KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Támogatási akció a nemzeti Roma Platformok segítése
céljából (korlátozott kiírás)

Pályázat megnevezése (angol)

Action Grants to Support National Roma Platforms (restricted
call for proposals)

Pályázat kódja

JUST/2015/RDIS/AG/NRCP

Általános információk
Célok
A felhívás célja nemzeti konzultációs folyamatok indítása vagy megerősítése és átstrukturálása
a tagállamokban, Nemzeti Roma Kontakt Pontok (NRKP) által összehívott és levezetett Nemzeti
Romaintegrációs Platformokon keresztül.

Támogatott tevékenységek

• a nemzeti roma integrációs stratégiák fejlesztésében,
alkalmazásában, monitorozásban résztvevők közötti aktív
partnerség támogatása;
• a pályázatoknak be kell mutatniuk a platformok felállítása
vagy megerősítése és átstrukturálása során alkalmazott
módszertant minden résztvevő átfogó, átlátható
részvételével, a végrehajtásra és a monitorozásra
összepontosítva;
• Nemzeti Roma Platformok közötti találkozók, események
nemzeti, regionális és helyi szintű szervezése;
• A pályázatoknak részletes információt kell tartalmazniuk az
alábbiakról:
• hogyan garantálják az egyes részvevők aktív részvételét;
• hogyan biztosítják a résztvevők változatos képviseletét,
különös tekintettel a nem kormányzati résztvevőkre;
• hogyan szavatolják az állam területének átfogó
képviseletét, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra
és a regionális hatóságokra.

Kedvezményezett

Csak a Nemzei Roma Kontakt Pontok (NRKP) támogathatók.
Magyarországon ezt a szerepet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Helyettes
Államtitkárság tölti be.

Részvételi forma

Csak egyéni benyújtás

Konzorcium

A pályázta a Nemzeti Roma Kontaktpontokat (NRKP-k)
támogatja. Magyarországon a végső kedvezményezett az
Emberi Erőforrások Minisztérium Társadalmi
Felzárkóztatásért Felelős Helyettes Államtitkársága.

Pénzügyi információk
Teljes keret

1.755.000 EUR

Támogatási intenzitás

95%

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;
• beszerzett eszközök 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.);
A kiírás csak az NRKP –k tevékenységét ﬁnanszírozza,
semmilyen partneri költség nem elszámolható.

Elszámolható közvetett
költségek

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

Határidők
Felhívás közzététele

2015. június

Benyújtási határidő

2015.09.10.12:00

Benyújtás

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

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.

