A pályázó MTTOE szervezet
neve:
rangsorolása:

SPORT SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG 081043/2020

iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása pályázata

Az őszi pályázat beérkezési határideje 2020. október 20.
E - mail cím: mttoe2007@gmail.com
Jelige: „MTTOE 2020”
Elektronikusan érkező pályázatokat fogadunk el
A jóváhagyott összeget az MTTOE elnökségi határozatával véglegesíti a kérelmező részére, melyről
értesítést küld a pályázónak, a megadott e-mail címre.

1. A pályázatot küldő MTTOE területi szervezet neve, címe:
…………………………………………………………………………………………………..
2. A pályázat megnevezése:

3. Pályázati célkitűzés rövid leírása:

4. .A tervezett programban résztvevők száma várhatóan

fő

összesen:
4.1. ebből

ált.iskolás tanulók száma:

fő
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4..2. ebből középfokú isk. tanulók száma
fő

5.
A megvalósításhoz
szükséges
költség összesen

Pályázott
összeg

Előfinanszírozási
összeg

Megjegyzés

Az MTTOE helyi tagszervezet
bankszámlaszáma:……………………………………………………………………………………………….

Figyelem!

A hiányosan kitöltött pályázatok nem vehetnek részt az elbírálásban!

Kelt.........................................................
ph.

……....................................................
MTTOE Területi Szervezet vezetője

A PÁLYÁZAT SZAKMAI RÉSZLETEZÉSE
A tervezett esemény megvalósítás helye (postai cím):

........................................................................………………………………
A tervezett téli program esemény
- kezdete: 2020. év..…………hó….….nap
- vége: 2021. év. január hó…..…nap

Felelős rendező neve, (nyomtatott betűvel)
elérhetősége, telefon:…………………………e-mail……………………………………..
iskola neve, címe:
……………………………………………………………………………………………..........
Iskola igazgatójának, felelős vezetőjének neve, (nyomtatott
betűvel)…………………...
……………………………………………………………………………………………………
elérhetősége:...................................................................................................................
telefon:…….............................…..........email:..................................................................
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6. A tervezett program részletezése:

Költségvetés tervezet
I. Adatok

Gazdasági ügyintéző neve: (nyomtatott betűvel)
…………………………………………………………………………………………………….

Telefon……………………….…………………….e-mail:…………….………………
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II.Tervezett költség(ek),
mely(ek)et a pályázott összegből kívánnak fedezni:
Feladat megnevezése
tervezett
Megjegyzés
költség

A pályázathoz kapcsolódó tanulók névsora

A pályázott összeg összesen

Ft. azaz

A pályázott összeggel összefüggő megjegyzés:…….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Kelt.......................................................................

..................................................
felelős rendező aláírása

P.H

….....................................................
gazdasági felelős aláírás
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TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sport Szakállamtitkárság pályázata támogatásának felhasználásáról.
1. A felelős rendezőnek gondoskodni kell arról, hogy a támogatott esemény minden résztvevője
tudomást szerezzen arról, hogy az esemény az MTTOE területi szervezetének
védnökségével és Az EMMI, és a Sport Szakállamtitkárság anyagi támogatásával kerül
megrendezésre (plakát, versenykiírás, esemény ismertető, meghívó, megnyitó beszéd stb).
2. A megpályázott pénzösszeg csak a területileg illetékes tagszervezet bankszámlájára
utalható! A megpályázott összeg előfinanszírozással, és utó finanszírozással is igénybe
vehető.
3. A megítélt támogatás kizárólag a pályázatban megfogalmazott feladat(ok)
megvalósítására használható fel és kizárólag az ilyen célú felhasználásnak megfelelő számla
nyújtható be.
4. Az elfogadott lebonyolító pályázat szakmai felelőse köteles a támogatás felhasználását
követő 21 napon belül összesítő elszámolást készíteni és megküldeni a területileg
illetékes MTTOE szervezethez. Az illetékes területi szervezetnek a felelős személye azt
ellenőrzi, és ellenőrzés után elküldi az egyesület központjába 1123 Budapest Alkotás u.
44) további ellenőrzés, illetve az elszámolás elfogadása céljából.
5. Az összesítő elszámoláshoz csatolni kell a hitelesített számla másolatot, vagy
másolatokat.
Megjegyzés: A számlamásolatra rá kell vezetni: „A számla, vagy bizonylat az
eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat!”
Dátum, aláírás (olvasható), pecsét!
6. Az MTTOE illetékes területi szervezet vezetője ellenőrzi az összesítő elszámolást
szakmai, tartalmi, számszaki és formai szempontból. A kifogástalan elszámolást
haladéktalanul elektronikusan, továbbítja az MTTOE titkárának.
7. Az MTTOE titkárság a teljesített pályázatok költségelszámolását ellenőrzi és az
elfogadható elszámolás esetén is értesítést küld az elszámolást végző tagszervezetnek.
Amennyiben hiányosságot állapít meg az egyesület gazdasági vezetője, az egyesület
elnöksége kötelezi a tagszervezetet a hiánypótlásra.
8. A támogatás felhasználásával kapcsolatos minden eredeti bizonylatot és más okiratot a
számviteli törvénynek megfelelően legalább nyolc évig meg kell őrizni, és lehetővé tenni, hogy
az MTTOE képviselője, illetve a felettes szerv ( EMMI) azokba betekintsen.
9. Az a nyertes pályázó, aki a támogatott eseményt bármilyen okból nem tudja megrendezni
haladéktalanul értesítenie kell az MTTOE illetékes területi szervezetét, aki értesíti az MTTOE
titkárságát, és az elő finanszírozásban megkapott pénzösszeget visszautalni köteles.
10. A támogatott rendezvények felett az MTTOE illetékes területi szervezetének
elnöksége erkölcsi, szakmai és pénzügyi felügyeletet gyakorol.
Budapest, 2020. június hó
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