KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Cselekvési támogatás a rasszizmus, idegengyűlölet és a
homofóbia és az intolerancia egyéb formáinak megelőzésére
és az ez elleni küzdelemre

Pályázat megnevezése (angol)

Action grants to prevent and combat racism, xenophobia,
homophobia and other forms of intolerance

Pályázat kódja

JUST/2015/RRAC/AG

Általános információk
Célok
A pályázatnak az alábbi fő célokra kell összpontosítania:
a rasszizmus, idegengyűlölet, homofóbia és az intolerancia egyéb formáinak
megelőzésére szolgáló legjobb gyakorlatok (BEST),
képzési és kapacitásépítési tevékenységek a gyűlölet-bűncselekmények és a
gyűlöletbeszéd elleni büntetőjogi fellépés erősítése érdekében (TRAI),
a gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd áldozatainak támogatása (VICT).

Támogatott tevékenységek

A rasszista, idegengyűlölő, homofób, transzfób vagy egyéb
gyűlölet vezérelte cselekmények megelőzését és az azokra
adott hatékony választ elősegítő legjobb gyakorlatok
megosztása, melyek átültethetők más jogi környezetbe is.
(BEST)
A nemzeti hatóságok és más, releváns szereplők közti
tudásmegosztás, kapacitásépítés, képzés a büntetőjog
hatékony érvényesítésének érdekében, ezzel a rasszista,
idegengyűlölő, antiszemita, iszlámellenes, homofób,
transzfób és egyéb gyűlölet vezérelte cselekmények elleni
küzdelmet segítve. (TRAI)
A rasszista, idegengyűlölő, antiszemita, iszlámellenes,
homofób, transzfób és egyéb gyűlölet-bűncselekmények,
valamint a gyűlöletbeszéd, beleértve az online
gyűlöletbeszéd áldozatainak támogatása. Ennek keretében:
• ﬁgyelemfelhívás a jogi környezetre,
• az áldozatok számára elérhető, fenntartható és hatékony
bejelentési lehetőség biztosítása,
• az áldozatok kezelése,
• áldozatvédelem,
• áldozatsegítés,
• az igazságszolgáltatáshoz és a kártérítéshez hatékony
elérési út biztosítása az áldozatok számára.

Kedvezményezett

Az Európai Unió valamely tagállamában, valamint Izlandon
vagy Liechtensteinben alapított nonproﬁt magán- vagy
közszervezet, nemzetközi szervezet

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Legalább öt különböző támogatható országban alapított
szervezet partnersége keretében kell benyújtani a
pályázatot.

Pénzügyi információk
Teljes keret

5.400.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

300.000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

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. november

Benyújtási határidő

2016.02.18.12:00

Benyújtás

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

Támogató döntés

2016. július

Szerződéskötés

2016. III. negyedév

Projekt megkezdése

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

Megvalósítás

Max. 24 hónap hónap

