéges taémogataé st igeényloő i koö rbe

tartozik.  A  Taémogataé skezeloő  ezt  a  kriteériumot  a  Paé lyaé zati  kiíéraé s  10.  a)  eés  b)
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pontjaéban keért, a paé lyaé zat veéglegesíéteéseé ig benyué jtott dokumentumok, valamint az ott
megadott esetekben az adoé szaém alapjaén ellenoő rzi! 

A  befogadaé si  kriteériumoknak  megfeleloő  paé lyaé zat  befogadaé sra  keruö l.  A  befogadaé si
kriteériumoknak meg nem feleloő ,  illetoő leg ha a be nem nyué jtott dokumentumok hiaénya miatt a
kriteériumok  ellenoő rzeése  teljes  koö ruő en  nem  lehetseéges,  a  paé lyaé zat  eérdemi  vizsgaé lat  neé lkuö l
elutasíétaé sra keruö l. 

11.2. A befogadott paé lyaé zatok eérveényesseégi (formai) ellenoő rzeéseé t a Taémogataé skezeloő  veégzi.

A befogadott paé lyaé zat eérveényes, ha az alaébbi felteé telek mindegyikeének egyuö ttesen megfelel:

 tartalma a paé lyaé zati kiíéraé snak megfelel;
 a paé lyaé zoé  szervezet eérveényes regisztraé cioé val rendelkezik;
 valamennyi melleéklet csatolaé sra keruö lt eés megfeleloő  (oldalhuő  digitaé lis maé solat keruö lt

felcsatolaé sra, a dokumentum olvashatoé );
 a paé lyaé zat, valamint a melleékelt dokumentumok adatai koö zoö tt nincs ellentmondaé s;
 a  paé lyaé zati  díéj  oö sszege  a  paé lyaé zat  veéglegesíéteéseé ig  befizeteésre  keruö lt  a  megadott

szaémlaé ra,  koö zlemeényrovatban  egyeértelmuő en  feltuö ntetve  a  keért  azonosíétoé kat
(adoé szaém vagy felhasznaé loé neév, felhíévaé s koé dja (ROMA-NEMZ-19)).

11.3. Amennyiben a Taémogataé skezeloő  a paé lyaé zat eérveényesseégi ellenoő rzeése soraén megaé llapíétja,
hogy  a  paé lyaé zat  nem  felel  meg  a  paé lyaé zati  kiíéraé sban,  paé lyaé zat  benyué jtaé si  segeédletben  eés  az
adatlapban  foglalt  felteé teleknek,  a  paé lyaé zoé t  egy  alkalommal,  az  elektronikus  rendszeren
keresztül kiküldött  értesítésében,  7 napos hiánypótlási  határidő kitűzésével,  a  hiaényzoé
adat,  vagy  dokumentum  megnevezeéseével  hiaénypoé tlaé sra  híévja  fel.  A  paé lyaé zoé  aé ltal  toö rteénoő
hiaénypoé tlaé sra,  adatmoé dosíétaé sra  kizaé roé lag  a  Taémogataé skezeloő  aé ltal  meghataé rozott  idoő ben
keruö lhet sor.

11.4. A  koö vetkezoő  esetekben  hiaénypoé tlaé sra  nem  keruö l  sor,  a  paé lyaé zat  hiaénypoé tlaé s  neé lkuö l
eé rveénytelen:

a) teljesen uö res csatolt dokumentum(ok) eseteében;
b) a kiíéraé s 1. pontjaéban roö gzíétett ceé ltoé l elteéroő  paé lyaé zati ceé l eseteében, valamint 

amennyiben a paé lyaé zatban megadott teveékenyseég a kiíéraé s 6. pontja alapjaén nem 
taémogathatoé ;

c) a paé lyaé zat olyan teveékenyseég megvaloé síétaé saé ra keruö lt benyué jtaé sra, amely 
paé rhuzamosan meghirdetett nemzetiseégi paé lyaé zati kiíéraé s (ROMA-NEMZ-KUL-19, 
ROMA-NEMZ-TAB-19 vagy ROMA-NEMZ-PED-19) kereteében taémogathatoé  lett 
volna.
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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  eérveényes  paé lyaé zatokat  a
Taémogataé skezeloő  tovaébbíétja  a  tartalmi  bíéraé latot  veégzoő  testuö letnek  eés  a  doö nteést  hozoé
Taémogatoé nak.

11.6. A tartalmi eérteékeleés szempontjai:
 reészletesen kifejtett programterv;
 a 2019. eévi tervezett teveékenyseégek realitaé sa, aé tlaé thatoé saé ga;
 az egyuö ttmuő koö deések megalapozottsaé ga, eés megfeleloő  dokumentaé ltsaé ga;
 a tervezett koö ltseégek indokoltsaé ga eés hateékonysaéga;
 a vaé llalt feladatok eés az eleérendoő  eredmeények konkreé tsaé ga;
 a paé lyaé zoé  szervezet teveékenyseégi koö re, szervezet muő koö deési koö re orszaégos, regionaé lis,

helyi eérdekuő ;
 a nemzetiseégi nyelv (romani/beaé s) hasznaé lata;
 eéves programterv;
 a  programmal,  teveékenyseéggel  eleérendoő  koö zoö sseég  nagysaéga,  araénya  a  roma

nemzetiseégen beluö l.

11.7. A  benyué jtott  paé lyaé zatokroé l  a  Nemzetiseégi  Taémogataé si  Bizottsaé g  (a  tovaébbiakban:
Bizottsaé g)  doö nteési  javaslatot  terjeszt  fel  a  Taémogatoé  reészeére. A  Taémogatoé  a  javaslat
figyelembeveé teleével hozza meg a doö nteéseé t.

11.8. Az elbíéraé laé s hataé rideje: a paé lyaé zat beadaé si hataé ridejeé t koö vetoő  70. nap.  A doö nteéshozatal
idoő pontjaénak vaé ltoztataé si jogaé t a Taémogatoé  fenntartja. 

11.9. Az eérteékeleési szempontokat a Taémogatoé  a Bizottsaé ggal egyeztetve hataé rozta meg.

12. Döntéshozatal és kiértesítés

A  beeérkezett  paé lyaé zatok  taémogataé saé roé l,  a  Bizottsaé g  javaslata  alapjaén  a  Taémogatoé  doö nt.  A
Taémogataé skezeloő  a  nyertes  paé lyaé zoé k  listaé jaé t,  a  megíéteé lt  taémogataé si  oö sszegeket,  a  taémogataé s
ceé ljaé t a doö nteést koö vetoő en a www.emet.gov.hu internetes honlapjaén koö zzeé teszi, ezt koö vetoő en az
elektronikus  rendszeren  keresztül  tájékoztatja  a  pályázókat a  paé lyaé zat  eredmeényeéroő l,
valamint  a  támogatói  okirat  kibocsátásához  benyújtandó  dokumentumok  köréről  és  a
benyújtás határidejéről.

Roma nemzetiségi támogatások
ROMA-NEMZ-KUL-19 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 
2019. évi költségvetési támogatására
Pályázati kiírás

11. oldal

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


13. Támogatói okirat kibocsátása

13.1. A Taémogataé skezeloő  a taémogatott  paé lyaé zoé  reészeére  (a tovaébbiakban: Kedvezmeényezett)
taémogatoé i okiratot aé llíét ki, amennyiben minden, a 13.2. pont szerinti dokumentum, a taémogataé si
doö nteés koö zzeé teé teleé toő l szaémíétott legkeésoő bb 60 napon beluö l rendelkezeésre aé ll. A taémogataé si doö nteés
eérveényeé t  veszíétheti,  ha  a  taémogataé sroé l  szoé loé  eé rtesíéteés  keézbesíéteéseé toő l  szaémíétott  legkeésoő bb  60
napon beluö l a paé lyaé zoé  hibaé jaéboé l nem joö n leé tre a taémogataé si jogviszony. 

13.2. A taémogatoé i okirat kibocsaé taé saéhoz szuö kseéges dokumentumok:

Dokumentum megnevezése Benyújtás módja

 A  szervezet  hivatalos  keépviseloő jeének  koö zjegyzoő  aé ltal
hitelesíétett  aláírási  címpéldánya,  vagy  uö gyveéd  aé ltal
ellenjegyzett alaé íéraé s-mintaé ja, vagy a szaémlavezetoő  hitelinteézet
aé ltal  vezetett  alaé íéraé si  kartonja  maé solataénak a  szaémlavezetoő
hitelinteézet aé ltal hitelesíétett eredeti példánya. 

papíér-alapon vagy
elektronikusan, az EPER-

ben a „Dokumentum
bekuö ldoő ” menuö pontban

 A  Kedvezmeényezett  valamennyi  –  jogszabaé ly  alapjaén
beszedeési  megbíézaé ssal  megterhelhetoő  –  fizeteési  szaémlaé jaé ra
vonatkozoé  felhatalmazó  levél  azonnali  beszedési
megbízás alkalmazásához.
(Felhatalmazoé  leveé l  sablon  letoö lthetoő :
www.emet.gov.hu/nemzetisegi_tamogatasok.  EMMI  sajaé t
inteézmeényei  eseteében  a  felhatalmazoé  leveé l  benyué jtaé saé toé l  a
Taémogatoé  eltekint)

papíér-alapon

 A  paé lyaé zatban  igeényeltneé l  alacsonyabb  oö sszeguő  megíéteé lt
taémogataé s  eseteén:  a  teénylegesen  megíéteé lt  taémogataé si
oö sszegnek  megfeleloő en  az  eredeti  költségvetési  terv,
valamint amennyiben a Kedvezmeényezett szuö kseégesnek laé tja,
a tervezett indikátorok moé dosíétaé sa.

 Figyelem! Az  indikaé torokat  a  taémogataé si  jogviszony
leé trejoö tte utaén nem lehet moé dosíétani.
Figyelem!  Taémogatoé i  okirat  a  keért  teljes  vagy  attoé l
alacsonyabb  taémogataé s  megíéteé leése  eseteén  is  csak  akkor
aé llíéthatoé  ki,  ha  a  koö ltseégveteés  el  nem  szaémolhatoé  koö ltseéget
nem tartalmaz!

elektronikusan, az EPER-
ben a paé lyaé zat feluö leteén

 Ha azt jogszabaé ly eloő íérja: a taémogatott teveékenyseéghez 
szuö kseéges jogerős hatósági engedély hitelesíétett maé solata.

papíér-alapon
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13.3. A Taémogataé skezeloő  a beeérkezett dokumentaécioé t megvizsgaé lja. Amennyiben a taémogatoé i
okirat  kibocsaé taé saéhoz  szuö kseéges  dokumentumok  valamelyike  nem  aé ll  rendelkezeéseére  vagy
hiaényos,  a Kedvezmeényezettet az  elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben 8
napos hataé ridoő vel, egy alkalommal hiaénypoé tlaé sra szoé líétja fel. Amennyiben a Kedvezmeényezett a
hiaénypoé tlaé st  nem,  vagy  keésedelmesen  teljesíéti,  a  Taémogataé skezeloő  erroő l  taé jeékoztatja  a
Taémogatoé t, eés indíétvaényozza a taémogatoé i doö nteéstoő l valoé  elaé llaé st. A Taémogataé skezeloő  a Taémogatoé
doö nteéseéroő l eé rtesíéti a Kedvezmeényezettet.

13.4. A  Kedvezmeényezettnek  –  a  taémogatoé i  okirat  kibocsaé taé saéhoz  szuö kseéges  valamennyi
felteé tel hataé ridoő ben valoé  teljesuö leése eseteén – a taémogatoé i okirat kibocsaé taé saé t a Taémogataé skezeloő
veégzi. 

13.5. A  koö ltseégveteési  taémogataé s  visszafizeteéseének  biztosíétaé sa,  valamint  a  koö ltseégveteési
taémogataé s  visszavonaé sa  eseteén  visszafizetendoő  koö ltseégveteési  taémogataé s  visszakoö veteleése
ceé ljaéboé l a Taémogatoé  a taémogatoé i okiratban megfeleloő  biztosíéteék kikoö teéseéroő l rendelkezhet.

13.6. Biztosíéteékkeént  a  taémogatoé i  okirat  kibocsaé taé saéhoz  a  Kedvezmeényezettnek  be  kell
nyué jtania  a  Taémogataé skezeloő hoö z  valamennyi  –  jogszabaé ly  alapjaén  beszedeési  megbíézaé ssal
megterhelhetoő  -  fizeteési  szaémlaé jaé ra  vonatkozoé an,  a  Taémogatoé  javaé ra  szoé loé ,  csak a  Taémogatoé
íéraé sbeli  hozzaé jaé rulaé saé val  visszavonhatoé  beszedeési  megbíézaé sra  felhatalmazoé  nyilatkozataé t
peénzuö gyi fedezethiaény miatt nem teljesíéthetoő  fizeteési megbíézaé s eseteére a koö veteleés harmincoö t
napra  valoé  sorba  aé llíétaé saé ra  vonatkozoé  rendelkezeéssel  egyuö tt.  A  biztosíéteékadaé si  koö telezettseég
elmulasztaé sa eseteén a koö ltseégveteési taémogataé s folyoé síétaé sa annak poé tlaé saé ig felfuö ggeszteésre keruö l.

13.7. Nem bocsaé thatoé  ki taémogatoé i okirat annak, aki:
- a taémogataé si doö nteés tartalmaé t eérdemben befolyaé soloé  valoé tlan, hamis vagy megteévesztoő

adatot szolgaé ltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogeroő s  veégzeéssel  elrendelt  felszaémolaé si,  csoő d-,  veégelszaémolaé si  vagy  egyeéb  -  a

megszuö nteteéseére iraényuloé , jogszabaé lyban meghataé rozott - eljaé raé s alatt aé ll;
- az AÁ ht 48/B. § alapjaén nem reészesíéthetoő  koö ltseégveteési taémogataé sban;
- a taémogatoé i okirat kibocsaé taé saénak felteé telekeént 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) bekezdeése szerinti koö vetelmeényeknek.
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14. Támogatás folyósítása

14.1. A taémogataé s folyoé síétaé saé ra a taémogatoé i okirat EPER-ben  toö rteénoő  kikuö ldeéseé toő l szaémíétott
30 napon beluö l keruö l sor. A taémogataé s kifizeteéseének felteé teleit, a szakmai eés peénzuö gyi beszaémoloé
benyué jtaé saénak  hataé ridejeé t  eés  tartalmi  koö vetelmeényeit  a  taémogatoé i  okirat,  az  AÁ ltalaénos
Szerzoő deési  Felteé telekeés  a  Paé lyaé zati  UÁ tmutatoé  tartalmazza.  Koö ltseégveteési  szerv  eseteén  a
taémogataé s folyoé síétaé sa jelen Paé lyaé zati Kiíéraé s 5.7. pontjaé nak megfeleloő en teljesuö l.
 
14.2. A  taémogataé s  folyoé síétaé sa  kizaé roé lag  hitelinteézetneé l  vagy  a  Magyar  AÁ llamkincstaé rnaé l
vezetett fizeteési szaémlaé ra, banki aé tutalaé ssal toö rteénik.

15. Nyilvánosság

15.1. A  Kedvezmeényezett  vaé llalja,  hogy  a  projekt  megvaloé síétaé sa,  teveékenyseégei  soraén,
kommunikaé cioé jaéban,  kapcsoloé doé  kiadvaényaiban,  rendezveényein  a  Támogató (Emberi
Erőforrások Minisztéruma) neveé t eés hivatalos grafikai logoé jaé t megjeleníéti.

15.2. A  Kedvezmeényezett  vaé llalja,  hogy  a  projektroő l  szoé loé ,  szoö veget  eés  fotoé t,  valamint  a
Taémogatoé  neveé t eés hivatalos grafikai logoé jaé t tartalmazoé  beszaémoloé t honlapjaén koö zzeé teszi ué gy,
hogy az a projekt  lezaé raé saé toé l  legalaébb 2020.  december 31-ig eleérhetoő  legyen.  Amennyiben a
Kedvezmeényezett  nem rendelkezik honlappal,  ué gy az informaé cioé t  a helyben szokaé sos moé don
teszi koö zzeé .

15.3. Amennyiben  a  Kedvezmeényezett  beszaémoloé ja  kereteében  a  15.1.  eés  15.2.  pontban
foglaltakat  nem  vagy  hiaényosan  tudja  igazolni,  ué gy  az  a  megíéteé lt  taémogataé s  5%-aénak
visszavonaé saé t eredmeényezi.

15.4. A Taémogataé skezeloő  a kiíéraé s kereteében megvaloé suloé  eredmeények neépszeruő síéteése, a roma
nemzetiseégi koö zoö sseég ismertseégeének eés elismertseégeének noö veleése ceé ljaéboé l – a paé lyaé zati program
jellegeé toő l fuö ggoő en – a projekt teveékenyseégeivel kapcsolatban a nyertes paé lyaé zoé ktoé l a paé lyaé zatban
megadottakon feluö l tovaébbi adatokat keérhet.

15.5. A  paé lyaé zattal  kapcsolatosan  kezelt  szemeé lyazonosíétaé sra  alkalmatlan  adatok  eés  a
projektre  vonatkozoé  adatok  eseteében  a  paé lyaé zoé  aé ltal  szolgaé ltatott  adatok  statisztikai  ceé lra
felhasznaé lhatoé ak, koö zzeé tehetoő ek eés tovaébbíéthatoé ak. 
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16. Elszámolás

16.1. A  taémogataé st  a  taémogatoé i  okiratban  meghataé rozott  ceé lra  eés  idoő szakban  lehet
felhasznaé lni.  A  taémogataé s  jogszeruő  felhasznaé laé saé roé l  a  Támogatói  okirat,  az  Általános
Szerződési Feltételek eés  a  Pályázati Útmutató alapjaén kell  szakmai beszaémoloé  eés  peénzuö gyi
elszaémolaé s (egyseégesen Beszámoló) kereteében elszaémolni.

16.2. A  Kedvezmeényezett  a  paé lyaé zataéban  tervezett  indikaé torok  megvaloé síétott  eérteékeiroő l  a
szakmai beszaémoloé  reészekeént beszaémol.

16.3. Amennyiben  a  Beszaémoloé  a  taémogatoé i  okiratban  roö gzíétett  hataé ridoő ig  nem  keruö l
benyué jtaé sra, vagy a benyué jtott beszaémoloé  hiaényos, a Taémogataé skezeloő  a kedvezmeényezettet az
elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 15 napos hataé ridoő vel hiaénypoé tlaé sra
szoé líétja fel. Amennyiben a kedvezmeényezett a felszoé líétaé sban megjeloö lt hataé ridoő re sem teljesíéti a
beszaémolaé si  vagy  hiaénypoé tlaé si  koö telezettseégeé t,  illetve  a  fennmaradoé  hiaényossaégokra  tovaébbi
hiaénypoé tlaé si  felszoé líétaé s  kikuö ldeése  vaé lik  szuö kseégesseé ,  a  Taémogataé skezeloő  az  elektronikus
rendszeren  keresztül  küldött  üzenetben,  8  napos  hataé ridoő vel  maé sodik  felszoé líétaé st  kuö ld  a
kedvezmeényezett reészeére.
FIGYELEM! Az  elektronikus  paé lyaé zat  sajaé tossaégai  alapjaén  az  elektronikus  rendszeren
keresztül  kiküldött  üzenet  hivatalos  írásos  értesítés,  amely  a  kikuö ldeéssel  keézbesíétettnek
szaémíét, a hiaénypoé tlaé sra megadott hataé ridoő  a kikuö ldeés napjaé toé l szaémíétoé dik. A paé lyaé zoé  a paé lyaé zat
benyué jtaé saé val  vaé llalja,  hogy  a  teljes  paé lyaé zati  folyamat  soraén  az  elektronikus  rendszeren
keresztuö l eé rkezoő  hivatalos uö zeneteit figyelemmel kíéseéri.

16.4. Figyelem! A  koö ltseégveteési  taémogataé s  terheére  elszaémolhatoé  koö ltseégeket  forintban  kell
megaé llapíétani,  tekintet  neé lkuö l  arra,  hogy  a  koö ltseég  forintban  vagy  maé s  koö ltseégnemben
keletkezett.
A forinttoé l elteéroő  peénznemben kiaé llíétott szaémla, szaémviteli bizonylat eseteében annak veégoö sszegeé t
eés az arra tekintettel elszaémolhatoé  koö ltseég oö sszegeé t a szaémlaén, szaémviteli bizonylaton megjeloö lt
teljesíéteés idoő pontjaéban eérveényes, a Magyar Nemzeti Bank aé ltal koö zzeé tett koö zeépaé rfolyamon kell
forintra aé tszaémíétani, a Magyar Nemzeti Bank aé ltal nem jegyzett peénznemben kiaé llíétott szaémla,
szaémviteli  bizonylat  eseteén  az  Euroé pai  Koö zponti  Bank  aé ltal  koö zzeé tett  koö zeépaé rfolyamon  kell
euroé ra vaé ltani. 

16.5.      Figyelem! A projekt  veégrehajtaé sa  soraén  a  koö zbeszerzeésekroő l  szoé loé  2015.eévi  CXLIII.
toö rveény  (a  tovaébbiakban:  Kbt.)  hataé lya  alaé  tartozoé  beszerzeések  eseteén  a  Kedvezmeényezett
koö teles betartani a Kbt. eloő íéraé sait!
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17. Kifogás

17.1. Paé lyaé zati ué ton biztosíétott koö ltseégveteési taémogataé s eseteén a taémogataé s igeényloő je, vagy a
kedvezmeényezett,  a Taémogataé skezeloő neé l  kifogaé st  nyué jthat be,  ha a paé lyaé zati  eljaé raé sra,  vagy a
taémogatoé i  doö nteés  meghozatalaé ra,  a  taémogatoé i  okiratok  kiadaé saé ra,  a  koö ltseégveteési  taémogataé s
folyoé síétaé saé ra, visszakoö veteleéseére vonatkozoé  eljaé raé s jogszabaé lyseértoő , a paé lyaé zati kiíéraé sba, vagy a
taémogatoé i okiratba uö tkoö zik. A kifogaé st az AÁ vr. 102/D. §-a alapjaén a kifogaé solt inteézkedeéshez vagy
mulasztaé shoz  kapcsoloé doé an  megaé llapíétott  hataé ridoő n  beluö l,  ennek  hiaényaéban  az  arroé l  valoé
tudomaé sszerzeéstoő l szaémíétott tíéz napon beluö l, de legkeésoő bb az annak bekoö vetkezeéseé toő l szaémíétott
harminc napon beluö l  íéraé sban lehet benyué jtani.

17.2. A kifogaé snak tartalmaznia kell:

 a kifogaé st  tevoő  neveé t,  szeékhelyeé t  vagy lakcíémeé t,  a nem termeészetes szemeé ly kifogaé st
tevoő  keépviseloő je neveé t;
 a kifogaé ssal eérintett paé lyaé zat vagy taémogatoé i okirat, a taémogatoé i okirat azonosíétaé saéhoz
szuö kseéges adatokat;
 a kifogaé solt inteézkedeés vagy mulasztaé s meghataé rozaé saé t;
 a  kifogaé s  alapjaéul  szolgaé loé  teényeket  eés  a  kifogaé solt  vagy  elmaradt  inteézkedeéssel
megseértett jogszabaé lyi rendelkezeés pontos megjeloö leéseé t;
 nem elektronikus ué ton toö rteénoő  kapcsolattartaé s eseteén a kifogaé st tevoő  alaé íéraé saé t.

17.3. EÁ rdemi  vizsgaé lat  neé lkuö l  a  fejezetet  iraényíétoé  szerv   -  az  elutasíétaé s  indokainak
megjeloö leéseével - elutasíétja a kifogaé st, ha:

 azt hataé ridoő n tué l terjesztetteék eloő ,
 azt nem az arra jogosult terjeszti eloő ,
 az a koraébbival azonos tartalmué ,
 a kifogaé s nem tartalmazza a 17.2. pontban meghataé rozott adatokat,
 azt a koraébbi kifogaé s taé rgyaéban hozott doö nteéssel szemben nyué jtottaék be,
 a kifogaé s benyué jtaé saénak nincs helye,
 a  kifogaé s  kizaé roé lag  olyan  jogseérteés  ellen  iraényul,  mely  a  seérelmezett  eljaé raé s
megismeétleéseével nem orvosolhatoé . 
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17.4. A  lebonyolíétoé  szerv  –  ha  a  kifogaé sban  foglaltakkal  egyeteért  –  megteszi  a  kifogaé sban
seérelmezett  helyzet  megszuö nteteéseéhez  szuö kseéges  inteézkedeéseket,  vagy  tovaébbíétja  a
kifogaé st  az  Emberi  Eroő forraé sok  Miniszteériumaénak.  A  kifogaé st  az  Emberi  Eroő forraé sok
Miniszteériuma annak keézhezveé teleé toő l  szaémíétott 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 jeékoztatni kell a kifogaé s benyué jtoé jaé t. A kifogaé s elbíéraé laé saéban – a
fejezetet iraényíétoé  szerv vezetoő je kiveé teleével – nem vehet reészt az, aki a kifogaé ssal eérintett
eljaé raé sban reészt vett.

Ha a kifogaé s alapos, az Emberi Eroő forraé sok Miniszteériuma elrendeli a kifogaé sban seérelmezett
helyzet  megszuö nteteéseéhez  szuö kseéges  inteézkedeést,  egyeébkeént  azt  elutasíétja,  eés  doö nteéseéroő l  –
elutasíétaé s  eseteén  az  elutasíétaé s  indokainak  megjeloö leéseével  –  a  kifogaé s  benyué jtoé jaé t  íéraé sban
eértesíéti.

A kifogaé s taé rgyaéban hozott doö nteés ellen tovaébbi kifogaé s eloő terjeszteéseének vagy maé s jogorvoslat
igeénybeveé teleének nincs helye.

18. További információ 

18.1. A Taémogatoé ,  a Taémogataé skezeloő ,  illetve a jogszabaé ly aé ltal az ellenoő rzeésuö kre feljogosíétott
szervek (kuö loö noö sen az AÁ SZ, KEHI) jogosultak a taémogataé s jogszeruő  felhasznaé laé saénak ellenoő rzeése
ceé ljaéboé l  a  projekt  megvaloé síétaé saénak  folyamatba  eépíétett,  illetve  utoé lagos  ellenoő rzeéseére.  A
Kedvezmeényezett  az  ellenoő rzeések  soraén  koö teles  egyuö ttmuő koö dni  az  ellenoő rzeést  veégzoő
szervezetekkel,  illetve  a  projekt  zaé raé saé t  koö vetoő en  koö teles  biztosíétani,  hogy  a  paé lyaé zatban  a
dokumentumok oő rzeéseére kijeloö lt helyen a paé lyaé zati dokumentaé cioé  teljes anyaga rendelkezeésre
aé lljon.  A  helyszíén  vaé ltozaé saé roé l  koö teles  haladeéktalanul  taé jeékoztatni  a  Taémogataé skezeloő t.  E
koö telezettseég megszegeése eseteén Taémogatoé  jogosult – a koö telezettseég fennaé llaé saénak idoő tartama
alatt  –  a  taémogataé s  jogosulatlan  igeénybe  veé teleére  vonatkozoé  szankcioé k  alkalmazaé saé ra.  Az
ellenoő rzeések  lefolytataé saé ra  a  taémogataé si  doö nteés  meghozatalaé t,  vagy  a  taémogatoé i  okirat
kibocsaé taé saé t  megeloő zoő en,  a  koö ltseégveteési  taémogataé s  igeénybeveé tele  alatt,  a  taémogatott
teveékenyseég befejezeésekor, illetve lezaé raé sakor, valamint a beszaémoloé  elfogadaé saé t koö vetoő  oö t eévig
keruö lhet sor.

18.2. A ROMA-NEMZ-KUL-19 sz. paé lyaé zati csomag dokumentumai:
 ROMA-NEMZ-KUL-19 sz. Paé lyaé zati Kiíéraé s,
 ROMA-NEMZ-19 sz. Paé lyaé zati UÁ tmutatoé ,
 AÁ ltalaénos Szerzoő deési 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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17. oldal



18.1. A  ROMA-NEMZ-KUL-19  sz.  paé lyaé zati  csomag  dokumentumai  letoö lthetoő ek  a
Taémogataé skezeloő  honlapjaé roé l: www.emet.gov.hu.

18.2. A paé lyaé zattal kapcsolatos tovaébbi informaé cioé kat a www.emet.gov.hu honlapon, valamint
az ott feltuö ntetett uö gyfeé lszolgaé lati eleérhetoő seégeken kaphat. 

Roma nemzetiségi támogatások
ROMA-NEMZ-KUL-19 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 
2019. évi költségvetési támogatására
Pályázati kiírás

18. oldal

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

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

	3. A pályázat megvalósítási időszaka
	A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka:
	2019. január 1 – 2019. december 31.

	4. Rendelkezésre álló keretösszeg
	A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 150.000.000 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 200.000 forint.
	5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.200.000 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.
	5.9. A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

	6. Támogatható tevékenységek, eredmények
	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 támogathatóak.
	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 kibocsátásra 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) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet – különböző célokra – több pályázatot is benyújthat 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 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 befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét 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:

	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 érvényét 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 kibocsátásához szükséges dokumentumok:
	13.3. A Támogatáskezelő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a támogatói okirat kibocsátásához 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 kibocsátásához 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 bocsátható 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 kibocsátásának 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 szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételekés 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, rendezvényein a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztéruma) nevét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti.
	15.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projektről szóló, szöveget és fotót, 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, a roma 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 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.

	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. §-a 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.
	17.2. A kifogásnak tartalmaznia kell:
	17.3. Érdemi vizsgálat nélkül a fejezetet irányító szerv - az elutasítás indokainak megjelölésével - elutasítja a kifogást, ha:
	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.
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