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Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, 

művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2020. 

évi költségvetési támogatása ROMA-NEMZ-TAB-20 

 

  

A Pályázat célja 

A hazai roma nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, 6 éves kortól a nappali tagozatos általános és 

középiskolai tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a roma nemzetiségi népismeret részét ké-

pező, nyelvnemzettel kapcsolatos, történelmi, földrajzi, néprajzi zenei ismereteik fejlesztésének támoga-

tása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a roma nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgo-

zott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok 

megvalósítása révén. 

Támogatástartalom 

500.000 Ft – 3.000.000 Ft 

 

Támogatás intenzitása 

 100% 

 

Támogatás jellege 

vissza nem térítendő támogatás 

 

Rendelkezésre álló forrás 

250.000.000 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 kizárólag egy pá-

lyázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. 

Több pályázó ugyanazon program részfelada-

tának megvalósítására nem nyújthat be pályá-

zatot. 

A pályázat benyújtásának időpontjáig a pályá-

zónak az adott pályázati évben megjelenő 

roma nemzetiségi felhívás vonatkozásában 

egyszeri regisztrációs díjat kell megfizetnie, 

amelynek összege 3 000 Ft. A díjat átutalással, 

a következő számlaszámra kell befizetni és 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. május 1. – 2020. november 15. 

A pályázók köre, kizáró okok 

Pályázat benyújtására jogosultak 

 roma nemzetiségi önkormányzatok; 

 az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott oktatási és kulturális intézmények; 

 roma nemzetiségi köznevelési intézmények (nyelvoktató, roma nemzetiségi népismereti oktatást szer-

vező általános iskolák, középiskolák); 

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

tozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez 

kapcsolódó roma nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek, 

 a 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső 

egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55); 

amelyek  

 a pályázati célok megvalósítására legalább öt egymást követő napon, vagy azt meghaladó időtartam-

ban – kísérők nélkül minimum 15 fő tanuló részére – tábort szerveznek  

 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 adótartozása, köztartozása.  

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

tési 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. Helyi roma nemzetiségi önkormányzat önerőként felhasznált mű-

ködési és feladatalapú támogatása kivételt képez. 

Támogatható tevékenységek 

Támogatható tevékenységek, eredmények 

 nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi népismereti, művészeti, hagyományőrző és olva-

sótáborok megvalósítása. 

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, megbízási díj. Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el.  

 a 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) szerinti kereset kiegészítés, azzal, hogy a többletfeladat csak és 

kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység elvégzésére irányulhat. Adminisztrációs tevékeny-

ségre ilyen kiadás nem számolható el.  

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

költség) legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolha-

tók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitű-

zés megvalósítása érdekében merülnek fel.  

 Csak az indikátoroknál megadott résztvevő diákok és kísérőik (minden megkezdett 10 fő tanulóra 1 fő 

kísérő) költsége számolható el.  

  



 

2. oldal 

 
 

PRO INVENTO Kft. 

HUNGÁRIA ÚT 49. 1. EM. 5. 

1192 BUDAPEST, 

INFO@PROINVENTO.HU 

PROINVENTO.HU 

 

Nem elszámolható költségek 

 párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi 

pályázati kategóriák nevesített céljának 

megvalósítási költsége, 

 munkabér és a munkabér járulékai, vala-

mint ösztöndíj; 

 természetbeni juttatások járulékai; 

 szeszesital, dohányáru; 

 adók módjára behajtható fizetési kötelezett-

ségek (például: bírságok), késedelmi kama-

tok; 

 beruházás, tárgyi eszköz beszerzés; építési 

és felújítási költségek; 

 közüzemi díj típusú kiadások, karbantartá-

sok, javítások; 

 a pályázat előkészítésének költségei (pályá-

zatírás költsége); 

 pályázati díj; 

 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 támogatható. 

 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. 

 Amennyiben a megítélt támogatás összege 

a kért összeg kevesebb, mint 50%-a, a ked-

vezményezett az eredetileg benyújtott prog-

ram módosítását kérheti. A táborban részt-

vevő tanulók száma ez esetben sem csök-

kenhet 10 fő alá. 

 Csak az indikátoroknál megadott résztvevő 

diákok és kísérőik (minden megkezdett 10 fő 

tanulóra 1 fő kísérő) költsége számolható el.  

 A szervezet működésétől el nem választható 

legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig tá-

mogathatók.  

Nyilvánosság 

Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt meg-

valósítása, tevékenységei során, kommuniká-

ciójában, kapcsolódó kiadványaiban a Támo-

gató (Belügyminisztérium) nevét és hivatalos 

grafikai logóját megjeleníti. 

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. 

Benyújtandó dokumentumok 
Pályázat benyújtásához 

 létesítő okirat, állami fenntartású oktatási intézmények részéről a roma nemzetiségi oktatás végzését 

tartalmazó nyilatkozat; 

 2019-ben először létrehozott, megalakuló roma nemzetiségi önkormányzatok esetén az alakuló ülés 

jegyzőkönyvének benyújtása kötelező; 

 az igénylő jogi helyzetét igazoló dokumentum; 

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

dokumentumok; 

 a pályázati díj befizetését igazoló bankkivonat másolata; 

 hitéleti tábor esetén az egyházi jogi személy vagy képviselőjének részvételi szándéknyilatkozata; 

 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; 

 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.  

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

tett másolata 

  

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 nemzetiségi nyelv használata; 

 a programmal, tevékenységgel elérendő közösség nagysága, aránya az adott roma nemzetiségen be-

lül. 


