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a Szülőföld Alap 2008. évi tevéke

Az alábbiakban bemutatott beszámoló a Szülőföld • I apról szóló 2005 . évi II. törvény 10 . § (5)
bekezdésében foglalt beszámolási kötelezettség teljesít = sét szolgálja .

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐFÖL

Az Alapot létrehozó jogszabály változása

y 2005 . február 28-án lépett hatályba. A
árd forint nagyságrendű elkülönített állami
zülőfóldön való boldoguláshoz, anyagi é s

a Magyarországgal való
kapcsolatok ápolásához .

A nemzetpolitika tartalmi és szervezeti megújítá s
kezdeményezésére — a külhoni magyar szervezet e
2006. évi CXXXIV. törvénnyel módosította a Szül
aminek eredményeképpen az Alap a külhoni mag
legjelentősebb intézményévé vált .

A szervezeti átalakítás keretében került sor az Apácz
által ellátott közfeladatok új szervezeti rendben törté
határon túli magyarság nyelvi és kulturális önaz o
rendszer hatékonyabbá tételéről szóló 2218/2006 .
forrásaiknak a Szül őföld Alapba történő összevonásár
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003 . évi L
magyarok szakképzése, felsőoktatása és felnőttképzé
elő irányzat 2%-át át kell csoportosítani a Szülőföld
forint volt, melynek működési költségekkel csökken
Oktatási és Szakképzési Kollégium döntött a máso
Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatából további f .
Szülőföld Alap 2008-ban összességében mintegy 2 mi
a szomszédos államokban él ő magyarok számára.

Az Alap megújult működési rendszere

A 2006 végén lezajlott jogszabály-módosítások folyt alapvetően változott meg az Alap irányítása,
illetve működtetése, és egy háromszintű rendszer (elvi irányítás — döntés — végrehajtás) jött létre .

A Szülőföld Alapot létrehozó 2005 . évi II . törvé
törvénnyel létrehozott Szülőföld Alap olyan, 1 mill
pénzalapként jött létre, amely támogatást nyújt a
szellemi gyarapodáshoz, az anyanyelv és kultúra meg " rzéséhez, valamint

részeként az Országgyűlés a Kormány
el lefolytatott konzultációkat követően — a
í föld Alapról szóló 2005. évi II . törvényt,
arok pályázati úton történő támogatásának

' Közalapítvány és az Illyés Közalapítvány
ő ellátásáról szóló döntés meghozatalára (a
osságának meg őrzését szolgáló támogatási
(XII. 12.) Korm. határozat), és korábbi

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés
VI. törvény kimondja, hogy a határon túl i
e támogatására szolgáló összeget, a bevétel i

lapba. 2008-ban ez az összeg 760,2 milli ó
ett összegérő l — rendeltetésénél fogva — az
ik pályázati fordulóban. A Miniszterelnöki
rrás átcsoportosítására is sor került, így a
liárd forint összegben nyújthatott támogatást

Az Alap tevékenységét a Regionális Egyeztető Fó
iránymutatása és ajánlásai alapján végzi . Az Egyeztető
fel a központi államigazgatási szervek vezetői és v
szomszédos államokban élő magyar közösségek válas

(a továbbiakban: Egyeztető Fórum) elvi
Fórum elnöke a miniszterelnök, tagjait ő kéri
zetői megbízatású köztisztviselői, illetve a
ott vezetői, képviselői közül .



A kollégiumok az Alap támogatási célok alapján megszervezett szakmai döntéshozó testületei . A
kollégiumok döntései a Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő miniszter jóváhagyásával váltak
érvényessé. A kollégiumok szigorú összeférhetetlenségi szabályok mellett, politikamentesen végzik
szakmai tevékenységüket . Így elérhetővé válik, hogy az érintett célcsoportok legitim vezető ive l
való egyeztetés után, véleményük figyelembevétele mellett szakmailag megalapozott ,
politikamentes döntések szülessenek .

Az Alapot kezelőszervezet

Az Alappal a nemzetpolitikáért felelős miniszter rendelkezik, annak forrásait a miniszter által
alapított és a nemzetpolitikáért felel ős szakállamtitkár irányítása alatt működő Szülőföld Alap Iroda
(a továbbiakban : Iroda) kezeli. Az Iroda a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratába n
meghatározottak szerint felelős az Alap működtetési, pályázatkezelő i feladatainak ellátásáért. Az
Iroda 2008-ban részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező
központi költségvetési szervként működött .

A Szülőföld Alap tevékenységét a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása mellett végzi, döntése i
nyomon követhetők az interneten is (www.szulofold.hu) .

Az Iroda a 233/2005 . (X. 19.) Korm. rendelet 5 . §-ának (1) bekezdése szerint ellátja a szomszédo s
államokban él ő magyarokról szóló 2001 . évi LXII. törvény 26. §-ában előírt központi nyilvántartás
kezelésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat . A Központi Támogatás Nyilvántartó
Rendszer hozzáférhető a https://tamogat.szulofold.hu internetes oldalon, amely a támogatást nyújt ó
szervek, intézmények adatszolgáltatása alapján tartalmaz információkat a külhoni magyarságnak
nyújtott támogatásokról .

Társadalmi Tanácsadó Testület

A háromszintű rendszerbe tagozódik be 2007 óta a Szülőföld Alap magyarországi és külhoni
magyar szakemberekből álló Társadalmi Tanácsadó Testülete (a továbbiakban : TTT) is . A TTT az
Alap szakértő i, tanácsadó szervezete, amelynek célja a miniszterelnök felkérése alapján a szakma i
kollégiumok, valamint az Egyeztető Fórum munkájának támogatása a támogatási rendszer
hatékonyabb működésének és megalapozottabb döntéshozatalának el ősegítése érdekében .

II. A SZÜLŐFÖLD ALAP 2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ DÖNTÉSE K

A) Regionális EgyeztetőFórum

A Regionális Egyeztető Fórum 2007 . november 5-én tartotta meg ülését, amelyen döntött a 2008 .
évi támogatási célokról és prioritásokról, a pályázati támogatások arányáról, illetve a támogatáso k
régiók és szakmai kollégiumok közötti elosztásának arányáról a következ ők szerint .

A támogatások regionális megoszlása 2008-ban :

Ország Elosztási arány (%)
Románia 40
Szlovákia 1 5
Szerbia 22
Ukrajna 1 9

Horvátország 2
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Szlovénia 1
Ausztria 1
összesen 100

A támogatások kollégiumok közötti megoszlása 2008-ban :

Kollégium Elosztási arány (%)
Oktatási és Szakképzési Kollégium 50

Kulturális, Egyházi és Média Kollégium 40
Önkormányzati együttműködési és Informatikai

Kollégium
1 0

Összesen 10 0

Kis összegű támogatások :

A Regionális Egyeztető Fórum döntése alapján az úgynevezett „kis összegű programok”
támogatására a kollégiumok a rendelkezésükre álló keret legfeljebb tíz százalékát különíthették el ,
és erre régiónként egy alapítvány vagy egyéb civil szervezet pályázhatott, amely gondoskodik a ki s
összegű programok támogatásáról továbbpályáztatás útján .

A kis összegű pályáztatást lebonyolító szervezetek a Szülőföld Alap támogatási céljainak telje s
körét igyekeztek lefedni a pályázataik meghirdetésekor, egyaránt támogatták a kulturáli s
rendezvények megszervezését, oktatási tan- és segédanyagok beszerzését, tanulmányi versenyek ,
szaktáborok megrendezését, kisebb volumenű informatikai eszközök megvásárlását, vagy a z
önkormányzatok közötti, határon átnyúló programok megvalósítását .

A kis összeg ű programok vonatkozásában a lebonyolító szervezetek 100 és 500 ezer Ft közötti
összegben ítéltek meg támogatásokat, ezzel egészítették ki a Szül őföld Alap 500 ezer Ft feletti
támogatásokat biztosító rendszerét . A lebonyolító szervezetek igyekeztek a lehető legtöbb
programot támogatásban részesíteni, ezért az átlagos támogatási összeg a kis összeg ű pályázatok
esetében 150 ezer forintot tett ki .

A feladatot pályázati úton a következő civil szervezetek nyerték el :

Ország/Kollégium
Oktatási és Szakképzési

Kollégium
Kulturális, Egyházi és

Média Kollégium

Önkormányzati
együttműködési és

Informatikai Kollégium

Románia

Lebonyolító szervezet:
EuroTrans Alapítvány

Lebonyolító szervezet:
EuroTrans Alapítvány

Lebonyolító szervezet:
EuroTrans Alapítvány

Kiosztható támogatás :
32 .300.000 Ft

Kiosztható támogatás:
29 .000 .000 Ft

Kiosztható támogatás:
7 .560.000 F t

Szlovákia

Lebonyolító szervezet:
Szlovákiai Magyar

Pedagógusok Szövetsége

Lebonyolító szervezet:
Csemadok

Lebonyolító szervezet:
Szövetség a Közös

Célokért
Kiosztható támogatás :

14 .200.000 Ft
Kiosztható támogatás:

11 .300 .000 Ft
Kiosztható támogatás:

3 .150.000 F t

Szerbia

Lebonyolító szervezet :
Szekeres László

Alapítvány

Lebonyolító szervezet:
Szekeres László

Alapítvány

Lebonyolító szervezet:
Szekeres László

Alapítvány

Kiosztható támogatás:
20.790.000 Ft

Kiosztható támogatás:
16 .630.000 Ft

Kiosztható támogatás :
4.160.000 Ft

Ukrajna
Lebonyolító szervezet: Lebonyolító szervezet: Lebonyolító szervezet:

Kárpátaljai Magyar

	

Kárpátaljai Magyar

	

Kárpátaljai Magyar
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Pedagógusszövetség Kulturális Szövetség Kulturális Szövetség

Kiosztható támogatás :
5 .200 .000 Ft

Kiosztható támogatás :
5 .030 .000 Ft

Kiosztható támogatás:
1 .260.000 Ft

Lebonyolító szervezet:
Kárpátaljai Magyar

Oktatásért Alapítvány

Lebonyolító szervezet:
Kárpátaljai Magyar

Oktatásért Alapítvány

Lebonyolító szervezet:
Kárpátaljai Határmenti

Önkormányzato k
Társulás a

Kiosztható támogatás :
4 .580.000 Ft

Kiosztható támogatás:
9.300 .000 Ft

Kiosztható támogatás :
2.330.000 Ft

Kiosztható támogatás
összesen: 166.790.000 Ft 77.070.000 Ft 71 .260.000 Ft 18.460.000 Ft

Az Egyeztető Fórum által elfogadott 2008. évi prioritások :

Általános prioritások :

Valamennyi közösség esetében támogatási célként fogalmazódott meg a magyar nyelv ű köz- és
felsőoktatás, valamint az írott és elektronikus média, és a kulturális intézményrendszer támogatása .
További célként jelent meg az önkormányzati programok, illetve a szórványban él ő magyarság
programjainak, illetve a környezet- és természetvédelmi programok támogatása .

Románia :

1 .1 . Anyanyelvű oktatási intézmények megerősítése; magyar nyelvű felsőoktatás támogatása;
szórványintézmények támogatása és fejlesztése .
1 .2 . Anyanyelvű művelődési intézmények támogatása .
1 .3 . Önkormányzati programok, fejlesztések támogatása ; az informatika segítségével az erdélyi
magyarság felzárkóztatása az Európai Unió korábban csatlakozott államaihoz ; modernizációs
célkitűzések támogatása ; anyanyelvű sajtó támogatása.

Szlovákia :

2 .1 . Magyar nyelvű óvodai nevelés, közoktatás, felsőoktatás, szakképzés és felnő ttképzés
támogatása, különös tekintettel a kistérségi együttm űködés támogatására az asszimiláció által
veszélyeztetett régiókban .
2.2. Kiemelten fontos kulturális szervezetek támogatása .
2.3. Szórvány- és peremmagyarság számára megvalósítandó programok támogatása .

Szerbia:

3 .1 . A délvidéki magyar nyelvű köz- és felsőoktatás, illetve a diáksegélyező egyesületek
támogatása.
3.2. A délvidéki művelődési intézmények és művelődési házak működtetése és épületeinek
felújítása, a műemlék jellegű épületek felújítása és a közművelődési szervezetek támogatása .
3 .3. A délvidéki magyar nyelvű média támogatása és regionális fejlesztési háló kialakítása .

Ukraina :

4 .1 . Magyar nyelvű óvodai nevelés, közoktatás, felsőoktatás, szakképzés és felnőttképzés,
szórványoktatás támogatása és fejlesztése ; tankönyvkiadás és oktatási segédanyag-ellátá s



helyzetének javítása ; magyar vonatkozású kutatások támogatása ; pedagógusszervezetek és
továbbképzések támogatása .
4.2. Magyar kulturális intézmények és szervezetek fejlesztésének és m űködésének támogatása;
könyvkiadás, kézirat-előkészítés támogatása; az épített kulturális örökség meg őrzése; egyházi
intézmények és kiadványok támogatása; a magyar nyelv hivatalos használatát elősegítő programok
támogatása.
4.3 . Magyar nyelvű írott és elektronikus média fejlesztése ; informatikai programok támogatása;
internet-hozzáférés elősegítése; nemzeti identitás meg őrzését célzó programok támogatása;
testvértelepülési programok támogatása.

Horvátország :

5 .1 . Anyanyelvű közoktatási programok támogatása .
5.2. Magyar művelődési egyesületek, kulturális kiadványok támogatása ; közös kulturális kincs
megőrzésének támogatása; anyanyelvű hitélet-hitoktatás támogatása.
5.3. Magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó támogatása; magyar kisebbségi önkormányzatok
támogatása; határon átnyúló együttműködési programok támogatása.

Szlovénia:

6.1 . Nemzeti identitás megőrzését elősegítő oktatási, kulturális, hagyományőrző, ifjúsági programo k
támogatása; magyar nyelvű tananyagfejlesztés támogatása; pedagógusszervezetek támogatása ;
tudományos élet támogatása; kimagasló teljesítményű fiatalok ösztöndíjazása.
6.2. Kulturális intézményrendszer fenntartása és fejlesztése ; irodalmi és tudományos értékek
bemutatása; egyházi örökség megőrzésének támogatása .
6.3 . Európai uniós pályázati forrásokhoz való hozzáférés elősegítése; informatikai fejlesztése k
támogatása; regionális programok és magyar–magyar kapcsolatok támogatása .

Ausztria :

7 .1 . Magyar nyelvű nevelés, oktatás ta pogatása .
7.2. Magyar nyelvű kultúra támogatása.
7.3 . Magyar szervezetek működésének támogatása.

B) Kollégiumok

Az Egyeztető Fórum döntése alapján a média mint támogatási cél az Önkormányzati
együttműködési, Informatika és Média Kollégiumból átkerült a Kulturális és Egyházi Kollégiumba ,
így a 2008. évben a kollégiumok elnevezései az alábbiak szerint alakultak :

- Oktatási és Szakképzési Kollégium ;
Kulturális, Egyházi és Média Kollégium ;

- Önkormányzati együttm űködési és Informatikai Kollégium .

A kollégiumok tagjainak a nemzetpolitikáért felel ős miniszter a központi államigazgatás i
szerveknek az adott támogatási területeken gyakorlattal és szakértelemmel, továbbá a támogatáso k
odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges ismeretekkel rendelkező köztisztviselő it nevez i
ki. A kollégium elnöke és tagjainak többsége csak ilyen módon kinevezett magyarország i
köztisztviselő lehet .

5



A kollégiumok egyes tagjaira a Regionális Egyeztető Fórumban képviselettel rendelkező
szomszédos országokbeli magyar közösségek által létrehozott szervezetek tehetnek javaslatot . Azok
a külhoni magyar szervezetek, amelyek az adott kollégiumban nincsenek jelen szavazati joggal ,
állandó tanácskozási jogú meghívottal képviseltetik magukat . Ennek a konstrukciónak az
eredményeképpen valamennyi szomszédos országbeli magyar közösség legitim szervezete részt
vesz a kollégiumok munkájában .

Figyelemmel arra, hogy a szakmai döntések színtere a kollégium, és ezért annak tagjaira kiemel t
felelősség hárul, a külhoni tagoknak az adott régió magyarságának fontosabb intézményeivel ,
szervezeteivel (különösen a civil szervezetekkel) a pályázati döntések előtt előzetes egyeztetést kell
lefolytatniuk, annak érdekében, hogy az általuk javasolt döntések az adott régió magyarságának
egyeztetett álláspontját tükrözzék .

A kollégiumok döntése alapján, az Egyeztető Fórum által megállapított regionális arányok
megtartásával – a rendelkezésre álló keretek 5%-a erejéig – határon túli magyarsággal kapcsolato s
programjaik megvalósítására magyarországi szervezetek is támogatásban részesülhettek .

Az első pályázati felhívások meghirdetésére 2008 . február 18-án került sor . A pályázati fordul ó
felhívásaira összesen 1554 pályázat érkezett be 3,37 milliárd forint összegben, amely így 2,6 -
szorosan haladta meg a rendelkezésre álló keretet . A kollégiumok 2008 . április és május folyamán
tartották meg a pályázatokat elbíráló ülésüket . A beérkezett igények nagy számára tekintettel a
kollégiumok végül 769 pályázó támogatására tettek javaslatot, összességében 900 millió forin t
összegben.

A második fordulóban, 2008 . szeptember 15-én további 1,09 milliárd forint összegben hirdethette k
pályázatot a kollégiumok . A felhívásokra 1412 pályázat érkezett be, mintegy 3,02 milliárd forin t
összegben, amely közel háromszoros túligénylést jelentett . Ezek közül 2008. novemberi é s
decemberi ülésein 727 pályázatot támogatott a három szakmai kollégium .

Összességében a 2008-as évben a beérkezett 2966 pályázat közül 1496 programot támogatott a z
Alap.

III. ÚJ FELADAT – A MAGYAR–MAGYAR KAPCSOLATTARTÁSI TAMOGATÁ S
LEBONYOLÍTÁSA

A Kormány a nemzetpolitika 2006 nyarán elkezdett koncepcionális és szervezeti megújítás a
keretében áttekintette azt, hogy milyen eszközökkel tudja a továbbiakban er ősíteni a külhoni
magyar közösségek és az anyaország közötti kapcsolatokat, hogyan tud még hatékonyabba n
hozzájárulni a külhoni magyarok identitásának, anyanyelvének, kultúrájának meg őrzéséhez. Ennek
a célnak az érdekében a Kormány úgy döntött, hogy 2008-tól a Szülőföld Alapon belül – az eddigi
támogatásokon túlmenően – forrásokat biztosít a magyar közösségek és az anyaország között i
kapcsolattartás erősítéséhez. A támogatás forrása a 2008. évi költségvetésben a Miniszterelnökség
fejezetben 720 millió forint összegben betervezésre került .
A támogatás a Velencei Bizottság által is elfogadott elvekre építve, a nyelvi és kulturáli s
önazonosság erősítését és az anyaországgal való kapcsolatok fenntartását segít ő támogatás i
formaként került bevezetésre .
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Azok a szerb, illetve ukrán állampolgárságú igényl ők részesülhetnek támogatásban, akik a kérelem
benyújtásának napján rendelkeznek a kedvezménytörvény (2001 . évi LXII . tv.) alapján kiadott
Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal . Ez a megoldás biztosítja azt ,
hogy a támogatás lehetőségével mindenek előtt azok éljenek, akik a magyar nyelvhez és kultúráho z
való tartozásukat aktív cselekménnyel, a Magyar igazolvány kiváltásával nyilvánították ki .

Azoknak a személyeknek nyújtható minden jogi vagy politikai probléma nélkül kapcsolattartás i
támogatás, akik a Velencei Bizottság által is elismert indokok alapján tartják a kapcsolatot az
anyaországgal, így oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média ,
sport, civiltársadalmi, önkormányzati együttm űködési, magyar—magyar együttműködési vagy
turizmussal kapcsolatos céllal, illetve kegyeleti okokból beutazók számára . Az üzleti
tevékenységgel, illetve munkavállalással kapcsolatosan beutazók e körbe nem tartoznak .

A felmerült költségek alapján átalánydíjas támogatást lehet igényelni :
• A csoport: akik esetében a Magyarországgal való kapcsolattartás költsége átlagos . Az

átalány összege: 15 euró .
• B csoport: akik esetében a Magyarországgal való kapcsolattartás költsége az átlago t

meghaladja. Az átalány összege : 50 euró .

A támogatás elosztásának rendje

A forrás felosztásáról döntést hozó : a Szülőföld Alap .
Feladata:

- az Alap szervezetén keresztül gondoskodik a lebonyolító szervezetek pályázati úto n
történő kijelöléséről, illetve

- az Alap felé kell elszámolni a támogatás folyósításáról és a költségekr ő l .

Lebonyolító szervezetek : a pályázati eljárás során kijelölt határon túli szervezetek .
Feladatuk :

- a magyar államigazgatási és költségvetési szervekkel való kapcsolattartás ,
- a támogatási források befogadása, külön folyószámlán vezetése ,
- a beérkező kérelmek alaki és érdemi ellenőrzése, elbírálása,
- a támogatás folyósítása a nyertes kérelmezőnek,
- a támogatások elszámolása .

A lebonyolító szervezetek a támogatási összeg legfeljebb 10%-áig terjed ően számolhatnak el
költségeket, ebből mind a lebonyolító, mind az információs irodák költségei fedezend őek.

Közreműködő szervezetek : az információs irodák.
Feladatuk :

- a támogatási rendszer kedvezményezetteinek tájékoztatása ,
- a kérelmek és a csatlakozó okmányok befogadása, azok els ő körben történő
ellenőrzése és munkanaponkénti megküldése a lebonyolító szervezethez .

A kapcsolattartási támogatás regionális lebonyolítására az Oktatási és Szakképzési Kollégium 2008 .
január 9-én hirdetett meg nyílt pályázatot, amely alapján Szerbiában a Szekeres László Alapítvány ,
Ukrajnában pedig az Unió Jótékonysági Alapítvány láthatja el a támogatások kifizetéséve l
kapcsolatos feladatokat .



A magyar—magyar kapcsolattartási támogatások kifizetése folyamatosan zajlik, 2009 . március
végéig mintegy 22 .000 vízumot igényl ő szerbiai és ukrajnai magyar kapott hozzájárulást a
magyarországi beutazással kapcsolatos költségeihez .

IV. TAMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

Az Alapból megítélt támogatások célnak megfelelő és szabályszerű felhasználását, a támogatott
programok megvalósulását a Szülőföld Alap Iroda ellenőrzi, amelynek eszközei a
kedvezményezettek részéről benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
dokumentumainak áttekintése, a helyszíni ellenőrzés, továbbá a monitoring vizsgálat lefolytatása .

A kedvezményezettekkel megkötött támogatási szerz ődés alapján a támogatott a szerződésben
rögzített elszámolási határidőn belül köteles megküldeni a támogatás felhasználására vonatkoz ó
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az Iroda részére . Az Iroda minden támogatás esetébe n
elvégzi az elszámolás dokumentumainak vizsgálatát, szükség esetén hiánypótlásra vagy ne m
rendeltetésszerű felhasználás esetén a támogatási összeg visszautalására szólítja fel a
kedvezményezettet . Az elszámolás lezárása esetén az Iroda teljesítésigazolást állít ki . A további
támogatás nyújtásának feltétele a lejárt határidejű támogatások teljes körű elszámolása. A 2008 . év
folyamán 12 esetben, 5,96 millió Ft összegben került sor a támogatás egészben vagy részben történ ő
visszautalására.

Az Iroda szükség esetén helyszíni ellenőrzés keretében is megvizsgálja a támogatási cél ténylege s
megvalósulását, a pénzügyi elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok, nyilvántartáso k
valódiságát, szabályszerűségét. A 2008. évben 91 esetben került sor helyszíni ellenőrzésre . A
helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján a támogatottak a szükséges intézkedéseket megtették, a
felmerült hiányosságokat pótolták, így a támogatás összegének visszautalása egy esetben sem vál t
szükségessé .

Az Iroda 2009 márciusában indította el az Alap 2005—2008 közötti támogatásainak monitoring
vizsgálatát, amelynek célja, hogy az Alapból eddig nyújtott támogatások hosszú távú hasznosulása ,
a támogatásokkal elért eredmények, illetve az Alap működésével kapcsolatos tapasztalato k
szélesebb szemszögb ől is áttekinthetővé váljanak a konkrét programokon, támogatásoko n
túlmenően. Ennek érdekében az Iroda 293 támogatott program megvalósítója részére küldött k i
kérdő ívet, amelyek segítségével az érintett határon túli szervezetek bemutatják tevékenységüket, é s
a Szülőföld Alapból elnyert támogatások felhasználását . A kérdő ívek visszaküldésének határidej e
2009. május 31 . Ezt követően kerül sor a kitöltött kérdőívek értékelésére, amelyet egy erre a célra
létrehozott Monitoring Bizottság fog elvégezni .
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V. AZ ALAP FORRÁSAI ÉS AZOK FELOSZTÁSA

Az Alap 2008. évi bevételei és kiadásai*

Forrás/költség

Költségvetési törvényben rögzített
forrás

Munkaerőpiaci Alap támogatása

Miniszterelnöki Hivatal
támogatása
Magyar—magyar kapcsolattartás i
támogatás
Egyéb bevétel**

Bevétel
(millió Ft)

Kiadás
(millió Ft)

1 000,0 900,0

760,2 684,0

450,0 405,0

720,0 720,0

3,3 -

Működési költségek

	

221,0 1

IÖsszesen

	

2 933,5

	

2 930,0

* A Szülő föld Alapról szóló 2005 . évi II. törvény végrehajtásáról rendelkez ő 355/2006. (XII. 27 .) Korm. rendelet 26 . §
(2) bekezdése értelmében az Alap adott költségvetési évben teljesül ő bevételének 10%-a használható fel működési é s
pályázatkezelési költségekre . A keret magában foglalja az Alap elvi irányító és döntéshozó testületeivel kapcsolato s
költségeket és a Szülő föld Alap Iroda működési kiadásainak fedezetét is, amelyek összesen 7,5%-ot tettek ki, így alatt a
maradtak a jogszabályban meghatározott 10%-os korlátnak .

** Egyéb bevétel címén jelentkezett 2,821 millió Ft visszautalt támogatás, illetve átváltásból fakadó árfolyamnyereség ,
valamint a Szülőföld Alap Iroda által működési költségekre fel nem használt, visszautalt 479 ezer Ft .



Az Alap 2008. évi forrásainak elosztása
(millió Ft)

I. forduló

Ország Összesen
Oktatási és

Szakképzési
Kollégium

Kulturális,
Egyházi és

Média
Kollégium

Önkormányzati
együttműködési és

Informatikai
Kollégium

Románia 342,0 96,5 196,4 49, 1
Szlovákia 128,2 36,2 73,6 18,4
Szerbia 188,1 53,1 108,0 27,0
Ukrajna 162,4 45,8 93,3 23,3
Horvátország 17,1 4,8 9,8 2,5
Szlovénia 8,6 3,0 4,7 0,9
Ausztria 8,6 2,5 4,9 1,2
Magyarország 45,0 12,7 25,8 6,5
Összesen 900,0 254,6 516,5 128,9

II. forduló

Ország Összesen
Oktatási é s

Szakképzés i
Kollégium

Kulturális ,
Egyházi és

Média
Kollégium

Önkormányzati
együttműködési é s

Informatika i
Kollégium

Románia 413,8 282,8 104,5 26,5
Szlovákia 155,2 105,5 39,8 9,9
Szerbia 227,7 154,8 58,3 14,6
Ukrajna 196,6 133,7 50,3 12,6
Horvátország 20,7 14,1 5,3 1, 3
Szlovénia 10,3 3,6 5,7 1,0
Ausztria 10,3 6,9 2,7 0,7
Magyarország 54,4 38,4 12,6 3,4
Összesen 1089,0 739,8 279,2 70,0

Összesen

Ország Összesen
Oktatási é s
Szakképzés i
Kollégium

Kulturális ,
Egyházi és

Média
Kollégium

Önkormányzati
együttműködési,

Informatikai
Kollégium

Románia 755,8 379,3 300,9 75,6
Szlovákia 283,4 141,7 113,4 28,3
Szerbia 415,8 207,9 166,3 41,6
Ukrajna 359,0 179,5 143,6 35,9
Horvátország 37,8 18,9 15,1 3,8
Szlovénia 18,9 6,6 10,4 1,9
Ausztria 18,9 9,4 7,6 1,9
Magyarország 99,4 51,1 38,4 9,9
Összesen 1 989,0 994,4 795,7 198,9

1 0



A 2008. évben beérkezett és támogatott pályázatok adata i

I. forduló

Ország
Beérkezett
pályázatok
száma (db)

Beérkezett igények
(Ft)

Támogatott
pályázato k
száma (db)

Kiosztott
támogatások (Ft)

Románia 549 1 340 003 058 284 342 000 000
Szlovákia 297 667 080 828 130 128 200 000
Szerbia 273 481 879 144 149 188 100 000
Ukrajna 243 568 251 836 99 162 400 000
Horvátország 39 59 956 690 22 17 100 000
Szlovénia 18 17 327 120 14 8 600 000
Ausztria 24 23 007 150 21 8 600 000
Magyarország 111 216 062 930 50 45 000 000
Összesen 1554 3 373 568 756 769 900 000 000

II. forduló

Ország
Beérkezett
pályázato k
száma (db)

Beérkezett igénye k(Ft)
Támogatott
pályázatok
száma (db)

Kiosztotttámogatások (Ft)

Románia 531 1 401 864 118 279 413 800 000
Szlovákia 284 321 979 497 118 155 200 000
Szerbia 265 583 099 628 149 227 700 000
Ukrajna 177 486 247 327 91 196 600 000
Horvátország 23 36 947 866 15 20 700 000
Szlovénia 13 15 469 923 13 10 300 000
Ausztria 31 23 381 500 20 10 300 000
Magyarország 88 155 426 318 42 54 400000
Összesen 1412 3 024 416177 727 1089 000 000

Összesen

Ország
Beérkezett
pályázatok
száma (db)

Beérkezett igények
(Ft)

Támogatott
pályázatok
száma (db)

Kiosztott
támogatások (Ft)

Románia 1 080 2 741 867 176 563 755 800 000
Szlovákia 581 989 060 325 248 283 400 000
Szerbia 538 1 064 978 772 298 415 800 000
Ukrajna 420 1 054 499 163 190 359 000 000
Horvátország 62 96 904 556 37 37 800 000
Szlovénia 31 32 797 043 27 18 900 000
Ausztria 55 46 388 650 41 18 900 000
Magyarország 199 371 489 248 92 99 400 000
Összesen 2 966 6 397 984 933 1 496 1 989 000 000

1 1



VI. AZ EGYES KOLLÉGIUMOK PÁLYÁZATI DÖNTÉSEI

1.) Kulturális, Egyházi és Média Kollégiu m

A Kulturális, Egyházi és Média Kollégium a 2008-as évben 795,7 millió Ft összegben írhatott k i
pályázatot a határon túli magyar kulturális és egyházi programok támogatására . A legtöbb
pályázatot ezen kollégium pályázati kiírásaira nyújtották be, szám szerint 1844-et, mintegy 3, 5
milliárd Ft összegben, amelyek közül a kollégium 872 pályázatot tudott támogatásban részesíteni .

Pályázati felhívások bemutatása

Pályázati felhívás a romániai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

1 .1 .
Művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények és szervezetek
működési és programtámogatása

45 000 000

1 .2 . Magyar nyelvű kulturális folyóiratok támogatása 25 000 000
1 .3 . Magyar média támogatása 50 000 000
1 .4 . Dokumentum- és rövidfilmek készítésének támogatása 12 000 000

1 .5 . Határon túli magyar kulturális szellemi örökség digitalizálásával és internete s
megjelenítésével kapcsolatos programok támogatása

15 400 000

1 .6 . A romániai magyar egyházi tulajdonban levő épített örökség feltárási ,
inventarizációs és felújítási programjainak támogatása

20 000 000

1 '7 '
Lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődési
intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatására 29 000 000

Összesen 196 400 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázato k

összege (Ft )

1 .1 . Művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények és szervezetek
működési és programtámogatása 30 000 000

1 .2 . Hivatásos színházak, táncszínházak és az opera országon belüli tájolás i
programjainak és új produkciók megvalósításának támogatása 20 000 000

1 .3 . Magyar könyvkiadás támogatása 20 000 000
1 .4 . Magyar nyelvű kulturális folyóiratok támogatása 22 500 000

1 .5 .
Határon túli magyar kulturális szellemi örökség digitalizálásával és internete s
megjelenítésével kapcsolatos programok támogatása

12 000 000

Összesen 104 500 000
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Pályázati felhívás a szlovákiai pályázók számára

I. fordulóf

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)
Országos

	

vagy

	

regionális

	

szinten

	

kiemelt

	

jelentőségű

	

kulturális ,
művészeti,

	

közgyűjteményi,

	

közművelődési

	

intézmények,

	

szervezetek
működésének

	

és

	

programjainak

	

támogatása,

	

különösen

2 .1 .

— a szlovákiai magyar előadó-művészetek intézményeinek és szervezeteine k
(színházak, táncegyüttesek és zenei együttesek) országon belüli tájolási
programjainak a támogatása és új produkciók megvalósítása, illetve a
szlovákiai magyar alkotóművészeti intézmények és szervezetek (képz ő-, ipar-
és

	

fotóművészet)

	

programjainak

	

a

	

támogatása,
— a szlovákiai magyar vonatkozású állománnyal rendelkez ő köz- és

	

egyházi
gyűjtemények (könyvtári, levéltári és muzeális intézmények, szervezetek)
szakmai programjainak (állománygyarapítás, állományvédelem és - őrzés ,
restaurálás, digitalizálás és szakmai képzések) támogatása, továbbá az
intézmények műszaki eszközparkjának a korszerűsítése

39 000 000

2.2 . Magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 13 000 000

2.3 . Magyar nyelvű írott és elektronikus média működési és beruházási
költségeinek támogatása

3 000 000

2.4 . Épített kulturális örökség, tájházak és egyházi jelleg ű épületek feltárásának,
megóvásának és felújításának támogatása

11 300 000

2.5 .
Lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődés i
intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatására
továbbpályáztatás céljából

7 300 000

Összesen 73 600 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

2 .1 .

Országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű kulturális, művészeti,
közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek működésének és
programjainak támogatása, különöse n
— a szlovákiai magyar előadó-művészetek intézményeinek és szervezeteinek
(színházak, táncegyüttesek és zenei együttesek) országon belüli tájolás i
programjainak a támogatása és új produkciók megvalósítása, illetve a
szlovákiai magyar alkotóművészeti intézmények és szervezetek (képző-, ipar-
és fotóművészet) programjainak a támogatása,
— a szlovákiai magyar vonatkozású állománnyal rendelkez ő köz- és egyház i
gyűjtemények (könyvtári, levéltári és muzeális intézmények, szervezetek )
szakmai programjainak (állománygyarapítás, állományvédelem és -őrzés,
restaurálás, digitalizálás és szakmai képzések) támogatása, továbbá az
intézmények m űszaki eszközparkj ának a korszerűsítése

20 800 00 0

2.2 . Magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 8 000 000

2 3 Magyar nyelvű írott és elektronikus média működési és beruházás i
költségeinek támogatása

2 000 000

2.4 . Épített kulturális örökség, tájházak és egyházi jelleg ű épületek feltárásának,
megóvásának és felújításának támogatása

5 000 000
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Lebonyolító szervezetek részére kulturális, művészeti, közgyűjteményi,
2 .5 .

	

közművelődési intézmények, szervezetek működésének és programjainak

	

4 000 000
	támogatására továbbpályáztatás céljából

Összesen

	

39 800 000

Pályázati felhívás a szerbiai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázato k
összege (Ft)

3 .1 . Országos

	

szinten

	

kiemelt jelentőségű ,

	

művészeti,

	

közgyűjteményi

	

és
közművelődési intézmények működésének támogatása

8 000 000

3 .2 .
Országos

	

vagy

	

regionális jelentőségű,

	

művészeti,

	

közgyűjteményi

	

és
közművelődési

	

intézmények

	

és

	

szervezetek

	

programtevékenységének
támogatása, infrastrukturális fejlesztése

16 000 000

3 .3 . A magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 17 000 000
3 .4 . A magyar nyelvű színházi és filmprodukciók támogatása 10 000 000

3 .5 .
Művelődési házak, magyar műemlékek felújítása (különös tekintettel az 1848 -
as forradalom és szabadságharc műemlékeire) 15 000 000

3 .6 . Kulturális rendezvények támogatása 16 200 000

3 .7 . Magyar nyelvű írott és elektronikus média m űködési költségeinek támogatása 15 000 000

3 ' 8 '
Lebonyolító szervezet részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődés i
programok támogatására továbbpályáztatás céljából 10 800 000

Összesen 108 000 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

3 .1 .

Országos szinten kiemelt jelentőségű , művészeti, közgyűjteményi és
közművelődési intézmények, szervezetek működésének,
pro

	

amtevéken se

	

állománygyarapításának, illetve infrastrukturális ,p

	

~

	

Y ~g ~ének,

	

.

hálózatfejlesztési tevékenységének támogatása

16 800 000

3 .2 . A magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 6 000 000
3 .3 . A magyar nyelvű színházi és filmprodukciók támogatása 7 000 000
3 .4 . Magyar műemlékek felújítása 3 200 000
3 .5 . Kulturális rendezvények támogatása 12 000 000

3.6 . Országos és regionális jelentőségű (nem helyi jellegű) magyar nyelvű írott é s
elektronikus média működési költségeinek támogatása

7 470 000

3.7 . Lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődés i
programok támogatására továbbpályáztatás céljából

5 830 000

Összesen 58 300 000
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Pályázati felhívás az ukrajnai pályázók számár a

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)
4 .1 . A kárpátaljai történelmi egyházak tevékenységének támogatása 30 000 000

4.2 . Magyar kulturális intézmények és szervezetek fejlesztésének, működésének
támogatása 17 000 000

4.3 . Könyvkiadás, irodalmi folyóiratok támogatása 5 000 000
4.4 . Kézirat-előkészítés támogatása 2 000 000
4.5 . Épített kulturális örökség megőrzésének támogatása 5 000 000
4.6 . Kárpátaljai magyar média működésének támogatása 20 000 000
4.7 . Kárpátaljai magyar művelődési központ kivitelezésének támogatása 5 000 000

4.8 .
Lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődés i
intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatására
továbbpályáztatás céljából

9 300 000

Összesen 93 300 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

4 .1 . Társadalmi szervezetek és működő színházak kulturális tevékenységének
támogatása 15 000 000

4.2 . Egyházi programok támogatása 18 000 000
4.3 . Könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 4 270 000
4.4 . Média támogatása 8 000 000

4.5 . Lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődési
programok támogatására továbbpályáztatás céljából

5 030 000

Összesen 50 300 000

Pályázati felhívás a horvátországi pályázók számár a

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

5 .1 .

Magyar művelődési egyesületek, hagyományő rző szervezetek működésének ,
programjainak és tevékenységüket segítő eszközök beszerzésének, illetve a
szórványban élő magyarsággal foglalkozó kutatások, publikációk
megjelentetésének támogatása

4 000 000

5 .2 . Egyházi épületek felújításának támogatása 2 000 000

5 .3 .
Közgyűjtemények szakmai programjainak (állománygyarapítás,
állományvédelem és -őrzés, restaurálás) támogatása 1 300 000

5 .4 . Magyar nyelvű média támogatása 2 500 000
Összesen 9 800 00 0
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II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

5 .1 . Magyar művelődési egyesületek, hagyományőrző szervezetek működésének,
programjainak és tevékenységüket segítő

	

íeszközök beszerzésének támogatás aP
3 000 000

5 2 Magyar nyelvű sajtó, rádió- és tévéműsorok támogatása, valamint
könyvkiadás

1 300 000

5 .3 . Történelmi, kulturális és vallási jelent őségű épületek felújítása 1 000-000
Összesen 5 300 000

Pályázati felhívás a szlovéniai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

6 .1 .

Kulturális intézményrendszer fenntartása és fejlesztése ,
Irodalmi, művészeti és tudományos értékek létrehozásának támogatása ,
Nemzetiségi sajtó és média közösségmegtartó programjainak támogatása ,
Egyházi közösségek magyar jellegű programjainak támogatása

4 700 00 0

Összesen 4 700 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

6 .1 .

Kulturális intézményrendszer fenntartása és fejlesztése ,
Irodalmi, művészeti és tudományos értékek létrehozásának támogatása ,
Nemzetiségi sajtó és média közösségmegtartó programjainak támogatása ,
Egyházi közösségek magyar jellegű programjainak támogatása

5 700 000

Összesen 5 700 00 0

Pályázati felhívás az ausztriai pályázók számár a

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

7 .1 .
Magyar nyelvű közművelődési és egyházi egyesületek és intézmények
programjainak és működésének támogatása 3 400 00 0

7.2 . Magyar nyelvű média támogatása 1 500 000
Összesen 4 900 000
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II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

7 .1 . Magyar nyelvű közművelődési és egyházi egyesületek és intézmények
programjainak és működésének támogatása

1 700 000

7.2 . Magyar nyelvű média támogatása 1 000 000
Összesen 2 700 000

Pályázati felhívás a magyarországi pályázók számár a

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

8 .1 .

A határon túli magyarok részvételével a Magyarországon megvalósul ó
művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, örökségvédelmi rendezvények ,
fórumok, képzések — beleértve az egyházak által, hasonló céllal szervezet t
hitéleti, kulturális és ifjúsági programokat is — támogatása . Határ menti
együttműködésben megvalósuló kulturális programok támogatása . A
kisebbségben élőmagyarsággal foglalkozó kutatások, publikáció k
(tanulmánykötetek, szakcikkek, elemzések) támogatása .

25 800 00 0

Összesen 25 800 00 0

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázato k
összege (Ft)

8 .1 .

A határon túli magyarok részvételével a Magyarországon megvalósul ó
művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, örökségvédelmi rendezvények,
fórumok, képzések — beleértve az egyházak által, hasonló céllal szervezet t
hitéleti, kulturális és ifjúsági programokat is — támogatása . Határ menti
együttműködésben megvalósuló kulturális programok támogatása . A
kisebbségben él ő magyarsággal, valamint a magyar nyelv és kultúra
terjesztésével foglalkozó kutatások, publikációk (tanulmánykötetek ,
szakcikkek, elemzések) megjelentetésének, és az ilyen vonatkozású
kiadványok idegen nyelvre történő fordításának támogatása .

12 600 000

Összesen 12 600 000
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A Kulturális, Egyházi és Média Kollégium által támogatott legfontosabb programok – a teljesség
igénye nélkül – a következők voltak:

Erdélyi Múzeum Egyesület (Románia) – Az EME gyűjteményének elektronikus
adattárfejlesztése – 2.000.000 Ft
Az Erdélyi Múzeum Egyesület mint tudományos intézmény 1859-ben alakult, célja pedig a
tudomány és a kultúra magyar nyelven való művelése és terjesztése, a magyar tudományos öröksé g
számbavétele és megőrzése. Az egyesület hét tudományos szakosztályt, saját könyvkiadó részlege t
működtet, és kutatóintézetet tart fenn. A Szülőföld Alap 2008 . évi támogatása az EME Információ s
és Dokumentációs Központjának folyamatos működését és modernizálását tette lehetővé. Az
ösztöndíjas katalogizálási program révén folytatódhatott az egyesület könyvállományána k
feldolgozása, mely egyben az Erdélyi Közös Katalógus – EKKA – fejlesztését is eredményezte .

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Románia) – Működési támogatás – 2 .000.000 Ft
Az 1885-ben alakult, majd 1991-ben újraalapított Erdélyi Magyar Közm űvelődési Egyesület
kulturális ernyőszervezetként nemcsak koordinációs szerepet tölt be az erdélyi m űvelődési életben ,
hanem mint önálló intézmény is részt vesz számos kulturális rendezvény és progra m
megvalósításában, az országos kulturális eseménynaptár elkészítésében és a szórvány támogatás i
programok lebonyolításában.

Mentor Kiadó Kft. (Románia) – Könyvek Erdélyből – mindenkinek program támogatása –
2.500.000 Ft
A Mentor Kiadó támogatása több kötet megjelentését szolgálta . Közülük is kiemelkedik Tófalv i
Zoltán munkája, akinek több mint másfél évtizedes kitartó és igen változatos áldozatokat követel ő
kutatása eredményeként sikerült a volt Securitate levéltárából összegyűjtenie, feldolgoznia és sajtó
alá rendeznie az 1956-tal kapcsolatos erdélyi „hazaárulási” perek teljes anyagát. A már megjelent I .
kötet és II . kötet, valamint a megjelenés előtt álló III . kötet után a IV. kötet a Fodor Pál nevével
fémjelzett, az erdélyi kérdés megoldását javasoló csoport perét igyekszik bemutatni a vádak alapjá t
képező elméletek, a kivizsgálási fogság vallatási jegyzőkönyveinek, a vádiratnak, az ítéleteknek é s
egyéb,

	

ezzel

	

kapcsolatos,

	

hiteles

	

dokumentumoknak

	

az

	

ismertetése

	

révén.

Erdélyi Magyar Írók Ligája (Románia) - Irodalmat a vidéknek c . szórvány felolvasókörú t
támogatása – 1 .000.000 Ft
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája elsőfokú prioritásként kezeli az Irodalmat a vidéknek programot,
amelynek célja, hogy eljuttassa a kortárs szépirodalmat, kulturális folyóiratokat minél több helyre ,
de elsősorban szórványvidékre, ahol nemcsak a jelenkori erdélyi magyar irodalom megismertetése a
tét, hanem jelzés a szórványban élők számára arról, hogy Erdélyben továbbra is virágzó magyar
irodalom van, és hogy a szépirodalom nem zárkózik el a szórványban él őmagyar emberektől sem.

Szlovákiai Református Keresztény Egyház (Szlovákia) – Bátorkeszi Egyházközség –
Gyermektáborok 2008. program támogatása – 1 .100.000 Ft
A Bátorkeszi Református Egyházközségben néhány évvel ezel őtt beindult a gyermekek és fiatalok
között végzett ifjúsági közösségteremtő munka. Kiépültek egy olyan jelképes központ alapjai, ahol
az összejöveteleken, az évközi találkozókon, a nyári táborok alkalmával nemcsak a helyi, hanem a
több száz kilométerrő l érkező gyermekek és fiatalok is keresztény nevelésben részesülhetnek . Az
egyházközség a református templom és parókia t őszomszédságában álló kihasználatlan egykor i
református elemi népiskola épületét szeretné felújítani, illetve átalakítani a mai ko r
követelményeinek megfelel ő gyermek- és ifjúsági központtá a Szülőföld Alap támogatása révén.
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Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Kft. (Szerbia) — Az intézet működési és
programtámogatása — 7 .600.000 Ft
A zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet létrehozásának célja a vajdasági
kulturális szerveződésekkel és ernyőszervezeteikkel közösen a kultúra és a tudományosság
fejlesztése. A Szülőföld Alap támogatása révén az elmúlt három évben az intézetben sikerült eg y
vajdasági magyar könyv-, kép-, mozgókép- és levéltári gyűjteményt, ún . dokumentációs központot
kialakítani; országos információs adatbankot működtetni . A támogatás hozzájárult a
társadalomtudományi kutatómunka elkezdéséhez, magyar közművelődési információs hálózat
üzemeltetéséhez, a könyvtárosok, a közművelődési szakemberek, az amat őr színjátszók és rendez ők
képzése és továbbképzése megszervezéséhez, a Délvidéki művelődési portál működtetéséhez, az
intézet feladatkörébe tartozó területeken magyarországi, Kárpát-medencei és nemzetközi
kapcsolatok ápolásához, valamint az információbrókeri tevékenység fejlesztéséhez .

Arany János Magyar Művelődési Egyesület (Szerbia) — Gombosi tájház — magyar közösség i
ház — 2.500.000 Ft
A tájház és magyar közösségi ház bemutatja Gombos népi hagyományának és tárgyi emlékeinek
gazdagságát, de egyben közösségi funkciókat is betölt, felhasználható rendezvényekre ,
összejövetelekre, szakkörökre és műhelymunkákra . A projekt első fázisában, 2008. évben, az
átalakítás célja volt, hogy a ház terei és szobái használhatóvá váljanak és a tárgyak, népviselete k
gyűjtése megtörténhessen. A második fázisban, 2009-ben, a begyűjtött tárgyak feldolgozása és
szakszerű elhelyezése, kiállítása, továbbá a kiszolgáló konyha, ebédlő kiépítése történik meg .

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva (Szlovénia) — a Bánffy Központ fenntartás a
—1.900.000 Ft
A muravidéki magyar kulturális élet egésze szempontjából kiemelked ő fontossággal bír az intézet
keretében működő Bánffy Központ . A központ az MNMI által felkarolt kulturális programo k
megvalósulásának helyszíne, magyar könyvesbolt m űködik benne, és az érdeklődőknek ingyenes
internethasználatot biztosít . A Szülőföld Alap támogatása a központ működéséhez és több program
—könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások, ifjúsági programok — megrendezéséhez járult hozzá .

A Kultúra Fejlődéséért Egyesület, Lendva (Szlovénia) — Szakmai továbbképzés a muravidék i
műkedvelő színjátszók számára — 1 .000.000 Ft
A Muravidék az egyetlen olyan szomszédos régió, ahol nincs hivatásos magyar színjátszás . A régió
szempontjából — ahol mindössze néhány ezerre tehető az önmagát magyarnak valló lakosság — ige n
fontos

	

a

	

színjátszás

	

által

	

keltett

	

összetartó

	

erő .
Az elmúlt két évben a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet égisze alatt létrejöt t
Diáxínpad igyekszik felvállalni a közösség építésének feladatát, és fiatal er őkre építve, középiskolát
befejező vagy egyetemista fiatalok közreműködésével szervezik meg a muravidéki magyar kultúr a
megismertetését.

Burgenlandi Magyar Kuttúregyes űlet (Ausztria) — a kultúregyesület 40 éves évfordulója é s
észak-burgenlandi csoportjának működése — 250 .000 Ft
A BMKE egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a lehető legtöbbet tegye a magyar nyelv
megőrzéséért, lehetőséget adjon a nyelvgyakorlásra, adott esetben a magyar nyelv elsajátítására . A
BMKE több formában próbál meg eleget tenni az igényeknek. Egyrészt az egyesületen belül
működő csoportok széles rétegeknek kínálják a nyelvtanulás lehet őségét. Másrészt a burgenland i
iskolákban zajlik magyar nyelvű oktatás, amelyben a kultúregyesületnek támogató szerepe van a
rendelkezésére álló tanítási eszközök kölcsönzésével, továbbképző fórumok szervezésével, valamint
tanári segédeszközök összeállításával.
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Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület (Magyarország) – Kárpát-medencei Hál ó
Nagytalálkozó – 500.000 Ft
A Találkozások 2008 tábor hosszú távú célja volt, hogy olyan kapcsolatok létrejöttét segítse ,
melyek a külhoni és magyarországi magyarok számára egyaránt egy személyes arcokkal illusztrál t
térképet rajzolnak a résztvev ők fejében. A Találkozások 2008 tábor célja volt többek közöt t
lehetőséget teremteni olyan kapcsolatok kialakítására, melyek hosszú távon is élők és aktívak
maradnak, a különböző régiók között átívelve. Egy modern, demokratikus és emberléptékű
egyházkép népszerűsítése, mely a hierarchikus szerkezetű modell helyett a keresztény laikusokra,
mint bázisra felépülő házat állítja középpontba . Szakmai együttműködési lehetőségek alapjának
lerakása, elsősorban a közösségfejlesztés témájában, valamint a közös Kárpát-medencei
hagyományok megismerésének elősegítése igényes és művészi kulturális programok segítségével .

Magyar Írószövetség (Magyarország) - Határtalan irodalom – 900.000 Ft
2009 januárjától 2009 májusáig a Magyar Írószövetség Kritikai Szakosztálya Határtalan irodalom
címmel rendezvénysorozatot indít, amelynek célja a fiatal, határon túli írók, költ ők bemutatása a
magyarországi olvasóközönségnek. A cél megvalósítása érdekében a Magyar Írószövetsé g
klubjában havonta két alkalommal író-olvasó találkozót szerveznek . A programsorozat keretébe n
külön esteken mutatják be az erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, valamint felvidéki fiatal írókat ,
költőket, akiknek eddigi alkotómunkájával minden esetben egy felkészült, a határon túli kortár s
irodalmat jól ismerő irodalomtörténész ismerteti meg a magyarországi olvasókat .
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2.) Oktatási és Szakképzési Kollégiu m

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium a 2008-as évben 994,4 millió forint összegben írhatott k i
pályázatot a határon túli magyar oktatás és szakképzés támogatására . A pályázati kiírásokra 677
kérelem érkezett be, mintegy 2,19 milliárd forint összegben, amelyekb ől 426 pályázatot támogatott
a kollégium.

Pályázatifelhívások bemutatása

Pályázatifelhívás a romániai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

1 .1 . Szociális ösztöndíjprogram egyetemi hallgatók és középiskolás diáko k
számára 10 000 000

1 .2 . Közoktatási tankönyvírás támogatása 3 000 000
1 .3 . Tudományos szakfolyóiratok támogatása 6 000 000

1 .4 . Szórványvidéken működő magyar nyelvű oktatási intézmények fejlesztési és
működési támogatása

36 000 000

1 .5 . A magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények és háttérintézménye k
működési, kutatási és eszközfejlesztési támogatása

31 850 000

1 .6 . Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására 9 650 000
Összesen 96 500 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)
1 .1 . Felnőtt-, szak- és továbbképzési programok támogatása 100 000 000

1 2
Magyar nyelvű oktatási programokat működtető egyetemek
háttérintézményeinek támogatása 120 100 000

1 .3 . Oktatáshoz kapcsolódó kutatás, jegyzet- és szakkönyvkiadás, valamin t
felsőoktatási tudományos konferenciák támogatása

40 000 000

1 .4 . Lebonyolító szervezetek részére közoktatási programok támogatásár a
továbbpályáztatás céljából

22 700 000

Összesen 282 800 000

Pályázatifelhívás a szlovákiai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)
2 .1 . Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása 15 000 000
2.2 . Tanártovábbképzés új pedagógus kompetenciák megszerzésére 3 000 000

2.3 . Középiskolák infrastrukturális és eszközbeszerzési támogatása, különö s
tekintettel a gimnáziumok támogatására

7 000 00 0
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2 4 Közoktatást támogató háttérintézmények és szakmai szervezetek működés i
költségeinek támogatása 5 500 000

2.5 . Magyar nyelvű tanulmányi versenyek támogatása 2 000 000

2 .6 . Lebonyolító szervezetek részére óvodák és alapiskolák infrastrukturális és
eszközbeszerzési támogatására 3 700 000

Összesen 36 200 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

2 .1 A szakoktatás tartalmi megújítását segítő módszertani anyagok és kiadványok
létrehozásának támogatása 6 500 000

2 .2 . Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása 40 000 000

2 3 Felnőttképzés és szakmai továbbképzések feltételeinek megteremtése é s
a képzések megvalósítása 25 500 000

2 .4 . Szakoktatási célokat szolgáló digitális és interaktív tananyagfejlesztés 15 000 000

2 .5 . Oktatási szakmai szervezetek és társulások működési és kutatási támogatása 8 000 000

2.6 .
Lebonyolító szervezetek részére a helyi lehetőségekre és sajátosságokra épülő
tehetséggondozó programok megvalósításának és a tevékenységhez szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtésének támogatására

10 500 000

Összesen 105 500 000

Pályázati felhívás a szerbiai pályázók számára

L forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

3 .L

Magyar tannyelven oktató közoktatási intézmények, kiemelten óvodák ,
általános iskolák, gimnáziumok, valamint felsőoktatási intézmények
működése és infrastrukturális fejlesztése (épületfelújítás, eszközbeszerzés ,
működtetés, oktatási segédanyag-ellátás javítása)

21 200 000

3 .2 . Pedagógus- és egyéb szakmai továbbképzési programok támogatása 12 150 000

3 .3 .
Tudományos kutatások, regionális felsőoktatási projektek, konferenciák
támogatása magyar érdekeltségű oktatási intézményekben vagy tudományo s
műhelyekben

7 000 000

3 .4 . A diáksegélyező egyesületek programjainak támogatása 7 440 000
3 .5 . Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására 5 310 000

Összesen 53 100 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

3 .1 .
Magyar tannyelven is oktató középiskolák infrastrukturális fejlesztése ,
valamint felkészítő és tehetséggondozó programjainak támogatása 37 000 00 0

3 2 Magyar nyelvű felsőoktatási és felsőoktatáshoz kapcsolódó
háttérintézmények működési és beruházási támogatása

37 000 000
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3.3 . Szakképzést és felsőoktatást elősegítő diáksegélyező egyesületek
tevékenységének támogatása

21 000 000

3.4.

A vajdasági magyar felnőttképzési hálózat regionális kapcsolatépítés e
céljából szervezett tudományos kutatások, regionális fels őoktatási projektek,
konferenciák támogatása, magyar érdekeltség ű oktatási intézményekben vagy
tudományos műhelyekben

14 620 000

3.5 . Programok a felnőttképzést igényl ők támogatására – a munkaerőpiacon
történő elhelyezkedés elősegítése, esélyegyenlőség javítása céljából 14 000 000

3.6 .
Pedagógus szakmai továbbképzési programok és kiegészítő képzése k
támogatása 15 700 000

3.7 . Lebonyolító szervezetek részére szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási
programok támogatására továbbpályáztatása céljából

15 480 000

Összesen 154 800 000

Pályázati felhívás az ukrajnai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

4 .1 .
Magyar oktatási nyelvű általános és középiskolák működési, fejlesztési és
eszközbeszerzési támogatása, különös figyelemmel a szórványoktatá s
támogatására

14 220 000

4.2 . Magyar nyelvű óvodák könyvekkel és módszertani anyagokkal val ó
ellátásának támogatása

4 000 000

4.3 . Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására 4 580 000
Összesen 45 800 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

4. L
Magyar nyelven is oktató fels őoktatási intézmények működési é s
eszközfejlesztési támogatása

61 000 000

4 2
Magyar nyelvű szakképzés, felnőttképzés, valamint az esélyegyenlőséghez é s
felzárkóztatáshoz kapcsolódó programok támogatása 50 000 000

4.3 .
Magyar tannyelv ű oktatási-nevelési intézmények pedagógusa i
továbbképzésének támogatása 10 000 000

4.4 . Magyar nyelvű szak- és tankönyvkiadás támogatása, az oktatási segédanyag-
ellátás helyzetének javítása

7 500 000

4.5 . Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására 5 200 000
Összesen 133 700 000

Pályázati felhívás a horvátországi pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

5 .1 .
Magyar nyelv és identitás ápolását célzó oktatási programok és fejlesztése k
támogatása 2 400 000

23



5 .2 .

	

Magyar nyelv ápolásához kötődő táborok és vetélkedők támogatása

	

2 400 000
Összesen

	

4 800 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok
összege (Ft)

5 .1 . Magyar nyelven oktató közoktatási intézmények szakképzési programjaina k
támogatása

10 000 000

5.2 . Felnőttképzési programok támogatása 3 000 000

5.3 .
Magyar nyelven oktató közoktatási és felsőoktatási intézmények
háttérintézményeinek támogatása 1 100 000

Összesen 14 100 000

Pályázati felhívás a szlovéniai pályázók számár a

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok
összege (Ft)

6 . L Nemzeti identitás megőrzését elősegítő oktatási, gyermek- és ifjúság i
programok támogatása 1 800 000

6 2 A kétnyelvű általános iskolák magyar nyelvű, illetve magyar vonatkozású
taneszköz beszerzésének támogatása

1 200 000

6.3 . Az oktatással kapcsolatos, az oktatásban hasznosítható tudományo s
programok és kiadványok támogatása

0

Összesen 3 000 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft )

6 . L Kétnyelvű oktatási intézmények, oktatást támogató szervezetek és programok
támogatása 3 600 000

Összesen 3 600 000

Pályázati felhívás az ausztriai pályázók számár a

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

7 .1 . Magyar nyelven is oktató közoktatási intézmények és szervezetek támogatása 2 500 000

Összesen 2 500 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

7 1 A magyar nyelven oktató szervezetek szakképzési programjának, illetv e
működésének támogatása 6 400 000
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7.2 .

	

I A magyar nyelvű óvodát működtető szervezet támogatása 500 000
Összesen 6 900 000

Pályázati felhívás a magyarországi pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázato k

összege (Ft)

8 .1 .
Oktatási,

	

képzési,

	

tehetséggondozási hálózatépítés

	

és

	

forrásteremtés

	

a
12 700 000gyakorlatban — különös tekintettel a nemzeti és európai uniós fejlesztés i

lehetőségekre

8.2 .
A

	

magyar

	

kisebbségi

	

oktatási

	

rendszer

	

helyzete,

	

jogi
az

háttere ,
EU- 0intézményfejlesztési

	

stratégiái —

	

összehasonlító

	

vizsgálat
tagállamokkal

Összesen 12 700 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázato k

összege (Ft)

8.1 .
Munkaerőpiac-orientált egységes feln őttképzési programok továbbfejlesztése ,
képzők képzése és kísérleti képzések határon túli megvalósítása hálózat i
együttműködéssel

35 700 000

8 2 A nyelvhatárok és a szórvány/diaszpóra helyzete — kutatás és stratégia
kidolgozása 2 700 000

Összesen 38 400 000

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium által támogatott legfontosabb programok a következ ők
voltak, a teljesség igénye nélkül:

Sapientia Alapítvány és Kutatási Programok Intézete (Románia) — Működési támogatás —
55.500.000 Ft
A Sapientia Alapítvány nyolc éve tartja fenn és támogatja a Sapientia — Erdélyi Magya r
Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem működését. Az egyetem mint nemzeti
intézmény működésének rendszeres magyar állami támogatásán túlmen ően a Szülőföld Alap i s
hozzájárult a Sapientia m űködési költségeinek és programjainak biztosításához .

Selye János Egyetem (Szlovákia) — M űködési költségek támogatása — 32 .000.000 Ft
A Selye János Egyetem 2004 szeptemberében kezdte meg működését, mint az egyetlen magyar
oktatási nyelvű szlovákiai állami felsőoktatási intézmény. Az intézménybe beiratkozott hallgatók
száma eléri a 3000-et. Az egyetemen jelenleg három karon folyik az oktatás, a Reformátu s
Teológiai Karon, a Gazdaságtudományi Karon és a Tanárképz ő Karon nappali, illetve levelező
tagozaton. A Szülőföld Alap által nyújtott támogatás kiemelkedő jelentőséggel bír a szlovákiai
magyar értelmiség létszámának gyarapításában, és nem utolsó sorban hozzájárult a Selye Jáno s
Egyetem további sikeres működéséhez .
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Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Szlovákia) – M űködési támogatás – 10.100.000
Ft
Az SZMPSZ a szlovákiai magyar közoktatásban dolgozó pedagógusok szakmai érdekvédelmi civi l
szervezete, amely komáromi központtal m űködik. A civil szakmai szervezet szervezi meg a
szlovákiai magyar pedagógusok nyári egyetemét, pedagógustalálkozóit és szakmai konferenciáit ,
melyek a szakmai elképzelések és oktatáspolitikai koncepciók közös megbeszélésének a helyszíné t
jelentik. E szervezet osztja ki a szlovákiai magyar pedagógusok megbecsülése jeléül a Felvidéki
Magyar Pedagógus Díjat, de támogatja a tehetséges, kutató diákokat is . 2002-től jelenik meg a
Pedagógusfórum havi lap, mely a szlovákiai magyar iskolák életének, az SZMPS Z
tevékenységének a krónikája. A Szülőföld Alap támogatása éves működésükhöz járult hozzá.

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szerbia) – XII . Nyári Akadémia –
pedagógus-továbbképzés – 2 .650.000 Ft
A XII. Nyári Akadémia 2008 . augusztus 4–9. között zajlott a szabadkai Svetozar Markovic
Gimnáziumban . A munka öt napon, nyolc csoportban bonyolódott, amelyben a természettudomány i
szak, az informatikai és multimédia szakcsoport keretén belül részt vettek óvón ők, tanítók, magyar,
történelem, matematika tanárok, erkölcstan pedagógusok . A képzésen 180 vajdasági és határon túl i
magyar pedagógus vett részt .

Egészségügyi Középiskola (Szerbia) – Ambiens rendszert a tudásszerzéshez – 5 .000.000 Ft
A szabadkai Egészségügyi Középiskolában a Tartományi Nagyberuházási Alap segítségével 200 8
márciusában egy új szárny (mintegy 1600 m 2) építése kezdődött . A befejezés előtt álló munkálatok
alapján reálissá vált, hogy november elején elkészül a hat új általános tanterem, két nyelvi
laboratórium, az informatikai és multimédiás kabinet . Az építéssel a jelenleg 12 m2-es
iskolakönyvtár, a több mint 8000 címszót tartalmazó könyvállomány is új helyszínt kap, egy tágas,
olvasótérrel is rendelkező terem formájában .

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Ukrajna) – M űködési támogatás –
67.040.000 Ft
A főiskola 1996-tól működik önálló, magyar nyelven oktató akkreditált felsőoktatási
intézményként. Jelenleg 30 szakon, szakirányon vehetnek részt képzésben a hallgatók . Ezen kívül a
főiskola két anyaországi kihelyezett képzésnek is otthont ad, a Corvinus Egyetem Kertészet i
Karának kertészmérnöki, illetve a Nyíregyházi F őiskola Gazdasági és Társadalomtudományi
Karának gazdálkodási szakos képzésének .

Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány (Ukrajna) – Ungvári Nemzeti Egyetem magya r
nyelvű tanszékeinek fejlesztése - 27.000.000 Ft
Az Ungvári Nemzeti Egyetemen a 2008/2009-es tanévben komoly el őrelépés volt a kárpátaljai
magyarság felsőoktatási intézményrendszerének kialakításában : magyar karral b ővült az Ungvári
Nemzeti Egyetem . A kar a tervek szerint magában foglalja többek között a magyar nyelv- é s
irodalom, történelem és európai integrációs, illetve a matematikai tanszéket . Az egyetemi képzés
előnye, hogy az ötéves képzés során a hallgatók nem csupán a szükséges tananyagot sajátítják el ,
hanem az ukrán nyelvet is, könnyebben helyezkednek el szülőföldjükön .

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége (Ausztria) – a Bécs i
Magyar Iskola működési feltételeinek biztosítása és javítása, a szakoktatás színvonalának
emelése – 2.600.000 Ft
A Bécsi Magyar Iskola 21 éve működik, a 2007/2008-as tanévben 142 diák látogatta foglalkozásait .
A magyar nyelv ápolása, az irodalom, nyelvtan oktatása mellett évek óta más szaktárgyak oktatásá t
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is feladatának tekinti, földrajzot, történelmet, társadalomismeretet, néprajzi ismereteket is tanítanak ,
kézműves, zenei foglalkozásokat is szerveznek .

Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület (Magyarország) Határon túli magyaro k
tehetséggondozó hálózatának létrehozása — 2 .120.000 Ft
A program három jól körülírható, ám szorosan egymásra épül ő cél megvalósításáról szól. Céljuk
olyan képzés biztosítása, amely tehetséggondozó központok létrehozásával, fenntartható
működtetésével és szakmai irányításával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket ad át a
határon túli magyarság tehetséggondozásával foglalkozó pedagógusainak, pszichológusainak, civi l
szervezeteinek. Ezen túlmenően a program célja a határon túli magyarokra koncentráló
tehetségközpontok hálózatának létrehozása, m űködtetése, valamint a tehetségpontok működtetését
és hálózatának kialakítását segítő szakkönyv kiadása .
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3.) Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium

Az Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium a 2008-as évben 198,9 millió forin t
összegben írhatott ki pályázatot a határon túli önkormányzati és informatikai programok
támogatására. A pályázati kiírásokra 445 kérelem érkezett be, mintegy 710,6 millió forin t
összegben, amelyekbő l 198 pályázatot támogatott a kollégium .

Pályázati felhívások bemutatása

Pályázati felhívás a romániai pályázók számára

I. fordulóf

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázato k

összege (Ft)

1 .1 . Regionális együttműködéssel kapcsolatos és a strukturális alapo k
felhasználását előkészítő fejlesztési projektek és pályázati irodák támogatása

14 190 000

1 .2 . Strukturális alapokkal, operatív programokkal kapcsolatos tájékoztat ó
anyagok támogatása 10 000 000

1 .3 . Falugondnoki szolgáltatások résztámogatása 20 000 000

1 .4 .
Lebonyolító szervezetek részére kisebb önkormányzati együttműködési és
informatikai programok, eszközbeszerzések támogatására 4 910 000

Összesen 49 100 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázato k

összege (Ft )

1 .1 . Regionális együttműködéssel kapcsolatos és az európai finanszírozási alapo k
felhasználását el őkészítő fejlesztési projektek és pályázati irodák támogatása

8 000 000

1 .2 . Önkormányzati információs és pályázati tájékoztató anyagok támogatása 5 850 000
1 .3 . Falugondnoki szolgáltatások résztámogatása 10 000 000

1 .4 .
Lebonyolító szervezetek részére kisebb önkormányzati együttműködési é s
informatikai programok, eszközbeszerzések támogatására 2 650 000

Összesen 26 500-000

Pályázati felhívás a szlovákiai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

2 1
Önkormányzati és EU-források igénybevételét elősegítő programok
támogatása 9000 000

2.2 . Informatikai infrastrukturális programok támogatása 7 600 000

2 .3 . Lebonyolító szervezetek részére kisebb önkormányzati programo k
támogatására 1 800 000

Összesen 18 400 000
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II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok
összege (Ft)

2 1
Önkormányzati és EU-források igénybevételét elősegítő programok
támogatása 5 000 000

2 2 Önkormányzati, közösségi és tájékoztató portálok internete s
tartalomfejlesztése 3 550 000

2.3 . Lebonyolító szervezetek részére kisebb önkormányzati együttműködési
programok támogatására továbbpályáztatás céljából 1 350 000

Összesen 9 900 000

Pályázati felhívás a szerbiai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok
összege (Ft)

3 .1 . A Vajdasági Háló Program működését biztosító fejlesztések támogatása 10 000 000

3 2
Informatikai felzárkóztatást célzó programok támogatása (új ECDL -
központok akkreditációs és egyéb költségei) 3 500 000

3.3 . Önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók informatikai felkészítés e
(eCom program) 4 300 000

3.4 .
Önkormányzati fejlesztéseket elősegítő stratégiák, projektek támogatása (e -
közigazgatás, informatika az eEurope programmal és a Vajdaság i
eGovernment stratégiával összhangban)

4 500 000

3.5 . eLearning keretrendszerek kidolgozásának támogatása (összhangban a z
intézmény informatikai stratégiájával)

2 000 000

3.6 . Lebonyolító szervezetek részére kisebb önkormányzati együttműködési és
informatikai programok, eszközbeszerzések támogatására

2 700 000

Összesen 27 000 000

li. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázato k
összege (Ft )

3 .1 .

EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok
informatikai képzés- és eszköztámogatása . Strukturális alapok, EU operatív
programok tartalomfejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztató anyagok készítése ,
web prezentációk támogatása

3 500 000

3.2 . Informatikai infrastrukturális felzárkóztatást segítő fejlesztések és
infrastrukturális programok támogatása 4 500 000

3.3 . A Magyar–magyar platform program megvalósítását célzó programo k
(internet elérési pontok, eMagyar program) támogatása 4 000 000

3.4 . Informatikai vállalkozásfejlesztési programok támogatása 1 140 000

3.5 . Lebonyolító szervezet részére önkormányzati együttműködési é s
informatikával kapcsolatos programok támogatására 1 460 000

Összesen 14 600 000
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Pályázati felhívás az ukrajnai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok
összege (Ft)

4 .1 .
Magyar önkormányzati arculatmegőrző programok, falunapok, határ menti
intézményi és civil együttműködések támogatása 5 000 000

4 2
Informatikai fejlesztést és működést, illetve internet-hozzáférést fejlesztő
programok támogatása 15 970 000

4.3 .

Lebonyolító szervezetek részére kisebb önkormányzati együttműködési,
informatikai programok, eszközbeszerzések, falunapok, kistérségi, határ
menti együttműködések, internet-hozzáférés fenntartásának, illetve magyar
önkormányzatok arculatmegőrző programjainak támogatására

2 330 000

Összesen 23 300 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

4 .1 . Önkormányzati, határ menti intézményi, kistérségi és civil együttm űködési
programok támogatása 3 340 000

4 2 Informatikai fejlesztést és működést, illetve internet-hozzáférést és
-fenntartást fejlesztő programok támogatása

8 000 000

4.3 .

Lebonyolító szervezetek részére kisebb önkormányzati együttműködési,
informatikai programok, eszközbeszerzések, kistérségi, határ menti
együttműködések, internet-hozzáférés fenntartásának, illetve magyar
önkormányzatok arculatmegőrző programjainak támogatására

1 260 000

Összesen 12 600 000

Pályázati felhívás a horvátországi pályázók számár a

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)
5 .1 . Határon átnyúló együttműködési programok támogatása 1 000 000
5.2 . Közösségi pontok működésének és a kultúrkincs digitalizálásának támogatása 1 500 000

Összesen 2 500 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)
5 .1 . Határon átnyúló együttműködési programok támogatása 1 300 000

Összesen 1 300 000
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Pályázati felhívás a szlovéniai pályázók számára

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok
összege (Ft )

6 .1 .
Európai uniós pályázati forrásokhoz való hozzáférés el ősegítése ; informatikai
fejlesztések támogatása; regionális programok és magyar—magya r
kapcsolatok támogatása

900 000

Összesen 900 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok
összege (Ft )

6 .1 .
Európai uniós pályázati forrásokhoz való hozzáférés el ősegítése ; informatikai
fejlesztések támogatása; regionális programok és magyar—magya r
kapcsolatok támogatása

1 000 000

Összesen 1 000 000

Pályázati felhívás az ausztriai pályázók számár a

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)
7 .1 . Az ausztriai magyar szervezetek informatikai fejlesztéseinek támogatása 1 200 000

Összesen 1 200 000

II. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

7 1 Magyar szervezetek, magyar nyelv ű internetes informatikai adások
fejlesztésének támogatása 700 000

Összesen 700 000

Pályázati felhívás a magyarországi pályázók számár a

I. forduló

Sorszám Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

8
1 Határon túli magyar önkormányzati

	

együttműködési, informatikával
6 500 000kapcsolatos programok, tevékenységek támogatás a

Összesen 6 500 000

Sorszám

	II. forduló

Pályázati felhívás címe
Támogatott
pályázatok

összege (Ft)

3 1



8 .1 .
Határon átnyúló önkormányzati együttműködéseket szolgáló, az európai
uniós források fogadását és felhasználását segítő , valamint informatikai 3 400 000
fejlesztéseket megalapozó programok, tevékenységek támogatás a

Összesen 3 400 000

Az Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium által támogatott legfontosabb
programok a következők voltak, a teljesség igénye nélkül:

Falugondnoki hálózat támogatása Romániában — 30 .000.000 Ft
A falugondnok program az id ősödő magyar faluközösségeknek nyújthat segítséget ahhoz, hogy a
közösségek újra életképessé, fejlődővé válhassanak. A két pályázati felhívás keretében 2008-ban 2 8
szervezet részesült támogatásban, amelyből szociális programok, buszbeszerzések, IT-mentorok
képzése valósulhatott meg .

Bogáti Önkormányzati Fejlesztési Társulás (Románia) — Regionális szintű beruházás
előkészítése és alapinfrastruktúra kiépítése európai uniós forrásokból — 1 .000.000 Ft
A gazdaság és turizmus fejlesztése, víz- és hulladékgazdálkodás, ivóvízellátás, környezet- é s
természetvédelem, mind olyan problémák, amelyek a térség minden települését érintik, é s
amelyeket az elmúlt időszakban minden település próbált a maga módján megoldani, orvosolni ,
helyi, megyei és kormányzati erőforrásokból . A Fejlesztési Társulás egyik legfőbb prioritása a
vidéki alapinfrastruktúra megteremtése, ilyen célból készül egy pályázat az Európai Unió Nemzet i
Vidékfejlesztési Terv (2007-2013) 322-es kiírásához . Ezen projekt magába foglalja a
csatornahálózat és ivóvízhálózat kiépítését a községekben, egy kulturális központ kialakítását ,
valamint 3 km községi út teljes rehabilitációját .

eTransylvania Egyesület (Románia) — Erdélyi Magyar Információs Társadalmi Stratégi a
2009—2012 — társadalmi konzultáció — 800 .000 Ft
A projekt célkitűzése egyrészt az, hogy egy 24 fős fiatal stáb jöjjön létre, amely képes fenntartható ,
hatékony informatikai projektek generálására és megvalósítására . Ez a csapat a későbbiekben
lehetőséget kap további projektek megvalósítására is, ebbe az eTransylvania Egyesület tovább i
erőforrásokat von be. Másrészt cél egy olyan projektportfolió kialakítása, amely kiegészít ő eleme az
Erdélyi Magyar Információs Társadalmi Stratégiának, és amely gyakorlatban is alkalmazza ennek
célkitűzéseit .

Vágsellyei Régiófejlesztési Ügynökség (Szlovákia) — Sikeres önkormányzati pályázatok, a
régiók fejlődéséért program támogatása — 1 .400.000 Ft
A Vágsellyei Régiófejlesztési Ügynökség az országos szint ű régiófejlesztési ügynökségek
hálózatának tagja 2003-tól . Tevékenységét működésének megkezdésekor elsősorban a vágsellyei
járásban fejtette ki, a későbbiek folyamán célcsoportja bővült, mára széles együttműködési hálóval
rendelkezik a galántai, újvári, komáromi járásokban is, de egy-egy projekt keretében más régiókban
is tevékenységet fejt ki . Munkájával elsősorban önkormányzatokkal alakított ki szoros kapcsolatot ,
célja a folyamatos, a régiófejlesztés minden szintjére kiterjed ő együttműködés, a stratégiai
dokumentumok kialakításától kezdve a projektek implementálásáig .

Szekeres László Alapítvány (Szerbia) — eMagyar pontok eszköz- és tartalomfejlesztése,
fenntartási költségeinek támogatása — 4 .000.000 Ft
Az eMagyar program célja 2008-ban a meglév ő nyilvános internet-hozzáférési pontok fenntartása ,
működtetése és tartalommal való feltöltése volt . A vajdasági eMagyar pontok legfontosabb adatait
mindenki megtekintheti a www .emagyar.net internetes oldalon, amelynek feltöltése folyamatos . Az
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új hírekkel, pályázati lehetőségekkel és jelentős eseményekkel az eseménynaptár ismerteti meg a
böngészőt .

Tápió-vidékért Egyesület (Magyarország) – Mentor Program–önkormányzati és közösségi
szerveződések – 1.150.000 Ft
2008 . március 1-31 . között Erdélyben került megszervezésre és lebonyolításra az a szakma i
terepmunka, amelynek alapján kiderült, hogy a megalakulóban lév ő erdélyi helyi közösségek
jelentős szakmai segítséget igényelnek a Romániában induló LEADER Program tervezésében é s
elindításában . Ennek egyik előfeltétele a pályázni kívánó térségek közösségépít ő folyamatainak
elindítása és ösztönzése, kiemelt figyelmet szentelve a térségekben tevékenykedő önkormányzato k
közötti együttműködések kialakítására és fenntartására . A felmérésből az is kiderült, hogy az
önkormányzatok közötti együttm űködések ösztönzésével egy olyan közösségépítő folyamatot lehet
elindítani, amely ösztönzi a térségek vállalkozói és civil társadalmát a vidékfejlesztés i
stratégiakészítés folyamataiban való részvételre . A pályázat kiemelt célja : a Romániai LADE R
Programban pályázni kívánó tíz erdélyi térség önkormányzati együttm űködési rendszerének
fejlesztése az EU vidékfejlesztési forrásainak ésszerű felhasználása érdekében.

** *

Összességében elmondható, hogy a 2006 . évi jogszabályváltozások folytán átalakult rendszerbe n
működő , az egyes korábbi támogató szervezetek forrásainak átcsoportosítása folytán kib ővült
anyagi forrásokkal rendelkező Szülőföld Alap az Európai Unió térségbeli kibővülését követő új
helyzetben is képes volt hatékonyan hozzájárulni a külhoni magyar közössége k
versenyképességének növeléséhez, életminőségének jobbításához és nemzeti identitásána k
megőrzéséhez .

* * *
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