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Tisztelt Egyesület!
A Magyar Sí Szövetség Elnöksége a 53/2021. (XI.17.) számú határozatával döntött a 2021.
évi sportágfejlesztési műhelytámogatások összegéről, melyről a 2021. évi Sportágfejlesztési
támogatások dokumentumból tájékozódhat.
Kérem, a sportágfejlesztési műhelytámogatások igénybevételéhez az alábbi dokumentumokat
szíveskedjenek eredetiben postán vagy személyesen a MSÍSZ irodájába megküldeni, illetve
előzetesen a barbara.petrahn@skihungary.hu email címre a lentiek szerint:
•

szakmai terv és egyéb adatok a „MSÍSZ műhelytámogatás szakmai terv ”
nyomtatvány szerint a tagszervezet képviselőjének és a műhely szakmai vezetőjének
aláírásával
Kérjük, szíveskedjenek előzetesen, elektronikus úton megküldeni a
barbara.petrahn@skihungary.hu email címre jóváhagyásra, majd azok elfogadása
után papír alapon is.

•

a szakmai terv alapján készített költségterv a műhely szakmai vezetőjének ellenjegyző
aláírásával. A költségterv összeállításánál szíveskedjenek a benchmark rendszer
szabályait is betartani. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az aktuális benchmark
szabályai eltérhetnek az előző éviektől.
Kérjük, szíveskedjenek előzetesen, elektronikus úton megküldeni a
barbara.petrahn@skihungary.hu email címre jóváhagyásra, majd azok elfogadása
után papír alapon is.

(Felhívjuk figyelmüket, hogy a költségterv kitöltésekor az anyagköltség soron kell feltüntetni
a kis értékű beszerzéseket (pl. sportruházat, sporteszközök), beruházás sorra csak a
beruházásra könyvelt tételek kerülhetnek.)
•

köztartozás mentesség 30 napnál nem régebbi igazolása;

•

a jogosult szervezet adatainak 30 napnál nem régebbi bírósági igazolásának benyújtása
eredeti példányban.

•

közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta, a támogatott szervezet aláírásra jogosultjától eredeti
példányban;

•

kitöltött, aláírt „nyilatkozat a támogatások igénybevételéhez” nyomtatvány benyújtása
eredeti példányban (a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújtunk egy „minta”
bemutatásával, ahol a sárga színnel jelöltük a feltétlenül a támogatott által eldöntendő
kérdéseket, de a többi pontot is szíveskedjenek tanulmányozni, és a támogatott
szervezetre vonatkozó sorokat aláhúzni)
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•

Nyilatkozat összeférhetetlenségről (a nyilatkozat kitöltésénél kérjük figyeljenek arra,
hogy a táblázat az egyes mezők kitöltésénél legördülő menü kiválasztását írja elő)

•

de minimis nyilatkozat

•

a banki elfogadással ellátott, az összes inkasszálható bankszámlára vonatkozó
Felhatalmazó levél, melyet az aláírt szerződések mellett kérünk benyújtani 1 eredeti
példányban.

•

több bankszámla esetén nyilatkozat a bankszámlákról, amelyen fel kell tüntetni a nem
inkasszálható számlákat, és annak indokát is, és sorbaállítási nyilatkozat. Kérjük a
nyilatkozatokat kitöltve elektronikus úton szíveskedjenek megküldeni ellenőrzés
céljából a barbara.petrahn@skihungary.hu email címre, majd azok elfogadása után
papír alapon is.
A kitöltendő dokumentumokat (az elszámolási számlaösszesítőt is ideértve)
szíveskedjenek a honlapról letölteni, de emailben is elküldjük tagszervezet részére.

•

Kérjük az tagszervezeti és sportolói adatokat a MSÍSZ Információs Rendszerében
(DATA) szíveskedjenek frissíteni az alábbiak szerint:
- kapcsolattartási adatok: levelezési cím, email cím, telefonszám
- hivatalos képviselő neve
- igazolt sportolók neve, adatai

A támogatás feltétele:
A műhelytámogatásban részesülő tagszervezetek, a már 2020-ben bevezetett DATA
rendszert használják sportolói ügyintézéshez.
A jóváhagyott, eredetiben megküldött dokumentációk és DATA adatok frissítésének
elfogadása esetén az iroda megküldi a Támogatási Szerződést, amelyet 3 példányban kitöltve,
aláírva kérünk visszapostázni, vagy személyesen benyújtani.
A szerződés és felhatalmazó levél visszaérkezésétől számított 10 munkanapon belül a MSÍSZ
folyósítja a támogatást, amennyiben nincs a MSÍSZ felé lejárt határidejű fizetési
kötelezettség.
Amennyiben lejárt határidejű kötelezettség áll fenn, arról a szövetség tájékoztatást küld az
a tagszervezetnek, de a tartozás kiegyenlítéséig nincs mód a támogatás átutalására.
A támogatott által aláírt Támogatási Szerződés 3 eredeti példányának MSÍSZ-hoz történő
beérkezésének végső határideje 2021. december 10. Ezt követően szerződések aláírására
és a támogatási összegek folyósítására nincs lehetőség!
A támogatás folyósítása:
2.000.000.- Ft, vagy kisebb összegű támogatás esetén egy részletben kerül sor az előleg
folyósítására
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A támogatás felhasználásának, elszámolásának feltételei:
•

Egy részletben nyújtott támogatás esetén az elszámolás határideje: 2022. 01. 31.

•

A felhasználást alátámasztó bizonylatok teljesítési ideje 2021. 01. 01. és 2022. 01. 15.
közötti lehet. A kifizetések utolsó dátuma 2022.01.15.

•

A felhasználás összegei, arányai feleljenek meg a honlapon megtekinthető, és a
támogatási szerződés mellékletét képező benchmark rendszerben foglaltaknak

•

A felhasználást alátátó bizonylatok dokumentálását a honlapon megtekinthető „segédlet
a támogatások elszámolásához” című tájékoztató, valamint a támogatási szerződés ide
vonatkozó részei szerint szükséges összeállítani

•

A Támogatási szerződés erre vonatkozó pontjában meghatározott, személyes adatokra
vonatkozó hozzájárulás szövegére egy javasolt nyilatkozatot közzéteszünk. Fontos
előírás a hozzájárulás kitöltése az bér, illetve bérjellegű juttatásban részesülők részéről.

Kérdés esetén, kérjük írásban szíveskedjenek azt megküldeni a
barbara.petrahn@skihungary.hu email címre!

Köszönettel,
Magyar Sí Szövetség

