KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Pályázati felhívás a diszkriminációmentesség és a romák
integrációjára irányuló nemzeti vagy transznacionális
projektek támogatására

Pályázat megnevezése (angol)

Call for proposals to support national or transnational
projects on non-discrimination and Roma integration

Pályázat kódja

REC-RDIS-DISC-AG-2018

Általános információk
Célok
A felhívás célja nemzeti vagy transznacionális projektek társﬁnanszírozása, amelyek a
következőkben felsorolt hátrányos megkülönböztetés legalább egyikének kezelésére
irányulnak: faji vagy etnikai származás, vallás- vagy lelkiismereti szabadság, fogyatékosság,
életkor vagy szexuális irányultság.

Támogatott tevékenységek

• adatgyűjtés és felmérések készítése;
• a diszkriminációmentesség vonatkozó jogszabályok
végrehajtásának nyomon követése;
• szakemberek képzése;
• a kölcsönös tanulás, a bevált gyakorlatok cseréje, az
együttműködés;
• terjesztési és ﬁgyelemfelkeltő tevékenységek (helyi
szinten is), például szemináriumok, konferenciák,
kampányok vagy közösségi média és sajtó tevékenységek;
• az áldozatok érdek képviselete, független megﬁgyelés és
jelentéstétel;
• kapacitásépítés.

Kedvezményezett

A pályázónak és a partnereknek közintézményeknek vagy
magánszervezeteknek kell lenniük, továbbá a programban
részt vevő országok egyikében székhellyel kell
rendelkezniük. A proﬁtorientált szervezeteknek
közintézményekkel vagy nonproﬁt szervezetekkel
partnerséget kell benyújtaniuk a pályázatot.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

• A projekt lehet nemzeti vagy transznacionális;
• A kérelmet legalább két szervezetnek (pályázó és partner)
kell benyújtania;
• A kérelmezett uniós támogatás min. 100 000 EUR, max.
250 000 EUR.

Pénzügyi információk
Teljes keret

3.600.000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

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

2018 június

Benyújtási határidő

2018.10.09.17:00

Benyújtás

Elektronikusan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html

Támogató döntés

2017. november

Szerződéskötés

2019. január

Projekt megkezdése

2019. február-március

Megvalósítás

24 hónap

