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Roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2020. évi költségvetési 

támogatása ROMA-NEMZ-PED-20 

 

  

A Pályázat célja 

A Pályázati kiírás célja 

A roma nemzetiségi pedagógusképzés helyzetének és a roma nemzetiségi nyelvoktatás hatékonyságának 

növelése, a roma népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő szaknyelvi, módszertani pe-

dagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktató 

pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) szakmai együttműködésének elősegítése, szakmai 

műhelyek létrehozásának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében. 

Támogatástartalom 

300.000 Ft – 4.000.000 Ft 

 

Támogatás intenzitása 

 100% 

 

Támogatás jellege 

vissza nem térítendő támogatás 

 

Rendelkezésre álló forrás 

20.000.000 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 lehet benyújtani, magyar nyel-

ven. Egy pályázó szervezet – különböző cé-

lokra – több pályázatot is benyújthat jelen ki-

írás keretében. Több pályázó ugyanazon 

program részfeladatának megvalósítására 

nem nyújthat be pályázatot.  

A pályázatok benyújtása során, a pályázat be-

nyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a 

pályázónak az adott pályázati évben megje-

lenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában 

egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, 

amelynek összege 3 000 Ft. A díjat átutalással, 

a következő számlaszámra kell befizetni és a 

befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni 

kell: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

10032000-01451461-00000000  

A pályázati díjat a 2020. évi roma nemzetiségi 

célú támogatásokra vonatkozóan egy szerve-

zet csak egyszer köteles megfizetni. Más pá-

lyázati kiírásokra befizetett pályázati díj a 

roma nemzetiségi pályázatoknál nem érvé-

nyesíthető. 

 

A pályázat megvalósítási időszaka 

2020. január 1. – 2020. december 31. 

 

A pályázók köre, kizáró okok 

Pályázat benyújtására jogosultak 

 Felsőoktatási intézmények: 

o Roma nemzetiségi pedagógusképzés, és romani/ beás nyelv és kultúra szak – szakmai, módszer-

tani műhelyek megszervezésére, 

o Külföldi egyetemen, romani nyelv és kultúra tanulmányok, vagy más hasonló szakmai területtel 

való szakmai együttműködés kialakítására 

 

 Felsőfokú tanintézettel kötött megállapodás alapján: 

o Köznevelési intézmények - roma pedagógusképzésben résztvevő pedagógus-továbbképzés szer-

vezésére - roma nemzetiségi oktatást szervező iskolában, óvodában nemzetiségi nyelvet oktató 

legalább 5 fő óvodapedagógus, tanító, tanár esetén 

o Roma nemzetiségi önkormányzatok, roma civil szervezetek, az általuk alapított roma nemzetiségi 

nyelvoktatás fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai, módszertani szakmai műhelyek létrehozására, 

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

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

FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra 

nézve támogatásban nem részesülhet. Roma nemzetiségi önkormányzat önerőként felhasznált működési 

és feladatalapú támogatása kivételt képez. 

 

Támogatható tevékenységek 

Támogatható tevékenységek, eredmények 

Felsőfokú oktatási intézmények, illetve ezen intézmények közreműködésével köznevelési intézmények, 

roma nemzetiségi önkormányzatok, roma nemzetiségi civil szervezetek együttműködésével megvalósuló 

anyanyelvi (romani/beás) nyelvoktatás szakmai, módszertani fejlesztésére irányuló nemzetiségi pedagó-

gus-továbbképzések, szakmai műhelyek megszervezése, működtetése.  

Elszámolható költségek 

 a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő 

és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek – így 

különösen: az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó vásárolt szol-

gáltatások köre, a roma nemzetiségi nyelvterületről származó előadók költségei.  

 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 meg-

valósítása érdekében merülnek fel.  
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Nem elszámolható költségek 

 párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi 

pályázati kategóriák (ROMA-NEMZ-CISZ-20, 

ROMA-NEMZ-KUL-20 vagy ROMA-NEMZ-

TAB-20) nevesített céljának megvalósítási 

költsége;  

 ösztöndíj;  

 természetbeni juttatások járulékai költségei;  

 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;  

 szerzői jogdíj, felhasználási szerződés alap-

ján teljesített kifizetés, valamint a kapcso-

lódó adók, járulékok, egészségügyi hozzájá-

rulás;  

 a költségvetésben nem tervezett kiadások.  

 

Elszámolás speciális szabályai 

A támogatás felhasználásával összefüggő sze-

mélyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a két-

százezer forint értékhatárt meghaladó értékű 

áru beszerzése vagy szolgáltatás megrende-

lése csak a vonatkozó szerződések alapján tá-

mogatható. 

A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy 

a hivatalos képviselő által képviselt más szer-

vezet részére – jogcímtől függetlenül –a támo-

gatás terhére nyújtott kifizetések összesen 

nem haladhatják meg a támogatás teljes ösz-

szegének 20%-át. 

FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a 

nyertes pályázók részére kiállításra kerülő Tá-

mogatói okirat, az Általános Szerződési Felté-

telek és a Pályázati Útmutató tartalmazza. 

Nyilvánosság 

15.1 Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt 

megvalósítása, tevékenységei során, kommu-

nikációjában, kapcsolódó kiadványaiban a Tá-

mogató (Belügyminisztérium) nevét és hivata-

los grafikai logóját megjeleníti. 

15.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a pro-

jektről szóló, szöveget és fotókat, valamint a 

Támogató nevét és hivatalos grafikai logóját 

tartalmazó beszámolót honlapján közzéteszi 

úgy, hogy az a projekt lezárásától legalább 

2021. december 31-ig elérhető legyen. Ameny-

nyiben a Kedvezményezett nem rendelkezik 

honlappal, úgy az információt a helyben szoká-

sos módon teszi közzé. 

15.3. Amennyiben a Kedvezményezett beszá-

molója keretében a 15.1. és 15.2. pontban fog-

laltakat nem vagy hiányosan tudja igazolni, úgy 

az a megítélt támogatás 5%-ának visszavoná-

sát eredményezi. 

Benyújtandó dokumentumok 

Pályázat benyújtásához 

 létesítő okirat;  

 az igénylő jogi helyzetét igazoló dokumentum; 

 az igényelt támogatási összeg alapjául szolgáló árajánlatok és/vagy a igénylő költségeit igazoló egyéb 

dokumentumok; 

 az igényelt támogatási összeg szöveges indoklása, részletes kifejtése;  

 a pályázati díj befizetését igazoló bankkivonat másolata;  

 érintettség esetén: közzétételi kérelem. 

Támogatói Okirat kiállításához 

 aláírási címpéldány;  

 felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazásához, valamint nyilatkozat a pénzforgalmi 

számlák vezetéséről című dokumentum; 

 a pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű megítélt támogatás esetén: a ténylegesen megítélt 

támogatási összegnek megfelelően az eredeti költségvetési terv, valamint amennyiben a Kedvezmé-

nyezett szükségesnek látja a vállalt indikátorok módosítása; 

Tartalmi értékelési szempontok 
 részletesen kifejtett programterv; 

 a 2020. évi tervezett tevékenységek realitása, átláthatósága; 

 az együttműködések megalapozottsága, és megfelelő dokumentáltsága; 

 a tervezett költségek indokoltsága és hatékonysága; 

 a vállalt feladatok és az elérendő eredmények konkrétsága; 

 a pályázó szervezet tevékenységi köre, szervezet működési köre országos, regionális, helyi érdekű; 

 a roma (romani/beás) nemzetiségi nyelv használata; 

 a programmal, tevékenységgel elérendő közösség nagysága, aránya az adott nemzetiségen belül. 


