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A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2014-2016. évi 

munkaprogramja keretében 2015. június 30-án közzétett MMIA-2.2.3. 

számú pályázati kiírás az alábbiak szerint módosul  

 

1. A pályázati kiírás I.1.2. pontja (A pályázók tájékoztatása, értesítése) pontosításra kerül az 

alábbiak szerint. 

„A pályázó a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó 

kérdéseit legkésőbb 2015. július 31-ig küldheti meg az mmia@bm.gov.hu címre. A 

Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve 

előreláthatólag 2015. augusztus 5-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján 

(www.solidalapok.hu). Telefonon tájékoztatás nem nyújtható.” 

2. A pályázati kiírás I.3.1. pontjából (Célcsoport) – tekintettel arra, hogy a projekt 

célcsoportjába kizárólag harmadik országbeli állampolgár tartoznak – törlésre kerül az 

alábbi bekezdés.  

„Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete 9. cikk (3) bekezdése alapján 

az intézkedés kiterjedhet az (1) bekezdésben említett célcsoportba tartozó személyek 

közvetlen hozzátartozóira is, amennyiben ez az intézkedés hatékony végrehajtásához 

szükséges.” 

3. A pályázati kiírás I. 4. pontja (Az MMIA-ra vonatkozó főbb jogszabályok) kiegészül a 

Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) 

BM utasítás felsorolásával. 

4. A pályázati kiírás IV.5. pontjában (Nem elszámolható költségek) az alábbiak szerint kijavításra 

kerül a felsorolás következetlensége.  

„IV.5. Nem elszámolható költségek 

a) levonható áfa; 

b) hitelkamat; 

c) pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség; 

d) bírságok és perköltségek  

e) beépített föld vásárlása a projekt összes elszámolható költségének 10%-át 

meghaladó mértékben; 

f) beépítetlen földterület vásárlása; 

g) személyi költségek keretében a jutalom és a sikerdíj összege;” 
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5. A pályázati kiírás V. fejezete (A támogatási kérelmek elbírálásának folyamata) a következővel 

egészül ki. 

„Összes pontszám: 75 pont 

Szakmai részpontszám: 63 pont 

Pénzügyi részpontszám: 12 pont 

Támogatható a pályázat, ha az összes pontszám 60 %-át (45 pontot) eléri. Az a pályázat, 

amelynek a szakmai részpontszáma nem éri el a 33 pontot, pénzügyi szempontból nem 

kerül értékelésre.” 

6. A pályázati kiírás VIII.3. mellékletében (Választható indikátorok listája) egyes 

indikátorok neve és definíciója az alábbiak szerint pontosításra kerül. 

Monitoring mutató megnevezése Mértékegység Definíció 

Általános nyelvi képzésen 

résztvevő harmadik országbeli 

állampolgárok illetve migráns 

hátterű gyermekek száma 

fő 

Azon harmadik országbeli állampolgárok 

illetve migráns hátterű gyermekek száma, akik 

a projekt keretében magyar, mint idegen nyelvi 

képzésben részesülnek. 

Az indikátor értékének számításánál azon 

harmadik országbeli állampolgárok, illetve 

migránshátterű gyerekek vehetők számításba, 

akik a képzési órák minimum 70%-án részt 

vettek. 

Fordítási és tolmácsszolgáltatást 

igénybevevő harmadik országbeli 

állampolgárok, illetve migráns 

hátterű gyermekek száma 

fő 

Azon harmadik országbeli állampolgárok, 

illetve migráns hátterű gyerekek száma, akik 

ügyében a projekt keretében fordítási és/vagy 

tolmácsolási szolgáltatás kerül igénybe vételre. 

Képzésben részesülő harmadik 

országbeli állampolgárok, illetve 

migráns hátterű gyermekek 

száma 

fő 

Azon harmadik országbeli állampolgárok 

száma, akik a projekt keretében iskolán kívüli, 

szervezetten megvalósuló, célirányos 

kompetenciakialakításon/kompetenciafejlesztés

en (egyéni felkészítés, a csoportos képzés, 

távoktatás) vesznek részt, kivéve a magyar, 

mint idegen nyelvi képzést. 

Az indikátor értékének számításánál azon 

harmadik országbeli állampolgárok, illetve 

migránshátterű gyerekek vehetők számításba, 

akik a képzési órák minimum 70%-án részt 

vettek. 

Az indikátorok nevének és definíciójának módosítása technikai jellegű, a támogatandó 

intézkedés célcsoportjába a migráns hátterű gyermekek továbbra sem tartoznak bele. 


