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Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési 

támogatása ROMA-NEMZ-KUL-20 

 

  
A Pályázat célja 

A Pályázati kiírás célja 

A nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma nemzetiség kulturális hagyományainak, 

tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó te-

vékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, 

vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudo-

mányos rendezvények, kezdeményezések támogatása, a különböző kultúrából származó emberek kölcsö-

nös elfogadása. 

Támogatástartalom 

200.000 Ft – 1.200.000 Ft 

 

Támogatás intenzitása 

 100% 

 

Támogatás jellege 

vissza nem térítendő támogatás 

 

Rendelkezésre álló forrás 

150.000.000 Ft 

 

A támogatás forrása 

A forrást a Támogató a 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. december 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 – különböző célokra – több pályázatot is 

benyújthat jelen kiírás keretében. Több pá-

lyázó ugyanazon program részfeladatának 

megvalósítására nem nyújthat be pályázatot 

jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus 

benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói 

kézikönyvben 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 

 roma nemzetiségi önkormányzatok; 

 alapító okiratuk szerint roma nemzetiségi feladatot ellátó a magyarországi roma nemzetiség oktatási, 

nevelési, tudományos, kulturális, hagyományőrző, muzeális és közgyűjteményi (múzeumok, közér-

dekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtárak) tevékenységet folytató 

költségvetési szervek, és más fenntartók által működtetett intézmények; 

 létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási 

kulturális, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek); 

 roma nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok; 

 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz 

tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 

55); 

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 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; 

 helyi roma nemzetiségi önkormányzat önerőként felhasznált működési és feladatalapú támogatása 

kivételt képez. 
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Nem elszámolható költségek 

 párhuzamosan meghirdetett roma nemzeti-

ségi pályázati kategóriák (ROMA-NEMZ-

CISZ-20, ROMA-NEMZ-TAB-20, ROMA-

NEMZ-PED-20) nevesített céljának megvaló-

sítási költsége;  

 munkabér és a munkabér járulékai, vala-

mint ösztöndíj;  

 természetbeni juttatások járulékai;  

 szeszesital, dohányáru;  

 adók módjára behajtható fizetési kötelezett-

ségek, késedelmi kamatok;  

 beruházás, tárgyi eszköz beszerzés; építési 

és felújítási költségek;  

 közüzemi díj típusú kiadások, karbantartá-

sok, javítások;  

 a pályázat előkészítésének költségei (pályá-

zatírás költsége);  

 pályázati díj;  

 hiteltörlesztés és hitelkamat;  

 számviteli szolgáltatások és pénzforgalmi 

szolgáltatások költségei (például könyvelési 

díj, bankköltség);  

 munkába járás költségtérítése;  

 a költségvetésben nem tervezett kiadások.  

Elszámolás speciális szabályai 

 A támogatás felhasználásával összefüggő 

személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a 

kétszázezer forint értékhatárt meghaladó 

értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás 

megrendelése csak a vonatkozó szerződé-

sek alapján támogathatóak.  

 A pályázó szervezet hivatalos képviselője, 

vagy a hivatalos képviselő által képviselt más 

szervezet részére – jogcímtől függetlenül –a 

támogatás terhére nyújtott kifizetések ösz-

szesen nem haladhatják meg a támogatás 

teljes összegének 20%-át. 

 A kulturális, hitéleti és képzési programok 

megrendezése során felmerülő költségek, 

így különösen az útiköltség, szállás- és étke-

zés költsége legfeljebb a megítélt támogatás 

50 %-ig számolható el. 

 a szervezet működésétől el nem választ-

ható, költségek (papír, írószer, nyomtató fes-

tékpatron, telefon) legfeljebb a megítélt tá-

mogatás 10 %-ig számolható el. 

Nyilvánosság 

15.1 A Kedvezményezett vállalja, hogy a pro-

jekt megvalósítása során, kommunikációjá-

ban, kapcsolódó kiadványaiban, rendezvé-

nyein a Belügyminisztérium Társadalmi Felzár-

kózásért Felelős Helyettes Államtitkárság ne-

vét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti. 

15.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a pro-

jektről szóló, szöveget és fotót, valamint a Tá-

mogató nevét és hivatalos grafikai logóját tar-

talmazó beszámolót honlapján közzéteszi úgy, 

hogy az a projekt lezárásától legalább 2021. 

december 31-ig elérhető legyen. Amennyiben 

a Kedvezményezett nem rendelkezik honlap-

pal, úgy az információt a helyben szokásos mó-

don teszi közzé.  

Elszámolható költségek 
 konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja, így különösen a terembér-

let, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény reklámköltségei, előadók díja;  

 nyomtatott kiadványok esetében azok kapcsolódó szolgáltatások;  

 kép- és hanghordozók esetében előállítás, sokszorosítás költségei;  

 roma nemzetiségi önkormányzat esetén saját honlap üzemeltetése, tárhely szolgáltatás költségei;  

 a kulturális, hitéleti és képzési programok megrendezése során felmerülő költségek, így különösen az 

útiköltség, szállás- és étkezés költsége (legfeljebb a megítélt támogatás 50 %-ig), terembérlet, hango-

sítás, színpadtechnika;  

 szerzői jogdíj, felhasználási szerződés alapján teljesített kifizetés, valamint a kapcsolódó adók, járulé-

kok, egészségügyi hozzájárulás;  

 megbízási díj. Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el,  

 a szervezet működésétől el nem választható, költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefon) 

legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, 

amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés 

megvalósítása érdekében merülnek fel.  

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) szerinti keresetkiegészítés, azzal 

a megkötéssel, hogy a többletfeladat csak és kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység el-

végzésére irányulhat. Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el.  

 

Támogatható tevékenységek 
Támogatható tevékenységek, eredmények 

 roma nemzetiségi napok, fesztiválok megszervezése (Pl: Jeles Roma Napok: Romák Világnapja, Roma 

Holokauszt emléknap, Nemzetiségek Napja) 

 roma nemzetiség hagyományainak, nyelvének ápolását, a roma nemzetiségi identitás erősítését szol-

gáló kulturális rendezvények, roma búcsúk, hitéleti programok, lelki gondozási események kulturális 

programjai, a felsorolt programokhoz kapcsolódó roma vonatkozású gyerekprogramok) 

 roma képzőművészek műveinek bemutatását szolgáló rendezvények, kiállítások; 

 roma előadóművészek által előadott könnyű-, illetve komolyzenei koncertek, előadások, színelőadá-

sok, előadóestek, irodalmi estek, rendezvények; 

 roma nemzetiség kulturális identitásának alapját képező, helyi hagyományok felkutatását, közösség-

ben történő megismertetését elmélyítését szolgáló programok; 

 roma nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése; 

 a roma nemzetiség hagyományainak, nyelvének ápolását, a roma nemzetiségi identitás erősítését 

szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység, valamint nyomdakész alkotások kiadása, 

publikálása az alábbi témakörökben: 

o kulturális-közéleti roma nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkor-

mányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);  

o a térség tájékoztatását szolgáló roma nemzetiségi hírlevél, iskolai újság;  

o roma nemzetiség nyelvű (romani/beás) irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai 

művek);  

o romani/beás nyelvű hitéleti programok, anyanyelvi vallásgyakorláshoz szükséges kiadványok;  

o a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok;  

o konferenciák, tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások ered-

ményei publikálásának támogatása  

o képzőművészeti katalógusok, roma nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy 

többnyelvű albumok; naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek);  

o CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordo-

zók;  

o roma nemzetiségi önkormányzatok saját elektronikus honlapjainak létrehozása, működtetése, 

szerkesztése, tartalombővítése; (az országos roma önkormányzat által támogatott országos nem-

zetiségi lapok nem pályázhatnak);  

 múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak roma vonatkozású kiállítási anya-

gának archiválása  

 romani/beás nyelven íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése;  

 a roma nemzetiségi közösség hitéletét erősítő programok, útmenti keresztek állításának, felújításá-

nak támogatása; a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása.  


