Támogatási felhívás
(azonosító szám: TÁM-KAD/2018)
a Honvéd Kadét Program szabadidős honvédelmi nevelését megvalósító programok támogatása
az Elnökség Eln.hat. /44/2018. (II.26.) számú határozata alapján

1. A támogatás célja
A Honvédelmi Sportszövetség (a továbbiakban: HS) alap feladatának tekinti az köznevelési
intézményekben folyó honvédelmi nevelés ösztönzését. Ebben kiemelet helyet foglal el a
Honvédelmi Minisztérium által indított Honvéd Kadét Program. A támogatás célja a Honvéd
Kadét Programban résztvevő regisztrált köznevelési intézmények honvéd kadétjai számára olyan
honvédelmi nevelési események, tematikus élmény- és közösségépítő programok szervezése és
támogatása, amelyek a HS szakmai irányítása mellett biztosítják a komplex honvédelmi nevelést.
2. A támogatható tevékenységek meghatározása
Olyan, a katonai/honvédelmi alapismeretek érettségi tantárgyhoz illeszkedő programok, amelyek
a honvédelmi nevelést és a közösségépítést egyaránt támogatják, továbbá az egészséges életmód
egyes elemeit és a sport eszközeit összekapcsolva aktív időtöltést valósítanak meg.
A fentiekkel összefüggésben az alábbi tevékenységeket kívánjuk támogatni:
a. szabadidő szervező kadét instruktorok díjazása
b. honvéd kadétok számára megvalósuló tematikus túrák, laktanyalátogatások, táborok,
versenyek, hadtörténelemi és helyismereti, lövész- és küzdősport foglalkozások,
programok szervezése és ezeken való részvétel
c. honvéd kadétok Nemzeti és helyi jelentőségű ünnepekhez kapcsolódó programok
szervezése és ezeken való részvétele.
3.

Részletes feltételek
a. Kadét instruktorok:
• A programok, előkészítése, megszervezése és biztonságos lebonyolítása érdekében
intézményenként legalább két fő kadét instruktor díjazás ellenében történő
biztosítása a támogatás felhasználási ideje alatt.
• A támogatásban részesülő biztosítja az általa kijelölt kadét instruktorok HS által
szervezett felkészítésen történő részvételét.
• Nyertes támogatási igény esetén a kadét instruktorok szakmai önéletrajzát meg kell
küldeni.
b. Szakmai tartalom:
• A támogatási igénnyel egyidejűleg szakmai megvalósítási tervet szükséges
benyújtani az alábbi tartalmi követelmények szerint:
A támogatás felhasználási ideje alatt az iskola legalább négy alkalommal programot
szervez vagy biztosítja a honvéd kadétok részvételét, melyek közül kötelező elem
legalább egy gyalogtúra (minimum 15 Km-es táv), továbbá legalább egy lövészvagy küzdősport gyakorlati foglalkozás megismerési, kipróbálási lehetőségének
biztosítása.
1

c. Felhasználói kör, célcsoport:
• Azon diákok, akik a katonai/honvédelmi alapismeretek érettségi tantárgyat
választották vagy a honvédelmi ágazati szakképzésben vesznek részt (továbbiakban:
honvéd kadétok).
4.

A támogatás keretei
a. Jelen támogatási felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 45.000.000,- forint.
b. Jelen felhívás keretében igényelhető összeg köznevelési intézményenként legfeljebb
2.000.000,- forint.
c. Jelen felhívás keretében a Honvéd Kadét Programban regisztrált partner intézményekre
vonatkozólag csak egy támogatási kérelmet lehet benyújtani.

5.

Támogatásban részesíthetők köre
Honvéd Kadét Programban regisztrált köznevelési intézmények és fenntartóik.

6.

A támogatás formája és mértéke
a. 100% vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
b. saját forrás biztosítása nem szükséges
c. előleg

7.

A támogatásból elszámolható költségek (az elszámolható költségekhez kapcsolódó
korlátokat a HS Kadét Benchmark tartalmazza):
a. események szervezési költségei
b. személyi jellegű ráfordítások (kadét instruktor, meghívott előadó)
c. előadói díj (számlaképes személy esetén)
d. utazási költségek
e. bérleti díj
f. belépődíjak
g. étkezési és szállás költségek
h. egyéb, a támogatott program megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek

8.

A támogatásból el nem számolható költségek
a. infrastrukturális beruházások
b. rezsiköltség
c. gépjárműbeszerzés, személygépjármű bérleti díj
d. eszköz, sporteszköz, sportfelszerelés
e. használt eszközök beszerzése
f. barterügyletek

9. A támogatási kérelem benyújtásának módja, helye
A HS Munkaszervezete által www.honvedelmisport.hu honlapon közzétett támogatási kérelmet,
valamint a kötelezően benyújtandó dokumentumokat aláírva, lepecsételve, beszkennelve,
elektronikus úton szükséges megküldeni a tamogatas@honvedelmisport.hu e-mail címre.
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10. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2019. március 18.
11. A támogatási kérelemmel együtt benyújtandó dokumentumok köre
a. törzskönyvi kivonat
b. támogatási kérelem
c. költségterv (szerkeszthető excel és aláírt pdf formátumban is)
d. támogatási kérelmet benyújtó szervezet képviseletére jogosult személy, a kapcsolattartó
személy, valamint a program megvalósításába az igénylő által bevonni kívánt természetes
személy közreműködő megjelölése és adatainak megadása esetén a képviseletre jogosult,
a kapcsolattartóként, illetve közreműködőként megjelölt természetes személy különkülön megadott hozzájárulása adatkezeléshez.
e. szakmai megvalósítási terv
12. A támogatási kérelem jogosultsági, formai vizsgálata
a. a támogatási kérelmet benyújtó jogosultságának fennállása
b. határidőben történő benyújtás
c. benyújtandó dokumentumok rendelkezésre állása
13. A támogatási kérelem tartalmi vizsgálata:
A támogatási döntés meghozatalában az elnöknek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a
kérelemnek a Hstv.-ben meghatározott közfeladat ellátását szolgáló megfelelését, a támogatandó
feladat ellátásának célszerűségét, illetve az alábbi szempontokat:
• a támogatott program, tartalma (szellemi és fizikai aktivitások sokszínűsége),
összetétele, időtartama;
• a honvédelmi tartalmak (elméleti és gyakorlati) megjelenése, feldolgozásának módja;
• honvéd kadétok teljes körű bevonása;
• az eseményen aktívan résztvevők száma;
• a program megszervezésében és lebonyolításban résztvevő szakemberek száma,
végzettsége;
• a támogatott program helyszíne, helyszínei.
A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelentő szempontok:
• a hazafias és honvédelmi nevelés tématerületen, kifejezetten a katonai/honvédelmi
alapismeretek választható érettségi tantárgyhoz, vagy a honvédelmi ágazati
szakképzéshez kapcsolódó szellemi és fizikai aktivitásra egyaránt ösztönző komplex
tevékenységek, események megvalósítása;
• a honvéd kadétok közösségépítését, közösségformálását szolgáló átfogó cél előtérbe
helyezése.
14. A támogatási kérelmek elbírálása:
A támogatási kérelemről, annak beérkezésétől számított negyvenöt napon belül a HS elnöke dönt
az előző pontban meghatározottak szerint. A HS Munkaszervezete a támogatási döntésről, illetve
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pozitív döntés esetén a szerződéskötés további feltételeiről a döntést követő tíz napon belül
írásban tájékoztatja az érintett tagszervezetet.
Pozitív döntés esetén a támogatási szerződés megkötését megelőzően a Támogatott megküldi a
HS Munkaszervezete számára az általa kijelölt kadét instruktorok önéletrajzát és a kadét
instruktorként megjelölt természetes személyek külön-külön megadott hozzájáruló nyilatkozatát
adatkezeléshez.
15. A támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása
a. A szerződéskötést követő 8 napon belül a támogatási összeg 100%-a előlegként
folyósítható, amellyel összefüggésben utólagos elszámolásra kerül sor (elszámolási
útmutatóban foglaltaknak megfelelően). A támogatás folyósításának előfeltétele a
felhatalmazó levél rendelkezésre bocsátása.
b. A támogatás felhasználásának határideje: 2019. március 10. - 2019. június 14.
c. Az elszámolási határidő: 2019. július 1.
16. Tájékoztatás és nyilvánosság
Az események kommunikációjában kötelező megjeleníteni a Honvédelmi Sportszövetség
arculati elemeit (honlapról letölthető). Az esemény előtt 72 órával egy tájékoztatást kell küldeni
az alábbi e-mail címre. Továbbá az eseményről a megvalósítást követő 24 órán belül kötelező
a „Szöveges szakmai beszámoló sablon” elnevezésű (támogatási dokumentumok között
megtalálható) dokumentumot (szerkeszthető formában) és legalább 5db nagyfelbontású képet
megküldeni elektronikusan a kadetprogram@honvedelmisport.hu e-mail címre.
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