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Ukrán Országos Önkormányzat  

Közgyűlése 

pályázatot hirdet 

 

Ukrán nyelvű oktatási tevékenység támogatására 

 

Pályázat célja: A magyarországi ukrán nemzetiség ukrán nyelvű oktatásának 

népszerűsítésének és költségeinek támogatásához. 

 

Pályázók köre: 

Azok a szervezetek nyújthatnak be amelyek: 

 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njt.) 

2.§ 2. pontja szerint ukrán nemzetiségi önkormányzatok 

- az Njt. 2.§ 15. pontja szerint ukrán nemzetiségi egyesületek  

- az Njt. 2.§ 16. pontja szerint ukrán nemzetiségi alapítványok 

- nonprofit gazdasági társaságok amelyek tevékenységi köre érinti az ukrán 

nemzetiségi közfeladatokat 

- továbbá azok az egyesületi vagy alapítványi formában működő szervezetek 

amelyek tevékenységi köre érinti az ukrán nemzetiségi kultúra ápolását, az ukrán 

nyelv művelését és az ehhez kapcsolódó bármely oktatási célú tevékenységet.  

 

Azok a hitéleti tevékenységet kifejtő, az Országgyűlés által a 2011. évi CCVI. és a 2012. évi 

VII. tv. által elismert egyházak és egyházi jogi személyek, amelyek: 

 

- pályázatuknak benyújtását megelőző tíz évben Magyarország területén folyamatosan 

és dokumentálhatóan működnek; 

- alapszabályuknak megfelelő, folyamatos hitéletet folytatnak; 

- az ukrán nemzetiségűek lelki gondozásával foglalkoznak. 

 

Egyéb jogosultsági feltételek: 

- a pályázó szervezet (nek): 

  • közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az ott megjelölt 

nyilatkozatot (jelen pályázati felhívás I. számú mellékletét képező) a pályázati eljárás 

során benyújtja; 

            • a múlt évi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek 

megfelelően és határidőre elszámolt; 

            • nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása; 

                 • sem lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása. 
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- Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott határidőre nem 

számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor felmerülő hiánypótlást nem 

teljesítik, vagy határidőn túl teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt 

pályázaton nem indulhatnak! 
 

Támogatható tevékenységek: (egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető) 

a) Oktatás  

b) Ukrán nyelv művelése  

c) Nemzetiségi rendezvények, ifjúsági táborok  

 

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költségekre lehet. 

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak: 

A pályázatok támogatási keretösszege 7.200.000 Ft. A támogatási összeg a 2021. január 1. 

és 2021. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek 

elszámolásához használható fel.  

A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 30. nap, de 

legkésőbb 2022 január 31. 

Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, mértékének feltüntetése 

szükséges.  
 

Támogatási alapelvek: 

Jelen pályázati felhívás kizárólag a megjelölt támogatható tevékenységek körébe tartozó 

költségek finanszírozására fordítható.  

A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, csak közvetlenül a 

támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek finanszírozása során keletkezett, a 

pályázó szervezet nevére szóló számlák vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére. 

 

Pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatokat kizárólag írásos formában az erre rendszeresített pályázati adatlap 

kitöltésével és annak elküldésével elektronikus úton, az Ukrán Országos Önkormányzat 

elektronikus levelezési címére (ukrcentr@t-online.hu) eljuttatva, vagy papír alapon, 

postai úton történő megküldéssel lehet beadni. A pályázatnak megfelelő indoklást kell 

tartalmaznia és összegszerűnek kell lennie. A kérelmezőnek az igényelt összeget 

kalkulációval kell alátámasztania és jelen felhívás mellékleteivel együtt kell benyújtania. 

A pályázati kérelmeket (ide nem értve a mellékleteket) azok tartalma nem pedig azok formai 

szempontjai alapján kerülnek elbírálásra.  

 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 

- legkésőbb 2021. március 15. (hétfő) (postai benyújtás esetén ez a dátum a bélyegző 

napja) 
 

A határidőn túl érkezett és boríték nélkül beküldött pályázatok értékelés nélkül elutasításra 

kerülnek. 

 

Pályázati adatlap kötelező mellékletei: 

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet); 

b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről szóló közzétételi nyilatkozat (2. sz. 

melléklet); 
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Pályázat kezelése: 

A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja. Az önkormányzat a nyertes pályázók 

esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek kilétét hordozó 

információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 

számára. A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi 

vissza. 

Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a csatolandó dokumentumok tekintetében hiánypótlásra 

egy ízben van lehetőség, ezt követően a pályázat a határidőre benyújtott dokumentumok 

szerint kerül elbírálásra! 

 

Pályázat elbírálása: 

A benyújtott pályázatokról a Közgyűlés dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést 

kapnak.  

 

Kiegészítő információ: 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely feltétele a 

támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormányzat csak bankszámlára 

utalással teljesít. 

A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen 

keresztül, annak hiányában postai úton - tértivevényes levél - történik. 

Pályázattal kapcsolatos további információ a +36 1/461-0111-os telefonszámon kérhető.  

 

Budapest, 2021. február  

 

 

                                                               Ukrán Országos Önkormányzat 

Közgyűlése 

 


