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Pályázati felhívás a „2019 a külhoni magyar gyerekek éve” program 

keretében a szomszédos országokban működő civil és egyházi szer-

vezetek gyermekbarát tevékenységének támogatására 

 

 
A Felhívás indokoltság, célja és tárgya 

A Felhívás indokoltsága és célja 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Állandó Értekezlet állásfogla-

lása alapján a 2019. év tematikus programjaként a „2019 a külhoni magyar gyerekek éve” prog-

ramot hirdette meg. Jelen pályázat célja a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köz-

társaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban, az Ukrajnában működő ci-

vil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének és szolgáltatásnyújtásának támo-

gatása. Gyermekbarát tevékenységnek minősül minden olyan program, vagy szolgáltatás 

megszervezése és/vagy fejlesztése, amely várhatóan legalább 10, gyermekescsalád vagy egy 

minimum 10 fős gyermekközösség bevonásával valósul meg. 

 

A Pályázati felhívás trágya 

A szomszédos államokban működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységé-

nek támogatása, ideértve különösen: 

▪ egyéni és csoportos foglalkozások, 

▪ tehetséggondozás, 

▪ gyógypedagógiai fejlesztések, 

▪ családi programok és fesztiválok, 

▪ gyermekbarát tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések, 

▪ szabadidős- és sport tevékenységek támogatását. 
 

Támogatástartalom 

250.000 – 2.000.000 Ft 

 

Támogatás intenzitása 

100% 

 

Támogatás jellege 

vissza nem térítendő támogatás 

A támogatás nyújtása egy összegben, 

támogatási előlegként folyósítva, utóla-

gos beszámolási kötelezettséggel törté-

nik. 

 

Rendelkezésre álló forrás 

300 millió Ft 

 

Támogatást igénylők köre 

A BGA tv. 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be horvátor-

szági, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai székhelyű, adószámmal/nyilván-

tartási számmal rendelkező, bejegyzett és folyamatosan működő azon 

▪ civil szervezet, 

▪ egyház, egyházi jogi személy, valamint ezek hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kultu-

rális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye, 

amelynek a létesítő okiratában felsorolt tevékenységek összhangban vannak az 1. pontban 

meghatározott célokkal. 

Jelen pályázati felhívás tekintetében civil szervezetnek minősül 

▪ a civil társaság, 

▪ a polgári társulás, 

▪ az egyesület, kivéve a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület, 

▪ az alapítvány, kivéve a pártalapítvány és a szakszervezeti alapítvány. 

A pályázó jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be. 

Önrész 

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé 

az önrész bemutatását. 

Megvalósítási időszak:  

2019.01.01. – 2020.05.01. 

 

A pályázat benyújtásának kezdő idő-

pontja:  

2019.04.29. 

 

Benyújtási határidő:  

2019.05.28. 14.00 óra Közép-európai 

idő szerint 

 

Elszámolási határidő: 

 A nyertes pályázónak (Kedvezménye-

zett) a projekt megvalósítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2020.05.31. 

napjáig szükséges a szakmai és pénz-

ügyi beszámolót benyújtania a Nemzet-

politikai Informatikai Rendszer felüle-

tén. 
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A projekt keretében történő kiadások 

Támogatható kiadások 

A pályázat keretében kizárólag a projekt megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban - azaz 2019. január 1. és 2020. május 

1. között - teljesült gazdasági események számolhatóak el. 

Nem támogatható kiadások 

▪ ingatlan fejlesztés (pl. épület építése, átalakítása), építmény építése (pl. medence, kerítés, járda, út, parkoló, sportpálya, faház), 

továbbá épületgépészeti és infrastruktúra fejlesztés (fűtés- hűtés, napkollektor, napelem, víz-, gáz-, villanyvezeték, csatorna építés 

stb.), 

▪ ingatlanvásárlás, 

▪ amennyiben a Kedvezményezett tevékenysége vonatkozásában általános forgalmi adó (áfa) visszaigénylésre jogosult, akkor az áfa 

nem elszámolható költség, 

▪ jármű vásárlás, 

▪ mobiltelefon vásárlás, 

▪ késedelmi kamat, bírság, 

▪ jövedéki termékek (pl. alkohol, dohányáru termékek költségei). 

A pályázat elbírálásának szempontjai 

Tartalmi értékelés szempontjai: 

▪ a projekt kapcsolódik a pályázat felhívás céljaihoz; 

▪ a projekt célkitűzése, ütemezése reális és szakmailag megvalósítható, kellően kidolgozott; 

▪ a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra; 

▪ a projektben olyan programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezése és/vagy fejlesztése valósul meg, amelyek várhatóan leg-

alább 10, gyermekes család vagy egy minimum 10 fős gyermekközösség bevonásával valósulnak meg; 

▪ a projekt mennyire járul hozzá a gyerekek/családok életkörülményeinek javításához; 

▪ a projekt bevezetése, fejlesztése által közvetlenül érintett gyerekek/családok várható száma; 

▪ a fejlesztendő, bevezetendő gyerekeket/családokat segítő intézkedés rövid, közép és hosszú távú fenntarthatóságának mértéke; 

▪ az adott gyerekeket/családokat segítő szolgáltatás egyedülállósága, hiánypótló jellege a környező településeken, az adott régió-

ban; 

▪ a projekt hozzájárulása a nemzetpolitikai célok teljesüléséhez; 

▪ a megvalósítandó projekt magyar közösségre gyakorolt várható pozitív hatása. 

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Támogató dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Támogató 

döntését követő 8 (nyolc) napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak. 


