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Közös értékeink – sokszínű társadalom
EFOP-1.3.4-16
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 6. napjától
2019. március 6. napig van lehetőség.

A felhívás célja:
A pályázat átfogó célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti
párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok
együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának
támogatása:
- a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek,
szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő
programok és helyszínek kialakítása;
- a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet
támogató programok;
- az eltérő kultúrák meg- és elismerését támogató tevékenységek.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 - 33 db.
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Támogatás intenzitása, mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 millió Ft, maximum 50
millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Kizárólag azon szervezetek adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek tevékenységi körében
vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződésében 2016. december 31-ei állapot szerint
szerepel a roma kultúra, hagyomány, nyelv megőrzése, népszerűsítése, továbbadása vagy a
cigány pasztoráció, vagy hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozás vagy társadalmi
felzárkózással kapcsolatos feladatok ellátása. Egyházak és egyházi szervezetek esetében ez
nem elvárás.
Támogatást igénylő lehet:















Egyéb egyesület GFO kód:529
Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
Egyéb alapítvány GFO kód: 569
Egyéb szövetség GFO kód: 517
Vallási tevékenységet végző szervezet GFO kód: 525
Bevett Egyház GFO kód: 551
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO kód: 552
Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO kód: 555
Egyházi szervezet technikai kód GFO kód: 559
Közalapítvány GFO kód: 561
Közalapítvány Önálló intézménye GFO kód: 562
Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO kód: 563
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO kód :572, illetve az általuk fenntartott
intézmény,
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO kód: 599, illetve az általuk
fenntartott intézmény,

A felsorolásban szereplő Közalapítvány GFO kód: 561, Közalapítvány Önálló intézménye GFO
kód: 562, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO kód: 572, Egyéb, jogi személyiségű
nonprofit szervezet GFO kód: 599 csak abban az esetben igényelhet támogatást, ha
rendelkezik közfeladat ellátására irányuló szerződéssel a támogatási jogviszony teljes
időtartama alatt, vagy köznevelési, és/vagy kulturális intézményként lett nyilvántartásba véve.
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítás során együttműködik a helyben
vagy megyei szinten működő roma nemzetiségi önkormányzattal, illetve a települési
önkormányzattal.
Egy szervezet egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
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Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
1. Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások,
események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a
többségi társadalom tagjai számára.
2. Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak,
nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése (zene,
képzőművészet, népművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb. területén).
3. Olyan nem formális, informális workshopok, tréningek, nyelvi képzések, romológiai
ismertető képzések kidolgozása és megvalósítása, amelyek az érdeklődőkkel megismertetik
a roma kultúrát, történelmet, értékeket, valamint az érzékenyítő tanfolyamok révén
változtatnak a romákkal foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletén,
hozzáállásán is
4. Roma Holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása.
5. A roma és nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó weboldal létrehozása,
tartalommal való feltöltése, folyamatos frissítése, fenntartása.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
1. Roma és nemzetiségi kulturális, helytörténeti, történelmi emlékek őrzése, ápolása
a) Kulturális, helytörténeti, történelmi emlékek összegyűjtése, bemutatása,
digitalizálása, a roma kulturális tartalmak értékmentése, illetve ezek kulturális vagy
strukturált online oktatási célú elérhetőségéhez való hozzáférés érdekében. (Kiemelt
cél, hogy A NAT-ba bekerült roma, nemzetiségi ismeretek oktatásához,
megismeréséhez minél szélesebb körben álljanak rendelkezésre eszközök, források a
pedagógusok, tanulók számára.)
b) Roma és nemzetiségi közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai
támogatása, szakmai utak szervezése.
c) Részvétel hazai nemzetiségi rendezvények szervezésében, a más által szervezett
rendezvényeken a nemzetiségi, kiemelten roma részvétel megszervezése.
d) Nemzetközi nemzetiségi kulturális kapcsolatok kialakítása és gondozása, külföldi
roma, nemzetiségi szervezetekkel Magyarországon megvalósított közös programok,
illetve külföldi programokon való részvétel tapasztalatcsere érdekében.
e) A roma integrációt célzó vagy roma kultúrát bemutató tematikus táborok
megvalósítása: ifjúsági és gyerektáborok hátrányos helyzetű/roma gyerekek, fiatalok
számára, iskolai kirándulások tematikusan a roma kultúra, hagyományok egyes
területét bemutatva, alkotótáborok szervezése gyerekek, fiatalok és roma művészek
számára.
2. Nemzetiségi, elsősorban roma kultúra területén tevékenykedő szervezetek számára
kulturális termékek létrehozása:
a) Média tartalmak (TV, nyomtatott, illetve digitális sajtó, rádió) előállítása saját vagy
más szolgáltatók részére.
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b) Kulturális termékek létrehozása a kortárs színház, tánc, zene, irodalom, film, fotó,
festészet, szobrászat, installációk, dizájn, utcai művészetek, gasztrokultúra, design és
ezek bármilyen mutációja, variációja tárgykörben, és ezek széles körű elérhetővé
tétele, akár digitális formában is.
3. Roma kulturális értékek
kompetenciák fejlesztése:

megőrzéséhez,

megértéséhez,

átadásához

szükséges

a) Újszerű ismeretátadási módszerek kifejlesztése, alkalmazása és azok elérhetővé
tétele,
b) A fiatal hátrányos helyzetű, roma emberek digitális társadalmi integrációjának
elősegítése,
c) A hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, bemutatása a
többségi társadalomnak.
d) Nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolását, fejlesztését és továbbadását
szolgáló tevékenységek.
e) Roma kultúrához kapcsolódó tehetségkutatás, tehetséggondozás.
Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság
kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint.
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány
kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az
előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
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A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles
biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
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