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A diszkriminációmentességet és a roma integrációt elősegítő
projektek támogatása
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Általános információk
Célok
A felhívás célja a nemzeti és nemzetek közötti, a diszkriminációmentességet és a roma
integrációt elősegítő programok társﬁnanszírozása, különös tekintettel a nemen, fajon,
etnikumon, vallási meggyőződésen vagy hiten, fogyatékosságon, életkoron, szexuális
irányultságon alapuló diszkriminációmentességre és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21.
cikkében biztosított diszkriminációmentességi alapokra.
A felhívás konkrét célja:
hogy, segítse az olyan helyi, regionális és központi szintű szakpolitikák tervezését,
kialakítását, valamint montoringját, amelyek a munkahelyi és a társadalmi
esélyegyenlőség előmozdítását szorgalmazzák;
az érdekelt felek tájékoztatása az EU jogszabályain alapuló, diszkrimináció ellen
irányuló, helyi, regionális, továbbá nemzeti politikákról, a vonatkozó szabályozásról,
illetve adminisztratív eljárásokról;
az állampolgárok tájékoztatása a diszkriminációval szembeni jogaikat illetően;
a roma integráció elősegítése: [1] a romák társadalmi beilleszkedését célzó nemzeti
stratégiák, vagy [2] a Tanács roma integrációra vonatkozó ajánlása alapján
megfogalmazott integrált politikai intézkedések megvalósítása.

Támogatott tevékenységek

• adatgyűjtés és kérdőívek
• az antidiszkrimináció terén végzett tudományos kutatás
vagy egyéb tudományos tevékenység
• a diszkriminációmentes jog alkalmazásának monitorozása
• szakemberek képzése
• gyakorlati tanulás, a megfelelő módszerek megosztása,
együttműködés, valamint a legjobb módszerek más
résztvevő országokba való átültethetőségének azonosítása
tudatosságnövelés, információs- és disszeminációs
tevékenységek

Kedvezményezett

Az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon vagy
Liechtensteinben alapított (kivéve: nemzetközi szervezetek),
jogi személyiséggel rendelkező, non-proﬁt magánszervezet,
közintézmény vagy nemzetközi szervezet.
Proﬁtorientált nem kormányzati szervezetek csak
partnerként részesülhetnek támogatásban.
A kiírásban a nemzeti kontaktpontok, melyek a nemzeti
roma platformok bevonásával a nemzeti konzultáció
előkészítésével és megvalósításával foglakoznak, nem
vesznek részt. Számukra külön kiírás készül.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A projektet legalább három különböző, támogatható
országból származó szervezet partnersége keretében kell
benyújtani.

Pénzügyi információk
Teljes keret

4.500.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

min. 75 000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A támogatási összeg 65-80%-a (szerződéskötéstől számított
30 napon belül). A Bizottság ezt az értéket csökkentheti.

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazás és ellátás költségei
• eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése
• fogyóeszközök és anyagok
• alvállalkozói költségek
• HÉA (ÁFA) visszaigényelhető, kivéve ha levonható, illetve
közintézmény vásárlásai esetén
• egyéb közvetlen költség (disszemináció, fordítás,
előﬁnanszírozáshoz garancia – ha szükséges, könyvvizsgálat
stb.)

Elszámolható közvetett
költségek

• Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen
költségek 7%-a.

Határidők
Felhívás közzététele

2015. május

Benyújtási határidő

2015.07.07.12:00

Benyújtás

Elektronikusan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Támogató döntés

várhatóan 2015. IV. negyedév

Szerződéskötés

várhatóan 2015. IV. negyedév

Projekt megkezdése

A projekt nem kezdhető meg a pályázat benyújtását
megelőzően. A szerződéskötést megelőzően csak kivételes
esetekben kezdhető meg a projekt.

Megvalósítás

max. 24 hónap hónap

