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Sor-
sz. Benyújtó szervezet neve Projekt címe 

Eredeti + 
másolati 
pld. szá-
ma (1+6). 

Összes pél-
dány bontha-
tatlan kötés.  

Egy pályázati 
dokumentáció 

Igényelt támogatás 
összege (uniós+hazai 
társfinanszírozás, Ft): 

Megjegyzés 

1. 
Facultas Cognoscendi 
Akadémia Alapítvány 

Párbeszéddel az Integrá-
cióért 2 

1+4 √ √ 8.471.400 

A pályázati dokumentáció nem felelt meg a Pályá-
zati Útmutató III.1.1. pontjában foglalt követelmé-
nyeknek: ,,A pályázati dokumentációt 1 aláírt ere-
deti és 6 másolati példányban kell beadni.” A fen-
tiekkel ellentétben 1 eredeti és 4 másolati példány 
került beadásra. 

2. 

Dél-Alföldi Regionális Tár-
sadalomtudományi Kuta-

tási Egyesület 

Harmadik Országbeliek 
Részvétele a Magyar In-

nováció-fejlesztésben 
√ √ √ 9.077.700 ------ 

3. 
Zrínyi Miklós Nemzetvé-

delmi Egyetem 
Bevándorlás, biztonság, 

beilleszkedés 
√ √ √ 5.613.024 ------ 

4. 
Oktatási és Kulturális Mi-

nisztérium 
Tanulás Magyarországon √ ------ √ 2.759.000 

A pályázati dokumentáció nem felelt meg a Pályá-
zati Útmutató III.1.1. pontjában foglalt követelmé-
nyeknek: ,,A pályázati dokumentációt (a mellékle-
tekkel együtt) roncsolásmentes, nem bontható spi-
rálkötésben, lepecsételt szalaggal összefűzve, 1 
aláírt eredeti és 6 másolati példányban kell bead-
ni.” A fentiekkel ellentétben a pályázó nem 
,,roncsolásmentes, nem bontható spirálkötésben” 
nyújtotta be a pályázati dokumentációt. 

5. Uniós Tanoda Alapítvány migransintegracio.hu √ √ √ 9.406.900 ------ 

6. 

Központi Statisztikai Hiva-
tal Népességtudományi 

Kutató Intézet 

A bevándorlási és integrá-
ciós statisztikai rendszer 

fejlesztése 
√ √ √ 14.146.550 ------ 

7. Tullius Kft 
A jogérvényesítés haté-
konyságának növelése a 
szociális igazgatásban 

√ √ √ 18.966.000 ------ 

8. 

Inno-Natura Környezetvé-
delmi és Innovációs Köz-

hasznú Társaság 

Az integrációs tevékeny-
ségek egyéni és társa-

dalmi értékelése 
√ √ √ 14.699.820 ------ 
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Megjegyzés: A Pályázati Útmutató IV.1. pontjában foglaltak értelmében ,,a borítékbontás során a Menedzsment Csoport csak a határidőben beérkezett pályázatokat 
bontja fel. A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázat a beérkezési határidőt követően érkezett be”. 

9. 

Inno-Natura Környezetvé-
delmi és Innovációs Köz-

hasznú Társaság 

Külföldi bizonyítványokat 
és okleveleket bemutató 

kézikönyv 
√ √ √ 15.514.920 ------ 

10. 

Inno-Natura Környezetvé-
delmi és Innovációs Köz-

hasznú Társaság 

Harmadik országbeli ál-
lampolgárok Magyaror-

szágon 
√ √ √ 14.054.280 ------ 

11. 

Inno-Natura Környezetvé-
delmi és Innovációs Köz-

hasznú Társaság 

Harmadik országbeliek a 
magyar köz- és felsőokta-

tásban 
√ √ √ 15.509.180 ------ 

12. 
Panta Rhei Társadalom-

kutató Bt.  
Migrációs adatforrások on-
line információs rendszere 

√ √ √ 17.956.200 ------ 

13. 
Jövőkerék Közhasznú 

Alapítvány 

Idegenek? Kampány a 
bevándorlók befogadásá-

ért. 
1+5 √ √ 7.844.600 

A pályázati dokumentáció nem felelt meg a Pályá-
zati Útmutató III.1.1. pontjában foglalt követelmé-
nyeknek: ,,A pályázati dokumentációt 1 aláírt ere-
deti és 6 másolati példányban kell beadni.” A fen-
tiekkel ellentétben 1 eredeti és 5 másolati példány 

került beadásra 

14. 

Román Sándor Tánctársu-
lata Kft (ExperiDance 

Produkció) 

TABU – mozgószínházi 
bevándorló show 

√ ------ √ 142.200.000 

A pályázati dokumentáció nem felelt meg a Pályá-
zati Útmutató III.1.1. pontjában foglalt követelmé-
nyeknek: ,,A pályázati dokumentációt (a mellékle-
tekkel együtt) roncsolásmentes, nem bontható spi-
rálkötésben, lepecsételt szalaggal összefűzve, 1 
aláírt eredeti és 6 másolati példányban kell bead-

ni.” A fentiekkel ellentétben a pályázó nem 
,,roncsolásmentes, nem bontható spirálkötésben” 

nyújtotta be a pályázati dokumentációt. 

15. 
Magyar Katolikus Rádió 

Zrt. 
Migráció Magyarországon √ √ √ 5.689.928 

A pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3.1, 
3.2, 3.3 és 3.4 számú költségvetési táblázatokat. 

16. 
Magyar Ökumenikus Se-

gélyszervezet 

,,Tanuljunk egymástól!” – 
Társadalomismereti kép-
zés a migránsok integrá-

ciójáért. 

√ √ √ 12.540.328 ------ 
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Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem képviselői a Pályázati Útmutató VI.3. pontjában meghatározott beérkezési határidőt követően kívánták benyújtani az Egyetem 
pályázati dokumentációját, így a pályázat bontására nem kerülhetett sor. 


