Támogatási felhívás
a HS tagszervezetei által szervezett sport-, illetve egyéb egynapos szakmai programok szakmai
és pénzügyi támogatására
az Elnökség 3./2019. (III.05.) számú határozata alapján
(azonosító szám: TÁM/5/2019)
1.

A támogatás célja
Honvédelmi Sportszövetségről (a továbbiakban HS) szóló 2016. évi CXXXII. törvényben,
HS szakmai programjában meghatározott feladatokhoz kapcsolódva a HS kiemelt
feladatként kezeli a tagszervezeteinek a HS-ről szóló törvényben (a továbbiakban: Hstv.)
meghatározott célkitűzések megvalósításával összefüggő tevékenysége támogatását. A
tagszervezetek rendezvényeinek támogatásával elősegíthető a HS komplex nevelésiképzési programjának megvalósítása, valamint a honvédelmi nevelésbe bevont fiatalok
számának növelése.
Jelen felhívás azon kiemelt tagszervezeti események támogatására irányul, amelyekkel
leginkább teljesíthető a Hstv. által előírt cél, miszerint a HS célja, hogy Magyarország
állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségét és áldozatkészségét az
önkéntesség figyelembevételével Magyarország nemzeti védelmi képességének
fenntartásába és fejlesztésébe minél szélesebb körben bevonja, valamint a társadalom és a
honvédelem kapcsolatát erősítse.
Kiemelt támogatási cél továbbá, hogy a támogatott események mérhető módon ösztönözzék
a lakosság – különösen a gyermek, ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály – fizikai, lelki és
szellemi aktivitását, elősegítsék a közösségek építését, közösségformálást.

2.

A támogatható tevékenységek meghatározása
A HS tagszervezetei által szervezett sport-, illetve egyéb szakmai programok 2019. évi
megvalósítása, melyek hozzájárulnak a hazafias és honvédelmi nevelés elősegítéséhez.
Különösen:
1. sportnap
2. családi nap
3. tematikus napok történelem, kulturális és sport műveltségterületen
4. honvédelmi rendezvény
A programnak az alábbi kötelező elemekkel kell rendelkeznie:
a. küzdő-, vagy lövészsport bemutatása
b. honvédelemmel kapcsolatos elméleti oktatás/előadás

3.

A támogatás keretei
a. Jelen támogatási felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 40.000.000 forint.
b. Jelen felhívás keretében igényelhető összeg programonként legfeljebb 2.000.000 forint.
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4.

Támogatásban részesíthetők köre
Jelen felhívás keretében kizárólag a benyújtás időpontjában a HS-ben tagként
nyilvántartásba vett szervezet nyújthat be támogatási kérelmet.

5.

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

6.

A támogatásból elszámolható költségek (az elszámolható költségekhez kapcsolódó
korlátokat az 3. sz. melléklet (Benchmark) tartalmazza)
a. események szervezési költségei
b. személyi jellegű ráfordítások
c. utazási költségek
d. bérleti díj (a 7. pontban jelzett kivétellel)
e. étkezési költségek
f. kis értékű eszközbeszerzés
g. egyéb, a támogatott program megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek
Jelen pályázat során a Benchmarkban jelzett költségek közül kizárólag a fentiekben felsorolt
költségek elszámolására kerülhet sor.

7.

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

8.

A támogatási kérelem benyújtásának módja, helye
A támogatási kérelem benyújtására a https://hs2019elszamolas.flexinform.hu/ weboldalon
keresztül van lehetőség. Az online felület használati útmutatója a honlapunkról letölthető.

9.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2019. szeptember 30.

10. A támogatási kérelemmel együtt benyújtandó dokumentumok köre
a. 30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat
b. támogatási kérelem
c. költségterv
11. A támogatási kérelem jogosultsági, formai vizsgálata
a. a támogatási kérelmet benyújtó jogosultságának fennállása
b. határidőben történő benyújtás
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c. benyújtandó dokumentumok rendelkezésre állása
12. A támogatási kérelem tartalmi vizsgálata:
A támogatási döntés meghozatalában az elnöknek (vagy meghatalmazottjának) 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, programsorozat tartalma, összetétele, időtartama;
• a honvédelmi ismeretek (elméleti és gyakorlati) megjelenése, feldolgozásának módja;
• a honvédelemhez kapcsolódó sportágak bevonása;
• a tagszervezet korábbi rendezvényei;
• a korábbi eseményeken aktívan résztvevők száma;
• az esetleges részvételi díj összege;
• a program lebonyolításban résztvevő szakemberek száma, végzettsége;
• a támogatott program helyszíne, helyszínei, területi lefedettsége.
13.
•
•
•
•
•
•

A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelentő szempontok:
köznevelési intézmény(ek) bevonása
fizikai aktivitásra való ösztönzés
más HS tagszervezettel való együttműködés
a Honvédelmi Alapismeretek tankönyv valamely fejezetének feldolgozása
a hazafias és honvédelmi nevelés tématerületen szellemi és fizikai aktivitásra ösztönző
komplex tevékenységek, események megvalósítása;
közösségépítés, közösségformálás, mint átfogó cél előtérbe helyezése.

14. A támogatási kérelmek elbírálása:
A támogatási kérelemről, annak beérkezésétől számított negyvenöt napon belül a HS elnöke
(vagy meghatalmazottja) dönt az előző pontban meghatározottak szerint. A HS
Munkaszervezete a támogatási döntésről, illetve pozitív döntés esetén a szerződéskötés
további feltételeiről a döntést követő tíz napon belül írásban tájékoztatja az érintett
tagszervezetet.
15. A támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása
a. A szerződéskötést követő 8 napon belül a támogatás összegének legfeljebb 40%-a
előlegként folyósítható. A támogatás 60%-a utófinanszírozás formájában, a teljes
támogatási összeg elszámolásának elfogadását követően kerül folyósításra. A támogatás
folyósításának előfeltétele a felhatalmazó levél rendelkezésre bocsátása.
b. A támogatás felhasználásának időszaka: 2019. július 1. - 2019. december 31.
c. Az elszámolási határidő: A támogatott esemény végét követő 30. nap.
16. Támogatási jogviszony létrejötte
A nyertes pályázók (a továbbiakban: Támogatott) részére a támogatást a HS támogatási
szerződés megkötése alapján biztosítja. A költségvetési támogatás felhasználásának
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szabályait és annak részletes feltételeit, dokumentumait az Elszámolási útmutató
tartalmazza. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy
alkalommal van lehetősége hiánypótlásra. A Támogatási szerződés megkötésének
határideje a támogatási kiértesítő kiküldésének dátumától számított 30 nap.
Amennyiben a Támogatott hibájából ez idő alatt nem kerül aláírásra a Szerződés, úgy
a támogatási döntés hatályát veszti.
A támogatási szerződés részletes szerződési feltételeit a kiírás 1. sz. melléklete szerinti
Támogatási Szerződés minta tartalmazza.
17. Személyes adatok kezelése
A személyes adatok kezelésére vonatkozó egyedi tájékoztatót a kiírás 2. sz. melléklete
tartalmazza.
18. Egyéb
További információk a HS honvedelmisport.hu honlapján – az Elszámolási Útmutató címszó
alatt találhatóak.
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeink egyikén érhetnek el.
telefon: +36 30 233 3530
e-mail cím: tamogatas@honvedelmisport.hu
1.
2.
3.
4.

sz. melléklet – Támogatási Szerződés minta
sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató
sz. melléklet – Benchmark
sz. melléklet – Elszámolási útmutató
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