KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Cselekvési támogatás Nemzeti Roma Platformok támogatása
céljából - – korlátozott felhívás

Pályázat megnevezése (angol)

Action grants - restricted call (Member-States) to support
National Roma platforms

Pályázat kódja

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2

Általános információk
Célok
A felhívás fő célja a nemzeti konzultációs folyamatok elindításának, megerősítésének vagy
átszervezésének támogatása a Tagállamokban a Nemzeti Roma Kapcsolati Pontok által
összehívott és megrendezett Nemzeti Roma Platformokon keresztül. Magyarországon ezt a
szerepet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Helyettes
Államtitkárság tölti be.

Támogatott tevékenységek

Az érdekeltek részvételének támogatása a Nemzeti Roma
Integrációs Stratégia fejlesztésében, megvalósításában,
monitorozásában:
• az érdekeltek részvételét hatékonyabbá tevő
tevékenységek
• az összes érdekelt közti hatékony kommunikációt célzó
munkaülés
• a roma ifjúsági és női szervezetek megerősítése
• programindító megbeszélés szervezése a folyamat,
valamint a Tagállam nézőpontjának ismertetése érdekében
• tematikus megbeszélések szervezése, a jó gyakorlatok
kicserélése
• a roma és nem roma közösségek közti kommunikáció
megkönnyítését célzó tevékenységek

Kedvezményezett

Csak a kijelölt NRKP-k pályázhatnak.

Részvételi forma

Választható

Konzorcium

A partnerek költségei nem elszámolhatók.

Támogatott projektek várható
száma

Országonként egy pályázat.

Pénzügyi információk
Teljes keret

1.755.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

65.000 EUR

Támogatási intenzitás

95%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A támogatási összeg 65-80%-a (szerződéskötéstől számított
30 napon belül).

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. 11. 16.

Benyújtási határidő

2015.12.17.12:00

Benyújtás

Elektronikusan
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

Támogató döntés

2016. február-március

Szerződéskötés

2016 április

Projekt megkezdése

A projekt csak kivételes esetben kezdhető meg a szerződés
aláírását megelőzően.

Megvalósítás

12 hónap

