TÁJÉKOZTATÓ A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL

Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét arra, hogy a lenti táblázatban megjelenített maximális
értékektől eltérni kizárólag a támogatott szervezet részletes indoklással alátámasztott egyedi
kérelme alapján, a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.
Tájékoztatjuk, hogy a lenti felsorolás nem teljes körű. Az összefoglalóban, illetve a táblázatban
nem szerepeltetett, de a programok megvalósítását közvetlenül szolgáló, a projektekben
betervezésre került tételek esetében a Támogató a Támogatási szerződés mellékletét képező
költségterv elfogadásakor - szükség esetén azok előzetes egyeztetését követően – dönt.
Szintén felhívjuk Kedvezményezett figyelmét arra, hogy a Benchmark-rendszerben szereplő
szabályok általános, útmutató jellegűek, az elszámolható költségek körét minden esetben az
adott támogatási felhívás határozza meg.
Általános alapelvek:
-

A benchmarkokban szereplő tételek minden esetben bruttó értéken kerültek
meghatározásra.

-

Gyorséttermi étkezések számlái nem számolhatóak el, élelmiszer alapanyagok csak az
eseményhez közvetlenül kapcsolódóan számolhatók el a támogatás terhére.

-

Támogatás legfeljebb 30%-ig számolható el a rendezvény szervezésével összefüggő
étkezés és frissítők költségei.

-

Eszköz, sporteszköz, sportfelszerelés nem elszámolható.

-

Gépjármű beszerzése és gépjárművek üzemben tartásával összefüggő költség nem
elszámolható.

-

A támogatás legfeljebb 20%-ig számolható el az utazás költségei.

-

A támogatás legfeljebb 30%-ig/legfeljebb 40.000 Ft//fő/hó és járulékai összegig
számolhatóak el Kadét Instruktorok díjazásával kapcsolatos költségek.

-

A támogatás legfeljebb 10%-ig számolható el a rendezvény kommunikációjával
kapcsolatos költségek.

-

Bérleti díjjal kapcsolatos költségekre a támogatás maximum 40%-a fordítható.

RÉSZLETES BENCHMARK
1. Létesítmény bérlések
a) Tornaterem (/óra)

10.000 Ft

b) Sportcsarnok (500 fő alatti férőhely, /óra)

15.000 Ft

c) Sportcsarnok (501-1000 fő közötti férőhely, /óra)

20.000 Ft

d) Sportcsarnok (1000 férőhely felett, edzésekre, /óra)

20.000 Ft

e) Sportcsarnok (1000 férőhely felett, mérkőzésekre,
sportrendezvényekre, /óra)
f)

Medence (/óra)

30.000 Ft
28.000 Ft

A Nemzeti Sportközpontok kezelésébe tartozó, valamint hasonló sportfunkciójú és
kapacitású létesítmények bérlése esetén az NSK aktuális díjszabása az irányadó.
2. Szállás, étkezés
a) Szállás fő/éj

5.000 Ft

b) Szállás (reggelivel) fő/éj

6.000 Ft

c) Szállás (teljes ellátás) fő/éj

9.000 Ft

d) Reggeli fő/alkalom
e) Ebéd fő/alkalom
f)

Vacsora fő/alkalom

g) Snack, hidegcsomag (per fő)

750 Ft
1.500 Ft
1.250 Ft
1.300 Ft

3. Személyszállítás (jegy, km díj)
a) Vonat

MÁV hivatalos díjszabás szerint

b) Busz 9 - 20 fő

250 Ft/km vagy 6.000 Ft/óra

c) Busz 21- fő

400 Ft/km vagy 9.000 Ft/óra

