Tisztelt Egyesület!

A Magyar Atlétikai Szövetség Elnöksége 2016. szeptember 20-i ülésén 47/2016. (IX.20.)
számú határozatával döntött a 2016. II. féléves sportágfejlesztési műhelytámogatások
összegéről, melyről a MASZ honlapján (www.atletika.hu) tájékozódhat.
Kérem, a támogatás igénybevételéhez az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek
eredetiben postán, vagy személyesen a MASZ irodájába megküldeni:
 szakmai terv a műhely szakmai vezetőjének ellenjegyző aláírásával;
 a szakmai terv alapján készített költségterv a műhely szakmai vezetőjének
ellenjegyző aláírásával. A költségterv összeállításánál szíveskedjenek a Benchmark
rendszer szabályait is betartani. Felhívjuk figyelmüket, hogy a költségterv
kitöltésekor a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének értékhatára 100.000 Ft,
vagyis amely eszköz beszerzésének egyedi értéke 100.000 Ft, vagy annál nagyobb
összeg, azt a költségtervben a beruházás sorokban kell feltüntetni;
 a jogosult szervezet adatainak 30 napnál nem régebbi bírósági igazolása
benyújtása eredeti példányban;
 köztartozás mentesség 30 napnál nem régebbi igazolása;
 közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta, a támogatott szervezet aláírásra jogosultjától eredeti
példányban;
 kitöltött, aláírt nyilatkozat 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);
 a banki elfogadással ellátott Felhatalmazó levél, melyet az aláírt szerződések
mellett kérünk benyújtani 1 eredeti példányban.
A dokumentumokat újonnan szíveskedjenek a honlapról letölteni, mert változás
történt az előzőekhez képest.
A MASZ szakmai vezetése a benyújtott szakmai tervet, és költségtervet megvizsgálja,
és elfogadásuk esetén a pályázati iroda megküldi a Támogatási Szerződést, amelyet 3
példányban kitöltve, aláírva kérünk visszapostázni, vagy személyesen benyújtani.
A szerződés és felhatalmazó levél visszaérkezésétől számított 5 munkanapon belül a
MASZ folyósítja a támogatást, amennyiben nincs a MASZ felé lejárt határidejű fizetési
kötelezettség.
Amennyiben lejárt határidejű kötelezettség áll fenn, arról a szövetség tájékoztatást
küld az egyesületnek, de a tartozás kiegyenlítéséig nincs mód a támogatás átutalására.
A Támogatási Szerződést kizárólag az előző féléves támogatás elszámolásának
elfogadása után tudjuk kiküldeni és megkötni!
A támogatott által aláírt Támogatási Szerződés 3 eredeti példányának MASZ-hoz
történő beérkezésének végső határideje 2016. december 20. Ezt követően
szerződések aláírására és a támogatási összegek folyósítására nincs lehetőség!

A támogatás felhasználásának, elszámolásának feltételei:
 támogatás elszámolásának határideje: 2017.01.30.
 a felhasználást alátámasztó bizonylatok kelte, teljesítési ideje 2016.07.01. és
2017.01.15. közötti lehet. (Ide értendő a kifizetések dátuma is!),
 fontos, hogy a felhasználás összegei, arányai feleljenek meg a honlapon
megtekinthető Benchmark rendszerben foglaltaknak
 a felhasználást alátámasztó bizonylatok dokumentálását a honlapon
megtekinthető „segédlet a támogatások elszámolásához” című tájékoztató
szerint szükséges összeállítani
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