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ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nemzetiségi támogatások pályázati kiírásainak ismertetése
Kürtiné Erdősi Klára
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást
hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó
táborok megvalósításának, valamint a Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési
támogatására.
1. Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és
olvasó táborok megvalósítása
A kiírás célja a tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik
fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák) megvalósítása révén.
A pályázati kiírásra nemzetiségi oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi tevékenységet
folytató civil szervezetek pályázhatnak.
Támogatás elnyerése esetén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat – a pályázati céloknak megfelelően – legalább 7
napos tábort szervezhet, minimum 15 fő tanuló részére 2015. május 1. és 2015. október 31. közötti időszakban.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, önrész biztosítása nem szükséges.
Támogatás mértéke: min. 100 000 Ft, max 1 000 000 Ft.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 30 000 000 Ft
A projekt keretében elszámolható költségek: a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő, és adminisztráló, a
törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében
felmerült költségek, így különösen az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó
vásárolt szolgáltatások köre.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben lehet
benyújtani. A benyújtási határidő: 2015. január 29.
2. Nemzetiségi kulturális kezdeményezések
A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek kulturális hagyományainak,
tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó
tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős
részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos
kezdeményezések támogatása.
A pályázati kiírásra nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális
és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei, valamint egyházak pályázhatnak.
Támogatható tevékenységek:
- nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák , kutatói programok szervezése;
- nyomdakész alkotások kiadása, publikálása
- az adott nemzetiség nyelvén íródott könyvek, folyóiratok kép- és hanghordozók beszerzésére
- múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása, gazdagítása;
- a közgyűjtemény elektronikus adatbázisának elkészítése
- internet-szolgáltatás igénybevétele a nemzetiségi kultúra merítési bázisának bővítésére;
- elektronikus nemzetiségi honlapok létrehozása, működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése;
- kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és
hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok;
- nemzetiségi nyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a
nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység.
Megvalósítási időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31.
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A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, önrész biztosítása nem szükséges.
Támogatás mértéke: min. 100 000 Ft, max 700 000 Ft.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 110 000 000 Ft
A projekt keretében elszámolható költségek: konferenciák megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások
díja (terembérlet, hangosítás, előadók díja); nyomtatott kiadványok nyomdaköltségéhez kapcsolódó szolgáltatások
díja, kép- és hanghordozók sokszorosításának költségei; honlap üzemeltetésének költségei; kulturális és hitéleti
program megrendezése során felmerülő költségek, szerzői jogdíj.
Támogatás elnyerése esetén a Roma Nemzetiségi Önkormányzatának lehetősége nyílik 2 nyomtatott kiadvány
elkészítésére és azok publikálására, bemutatására.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben lehet
benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. január 29.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztésben ismertetett páylázati
kiírásokat megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájába hozza meg.

1. döntési javaslat
"NEMZ-TAB-15 kódszámú pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az NEMZ-TAB15 kódszámú, Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó
táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési támogatása című pályázati felhívás alapján nemzetiségi tábor
megszervezése érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szécsi Zsolt elnököt a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 29.
Felelős: Szécsi Zsolt
2. döntési javaslat
"NEMZ-KUL-15"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az NEMZ-KUL15 kódszámú, Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatása című pályázati felhívás
alapján 2 nemzetiségi nyomtatott kiadvány elkészítése és publikálása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szécsi Zsolt elnököt a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 29.
Felelős: Szécsi Zsolt
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Bejelentések
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