
 

 
 

Stakeholder konzultáció - 

Napirend 
 

Dátum: 2021. június 14-15.  

 

Konzultáció 

formája:  Két félnapos online konzultáció, 

Javaslataikat és észrevételeiket a program-tervezet (vitairat) tartalmáról és a 

napirendben vázolt orientáló kérdések mentén egyaránt várjuk írásban is akár a 

konzultációt megelőzően, akár azt követően az egtn.romaprogram@bm.gov.hu 

címre. 

 

 

2021. június 14. 9:00 – 13:00 

 

9:00-9:20 Konzultáció megnyitása 

Dr. Korponai Gergő főosztályvezető, Miniszterelnökség, Nemzeti 

Kapcsolattartó 

 

Őexc. Trine Skymoen asszony, a Norvég Királyság magyarországi 

nagykövete 

 

Utassy Ferenc úr, Izland magyarországi tiszteletbeli konzulja 

 

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es 

időszakának bemutatása 

 

Sheena Elaine Keller vezető program koordinátor, Finanszírozási 

Mechanizmus Iroda 

  

Andrey Ivanov projektmenedzser, Nemzetközi Partnerszervezetként 

közreműködő Európai Unió Alapjogi Ügynöksége  

9:20-9:40 A Romák társadalmi felzárkózása és szerepvállalásuk megerősítése 

program koncepciójának bemutatása és illeszkedése a társadalmi 

felzárkózást érintő stratégiai-fejlesztési környezetbe a tervezett 

pályázati felhívások és a Donor országok és Magyarország közötti 

kétoldalú kapcsolatok megerősítésében rejlő lehetőségek. 

 

Dr. Ulicska László főosztályvezető, a Felzárkózási Stratégiai Főosztály 

vezetője, Belügyminisztérium 

9:40-10:10 Konzultáció a program tervezett tartalmáról 

 

Ezután lesz lehetőség a programtervre vonatkozó a javaslatok, észrevételek 

mailto:egtn.romaprogram@bm.gov.hu


 

 
 

megosztására és az eszmecserére a megküldött vitairat alapján. A 

programterv egészére vonatkozó, átfogó észrevételek megvitatása után 

felhívásonként lesz lehetőség a tervezett felhívások tartalmára, kereteire 

vonatkozó javaslatok és észrevételek megosztására, megbeszélésére. Az 

első nap az 1. és 2. felhívás-tervezetek, míg a második nap a 3. és 4. 

felhívás-tervezetek átbeszélésére kerül sor. 

 

A programterv felépítésére vonatkozó, átfogó jellegű orientáló kérdések: 

 

- Megfelelő-e a források felhívások közötti megoszlása? 

- A tervezett pályázatok összességükben – az egyéb hazai és uniós 

fejlesztésekkel összhangban – megfelelően reagálnak-e a roma 

közösségek szükségleteire? 

- A program kifejezett célja a roma gyermekek, fiatalok és nők 

elérése. A program kialakítása megfelelően célozza ezt? 

- A tervezett pályázatokban, illetve végrehajtásukban hogyan lehet 

erősíteni a roma és nem roma közösségek bevonását? 

- Milyen kiválasztási szempontok biztosíthatják, hogy a 

támogatások legmegfelelőbb szervezetek kiválasztásával a lehető 

legtöbb segítséget nyújtsák a roma közösségeknek? 

- Mi kell ahhoz, hogy a projektek hosszabb távon is fenntarthatóak 

legyenek? 

 

10:10-11:15 1. Felhívás-tervezet, melynek célja a romák online szolgáltatásokhoz és 

digitális infrastruktúrához való hozzáférésének javítása hátrányos 

helyzetű térségekben – orientáló kérdések: 

 

- Milyen szolgáltatások digitális elérése lenne a legnagyobb segítség a 

célcsoport számára a szolgáltatáshiányos településeken (pl. szociális 

ellátás igénylése, háziorvosi konzultáció, stb.)?  

- Milyen módon lenne a legjobb a hátrányos helyzetű térségekben élő 

családok számára a digitális eszközökhöz és szoftverekhez való 

hozzáférés biztosítása (pl. tablet biztosítás a családoknak? digitális 

közösségi tér kialakítása? szolgáltatásnyújtók/közösségi terek 

irodáinak digitális hozzáférési ponttá alakítása?) 

- Milyen digitális kompetenciák fejlesztésére lenne szükség a romák 

körében? (pl. milyen típusú képzések, tréningek? milyen szintűek?) 

- A pályázat két komponensében pályázható összegek – tekintve a 

támogatható tevékenységeket – reálisak, megfelelőek-e? Szükséges-

e a felhívás két komponensre (1a és 1b) bontása? 

- Tud-e jó példákat, hazai jó gyakorlatokat a tervezett pályázat 

témájában? 

 

11:15-11:30 Szünet 



 

 
 

11:30-12:45 2. Felhívás-tervezet, melynek célja marginalizált helyzetű roma 

közösségek társadalmi felzárkózásának megerősítése a roma, pro-roma 

civil szervezetek támogatásával – orientáló kérdések: 

 

- Megfelelően széleskörű-e a tervezett pályázat? Van-e a helyi 

fejlesztések szempontjából kulcsfontosságú elem, ami hiányzik a 

pályázat tervezetből? 

- Közösségi tervezés megvalósítását milyen feltételek mellett tartanák 

megfelelőnek?  Hogyan illeszkedhet egy közösségi tervezési 

folyamat a legjobban bele egy pályázat keretbe? 

- Vállalati partner bevonása a projekt megvalósításba inkább 

nehézséget vagy lehetőséget jelent a szervezetek számára? 

- Az adatgyűjtés, monitoring és hatásmérésre vonatkozó 

tevékenységek kapacitásfejlesztése beleillik-e a tervezett felhívásba? 

Van-e igény hatásmérést célzó tevékenységek megvalósítására? 

- Tud-e jó példákat, hazai jó gyakorlatokat a tervezett pályázat 

témájában? 

 

12:45-13:00 A konzultáció eredményeinek összefoglalása 

 

2021. június 15. 13:00 - 17:00 

 

13:00-13:20 Konzultáció megnyitása 

  

Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes 

államtitkár, Belügyminisztérium 

Dr. Korponai Gergő főosztályvezető, Miniszterelnökség, Nemzeti 

Kapcsolattartó 

  

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es 

időszakának bemutatása 

 

Sheena Elaine Keller vezető program koordinátor, Finanszírozási 

Mechanizmus Iroda 

  

Andrey Ivanov projektmenedzser, Nemzetközi Partnerszervezetként 

közreműködő Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 

13:20-13:40 A Romák társadalmi felzárkózása és szerepvállalásuk megerősítése 

program bemutatása és illeszkedése a társadalmi felzárkózást érintő 

stratégiai-fejlesztési környezetbe a tervezett pályázati felhívások és a 

Donor országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok 

megerősítésében rejlő lehetőségek. 



 

 
 

Dr. Ulicska László főosztályvezető, a Felzárkózási Stratégiai Főosztály 

vezetője, Belügyminisztérium 

13:40 – 14:10 Konzultáció a program tervezett tartalmáról 

 

Ezután lesz lehetőség a programtervre vonatkozó a javaslatok, 

észrevételek megosztására és az eszmecserére a megküldött vitairat 

alapján. A programterv egészére vonatkozó, átfogó észrevételek 

megvitatása után felhívásonként lesz lehetőség a tervezett felhívások 

tartalmára, kereteire vonatkozó javaslatok és észrevételek megosztására, 

megbeszélésére. Az első nap az 1. és 2. felhívás-tervezetek, míg a második 

nap a 3. és 4. felhívás-tervezetek átbeszélésére kerül sor. 

 

A programterv felépítésére vonatkozó átfogó jellegű orientáló kérdések: 

 

- Megfelelő-e a források felhívások közötti megoszlása? 

- A tervezett pályázatok összességükben – az egyéb hazai és uniós 

fejlesztésekkel összhangban – megfelelően reagálnak-e a roma 

közösségek szükségleteire? 

- A program hangsúlyos célja a roma gyermekek, fiatalok és nők 

elérése. A program kialakítása megfelelően célozza ezt? 

- A tervezett pályázatokban, illetve végrehajtásukban hogyan lehet 

erősíteni a roma és nem roma közösségek bevonását? 

- Milyen kiválasztási szempontok biztosíthatják, hogy a 

támogatások legmegfelelőbb szervezetek kiválasztásával a lehető 

legtöbb segítséget nyújtsák a roma közösségeknek? 

- Mi kell ahhoz, hogy a projektek hosszabb távon is fenntarthatóak 

legyenek? 

 

14:00-15:15 3. Felhívás-tervezet, amelynek célja hátrányos helyzetű roma diákok 

tanulási lehetőségeinek és képességeinek megerősítése – orientáló 

kérdések: 

 

- Milyen korú mentorokat, illetve mentoráltakat, milyen iskolai 

szinteket vonjunk be a programba? 

- A középiskolai közösségi szolgálat teljesítése mellett milyen egyéb 

motivációs lehetőségeket látnak a diákok (köztük roma diákok) 

számára a programban való részvételre? 

- A pályázható összegkeret a projekt tevékenységeit tekintve reális, 

megfelelő-e? 

- A teljes pályázati keretösszeg reális, elfogadható-e? 

- Tud-e jó példákat, hazai jó gyakorlatokat a tervezett pályázat 

témájában? 

 

15:15-15:30 Szünet 



 

 
 

15:30-16:45 4. Felhívás-tervezet, amelynek célja a roma identitás megerősítése és a 

roma kultúrával kapcsolatos szemléletformálás – orientáló kérdések: 

 

- Milyen digitális és/vagy internetes tartalomszolgáltatások 

szolgálhatják a leghatékonyabban a roma népesség társadalmi 

befogadását, a diszkrimináció elleni küzdelmet, a kulturális 

sokszínűséget? 

- A pályázható összegkeret – a projekt várható tevékenységeit 

tekintve – reális, megfelelő-e? 

- A teljes pályázati keretösszeg reális, elfogadható-e? 

- Tud-e jó példákat, hazai jó gyakorlatokat a tervezett pályázat 

témájában? 

 

16:45-17:00 A konzultáció eredményeinek összefoglalása 

 


