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Roma nemzetiségi civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatása 

ROMA-NEMZ-CISZ-20 

 

  

A Pályázat célja 

A Pályázati kiírás célja 

A roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a roma nemze-

tiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápo-

lását szolgáló célra, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében nyújtott támo-

gatás.  

 

Támogatástartalom 

300.000 Ft – 5.000.000 Ft 

 

Támogatás intenzitása 

 100% 

 

Támogatás jellege 

vissza nem térítendő támogatás 

 

Rendelkezésre álló forrás 

200.000.000 Ft 

 

A támogatás forrása 

A forrást a Támogató költségvetési törvény-

ben meghatározott XIV. Belügyminisztérium 

fejezet, 20. cím, 5. alcím, 9. jogcímcsoport 

Roma nemzetiség pályázatainak támogatása 

fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT-T: 375595] 

terhére biztosítja. 

 

Támogatási előleg 

A költségvetési támogatás folyósítása egy ösz-

szegben történik 100% előleg formájában. 

 

Saját forrás, önerő 

A pályázat benyújtásához saját forrás nem 

szükséges. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 

 A pályázat elektronikus pályázói felületen 

történő véglegesítésének határideje:  

2019. november 1. 23:59 

 

A pályázat benyújtásának módja 

Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elekt-

ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet be-

nyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szerve-

zet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen 

kiírás keretében. A pályázat elektronikus be-

nyújtásának egyes lépéseit a felhasználói ké-

zikönyvben leírtak szerint kell elvégezni. 

A pályázat benyújtásának időpontjáig a pályá-

zónak az adott pályázati évben megjelenő 

nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri 

pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek ösz-

szege 3 000 Ft.  

A díjat átutalással, a következő számlaszámra 

kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáske-

zelő 10032000-01451461-00000000 IBAN 

HU17100320000145146100000000, és a befi-

zetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell. 

Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati 

díj a roma nemzetiségi pályázatoknál nem ér-

vényesíthető. 

 

A pályázat megvalósítási időszaka 

2020. január 1. – 2020. december 31. 

 

A pályázók köre, kizáró okok 

Pályázat benyújtására jogosultak 

a 2017. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, a 

létesítő okiratában (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél szerint konkrétan megjelölten a roma nemze-

tiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) 

tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek. 

A támogatás igénybevételére kizárólag azok a Pályázók jogosultak, akik: 

 megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 

 eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek; 

 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek 

minősülnek; 

 nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk. 

 nem rendelkeznek a jelen pályázat forrását biztosító előirányzat terhére korábban nyújtott költségve-

tési támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel. 

Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, amennyiben: 

 ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve 

támogatásban részesült. 

Támogatható tevékenységek 

Támogatható tevékenységek, eredmények 

 a roma nemzetiségi civil szervezetek működése és feladatellátása.  

Elszámolható költségek 

A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el: 

 a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfe-

lelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült 

költségek, így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek, továbbá a 

bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség. 

 a szervezeti működését megalapozó feltételek biztosítását szolgáló tárgyi eszközök és immateriális 

javak költségei a támogatás teljes összegének 30%-áig, de legfeljebb 1.000.000 Ft-ig. 

 Magánház bérlése esetén a közüzemi díjak nm arányos kiadásai abban az esetben számolhatók el, ha 

a szervezet a közösség javára igazolhatóan folyamatos munkát végez, vagy szolgáltatásokat nyújt. 

Nem elszámolható költségek 

 párhuzamosan meghirdetett roma nemzetiségi pályázati kategóriák nevesített céljának megvalósítási 

költsége;  

 szeszesital, dohányáru;  

 az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok;  

 építési és építési felújítási költségek; beruházás - kivéve tárgyi eszköz beszerzés és immateriális javak, 

ami a 7.2. pont szerinti mértékben elszámolható;  

 hiteltörlesztés és hitelkamat;  

 a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);  

 a költségvetésben nem tervezett kiadások.  

 



 

2. oldal 

 
 

PRO INVENTO Kft. 

HUNGÁRIA ÚT 49. 1. EM. 5. 

1192 BUDAPEST, 

INFO@PROINVENTO.HU 

PROINVENTO.HU 

 

Tartalmi értékelési szempontok 
 mennyire világosan meghatározottak a tevékenység céljai, várható eredményei; 

 mennyire kifejtett a pályázat; 

 mennyire alkalmas a pályázatban bemutatott működés az adott nemzetiségi tevékenység színvonalas 

ellátására, roma nemzetiségi identitás megőrzésére; 

 roma nemzetiségi nyelvek (romani, beás) használatának aránya a tevékenységen belül; 

 a tevékenységgel elérendő közösség nagysága, létszáma; 

 a tervezett kiadások mennyire indokoltak a tevékenység megvalósítása szempontjából. 

 

Nyilvánosság 

15.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a 

projekt megvalósítása, tevékenységei so-

rán, kommunikációjában, kapcsolódó kiad-

ványaiban, honlapján a Támogató, a Bel-

ügyminisztérium nevét és hivatalos grafikai 

logóját megjeleníti. Amennyiben a Kedvez-

ményezett nem rendelkezik honlappal, úgy 

az információt a helyben szokásos módon 

teszi közzé. 

15.2. Amennyiben a Kedvezményezett be-

számolója keretében a 15.1. pontban foglal-

takat nem vagy hiányosan tudja igazolni, 

úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visz-

szavonását eredményezi. 

15.3. A Támogatáskezelő a kiírás keretében 

megvalósuló eredmények népszerűsítése, 

az adott nemzetiségi közösség ismertségé-

nek és elismertségének növelése céljából – 

a pályázati program jellegétől függően – a 

projekt tevékenységeivel kapcsolatban a 

nyertes pályázóktól a pályázatban meg-

adottakon felül további adatokat kérhet. 

15.4. A pályázattal kapcsolatosan kezelt 

személyazonosításra alkalmatlan adatok és 

a projektre vonatkozó adatok esetében a 

pályázó által szolgáltatott adatok statiszti-

kai célra felhasználhatóak, közzétehetőek 

és továbbíthatóak. 

Elszámolás speciális szabályai 
 A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a kétszázezer fo-

rint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó 

szerződések alapján támogatható. 

 A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet ré-

szére – jogcímtől függetlenül –a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg 

a támogatás teljes összegének 20%-át. 

 A szervezeti működését megalapozó feltételek biztosítását szolgáló tárgyi eszközök és immateriális ja-

vak költségei a támogatás teljes összegének 30%-áig, de legfeljebb 1.000.000 Ft-ig. 

 FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázók részére kibocsátásra kerülő támogatói 

okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza. 

 

Benyújtandó dokumentumok 

Pályázat benyújtásához 
 létesítő okirat; 

 bírósági nyilvántartási adatainak az ellenőrzése (EPER rendszeren keresztül); 

 a pályázati díj befizetését igazoló bankkivonat másolata; 

 érintettség esetén: közzétételi kérelem; 

 az igényelt támogatási összeg szöveges indoklása, részletes kifejtése.  

Támogatói Okirat kiállításához 

 aláírási címpéldány; 

 felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazásához, valamint nyilatkozat a pénzforgalmi 

számlák vezetéséről című dokumentum; 

 igényeltnél alacsonyabb összegű megítélt támogatás esetén: a ténylegesen megítélt támogatási összeg-

nek megfelelően az eredeti költségvetési terv, valamint amennyiben a Kedvezményezett szükségesnek 

látja a tervezett indikátorok módosítása; 

 ha azt jogszabály előírja: a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély hitelesített 

másolata. 


