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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ 

A magyar kultúráért és oktatásért 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

A pályázat célja A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való 

boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és 

fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése 

az oktatás és a kultúra támogatása által. A pályázati kiírása magyarság összetartozása 

jegyében értékteremtő, konkrét szellemi, tárgyi eredményt felmutatni tudó programok 

megvalósítására szeretne ösztönözni az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok 

támogatásával 

Támogatást igénylők köre A BGA tv. 1.§(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be 2017. 

december31.előtt bejegyzésre került szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, 

szlovéniai és magyarországi székhelyű 

a) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, települési, területi és nemzetiségi 

önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, 
valamint állami fenntartású jogi személy, melynek létesítő okiratában felsorolt 

tevékenységei összhangban vannak a pályázati kiírás céljaival, 

b) kizárólag a 2.2. pont szerinti támogatási célokra: gazdasági tevékenységet üzletszerűen 

végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis-és 

középvállalkozás, ide nem értve az egyéni vállalkozót, 

c) egyházi jogi személy, határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, 

nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó 

intézménye (a továbbiakban együtt: pályázó). 

Rendelkezésre álló forrás 1 milliárd forint 

Támogatás formája, 

mértéke, összege 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás mértéke: 500.000 Ft –10.000.000 Ft 

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a 

Előleg igénylése 100% 

Önerő - 

Támogatási kérelem 

beadási határideje 

2019. december 20. - 2020. január 31. 14.00 óra 

Támogatható 

tevékenységek 

2.1. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok 

támogatása, így különösen: 

 a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző 

programok, sport és szórványprogramok, 

 egyházi programok (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek), 

 magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok, 

 szakképzést végző oktatási intézmények programjainak, 

 magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, 

konferenciák, tanulmányi versenyek és szaktáborok, 

 amatőr és hivatásos színházi produkciók, 

 a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt 

fejlesztő kulturális programok támogatása. 

2.2. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás 

támogatása, így különösen: 

 magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás, 

 szakmai kiadványok, 

 honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása. 

2.3. Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, 

valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztésekés ingatlan-beruházások 

támogatása, így különösen: 

 működési kiadások (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, 

szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek), 

 a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások, gépjárművásárlás 

(kizárólag újgépjármű vásárlása), 
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 képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának, 

 magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és 

regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása 

A pályázó a 2.1.-2.3. támogatható tevékenységek közül több tevékenységre is pályázhat. 

Magyarországi pályázók kizárólag a 2.1. és 2.2. pontban szereplő támogatási célokra 

nyújthatnak be pályázatot legalább egy határon túli partnerrel együttműködve a program 

megvalósítása során. 

Pályázati dokumentáció További információk a pályázatról 
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