KIEGÉSZÍTÉS
a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége által létrehozott

MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM
keretei között nyújtandó nevezési díj támogatás elnyerésére
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, mint a fentiekben jelzett pályázat kiírója,
pótpályázati jelleggel az alábbiak szerint módosítja a pályázati felhívást:

I.

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK KÖRE

Az igénybe vehető támogatások köre az alábbiak szerint módosul:
1.

A pályázat keretében igényelhető támogatási összeg az alábbi célokra használható fel:
o

Nevezési díj támogatás. A támogatás a 2019. január 1. és 2019. december 31.
között megrendezésre kerülő, az FIA, FIA-CEZ, vagy FIA/CIK által kiírt bajnokságok,
versenysorozatok, vagy az FIA, vagy FIA/CIK által regisztrált versenysorozatok
külföldön vagy Magyarországon megrendezett futamainak nevezési díjának
kiegyenlítésére használható fel.

2.

A pályázat időszak első ciklusában pályázható versenyeken felül támogatás
igényelhető még az alábbi versenyekre:

1

•

2019. július 6-7.: Swift Cup Europe, Slovakiaring

•

2019. július 19-21.: Gokart Országos Bajnokság, Kecskemét

•

2019. július 26-27.: Baranya Kupa 2019, Komló

•

2019. augusztus 10-11.: Autocross CEZ+OB futam, Túrkeve

•

2019. augusztus 17-18.: Lotus Cup Eastern Europe, Slovakiaring

•

2019. augusztus 24-25.: Rallycross CEZ+OB, Greinbach

•

2019. szeptember 7-8.: Lotus Cup Eastern Europe, Brno

•

2019. szeptember 14-15.: Autocross CEZ+OB futam, Secovce

•

2019. szeptember 28-29.: Rallycross CEZ+OB futam, Rabócsiring

•

2019. október 5-6.: Autocross CEZ+OB futam, Dömsöd

•

2019. október 12-13.: Swift Cup Europe, Red Bull Ring

•

2019. október 12.: 79. Hegcsi Race Kupa, Kakucsring

3.

Pályázatot olyan tagszervezet is benyújthat, amely már az első pályázati időszakban
is élt ezen lehetőségével, de összesen maximum 300.000,- forint támogatás
igényelhető.

II. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA
1.

A megítélt támogatás összege kizárólag a pályázati anyagban benyújtott és a
Kuratórium által elfogadott versenyek nevezési díjának kiegyenlítésére használható
fel.

2.

A II.1. pontban meghatározott versenyek nevezési díját MNASZ fizeti meg közvetlenül
a tagszervezet részére, a tagszervezet (nevező egyesület) által az MNASZ nevére
kiállított számla, és az elszámolást benyújtó tagszervezet képviselője által hitelesített
eredménylista ellenében.

3.

A támogatások fedezetét biztosító Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért
Felelős Államtitkársága által meghatározott feltételek alapján a megítélt támogatás
2019. január 1. és 2019. december 31. között megrendezett verseny nevezési díjának
megtérítésére használható fel. Csak azok a számlák fogadhatók be, melyek az MNASZ
nevére (Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.,
Hungary, EU adószám: HU18083907) és melyek 2019. december 30-a előtt kerültek
kiállításra. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2019. december 31.

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
1.

A pályázat 2019. december 15-ig nyújtható be, a jelen pályázati felhívás mellékletében
szereplő űrlap kitöltésével. A kitöltött és aláírt űrlapot és mellékleteit beszkennelve,
elektronikus úton kell beküldeni a palyazat@mnasz.hu e-mail címre.

2.

Egy pályázatban egy versenyző részére lehet támogatást igényelni.

3.

Egy tagszervezet több versenyző részére is benyújthat pályázatot.

4.

A pályázatban fel kell tüntetni az alábbiakat:
o

A pályázatot benyújtó tagszervezet megnevezése, adatai

o

A pályázattal kapcsolatos kapcsolattartó megnevezése, elektronikus levélcíme,
telefonszáma
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o

A támogatandó versenyző neve, beazonosításhoz szükséges személyes adatai

o

A támogatandó versenyző (vagy gondviselője) megnevezése, elektronikus
levélcíme, telefonszáma

o

A kitűzött cél, program rövid leírása

o

A támogatandó versenyző korábban elért eredményei

o

A támogatással érintett versenyek adatai (verseny neve, besorolása, időpontja,
helyszíne)

o

Az igényelt támogatási összeg megjelölése

o

A tagszervezet nyilatkozata a beküldött adatok kezelhetőségéhez

o

A támogatott versenyző (vagy gondviselője) nyilatkozata a személyes adatok
kezelhetőségéhez

o

A tagszervezet nyilatkozata a pályázatban meghatározott kötelezettségek
betartásáról

IV. A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
1.

A benyújtott pályázatokat az MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM kuratóriuma
bírálja el.

2.

A benyújtott pályázatok elbírálásának eredményéről, az elbírálást követően, minden
pályázó írásos értesítést kap.

3.

A pályázat kihirdetésének időpontja 2019. december 18. 12:00 óra, közzététel helye:
www.mnasz.hu

4.

A sikeres pályázatot benyújtó tagszervezettel MNASZ támogatási megállapodást köt.

A jelen kiegészítésben nem tárgyalt kérdéskörökre a fentiekben hivatkozott pályázati felhívás
(https://mnasz.hu/uploads/documents/145/palyazati_felhivas_20190214.pdf) irányadó.
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Pályázati űrlap az MNASZ Tehetséggondozó program keretei között
elnyerhető nevezési díj támogatás igényléséhez
2019

A program megvalósításának éve:
A pályázat célja:

nevezési díj támogatás

neve:
székhelye:
képviselő neve:
telefonszám:
e-mail cím:
neve:
Születési helye, ideje
levelezési címe:
telefonszáma:
e-mail címe
neve:
18 éves kor alatti
versenyző esetében
képviselő /
gondviselő

A pályázatban érintett versenyző

Benyújtó
tagszervezet

Igényelt összeg (Ft):

levelezési címe:
telefonszáma:

e-mail címe
megelőző években milyen
MNASZ licenccel
rendelkezett?

Korábbi eredmények:

A pályázatban megjelölt program által
érintett szakág megjelölése

rallye
gokart

terep-rallye
szlalom

off-road
drag

gyorsasági
drift

(kérjük a megfelelőt aláhúzni)

NYILATKOZATOK
Alulírott, mint a benyújtó tagszervezet képviselője hozzájárulok, hogy a pályázat keretei között általam megadott adatokat a Magyar
Nemzeti Autósport Szövetség a pályázat elbírálása és a sikeres pályázat lebonyolítása során kezelje.

………………………….., 201………………………..………

……………………………..…………………….
tagszervezet képviselőjének aláírása

Alulírott, mint a pályázatban érintett versenyző (illetve törvényes képviselője) hozzájárulok, hogy a pályázat keretei között általam megadott
adatokat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a pályázat elbírálása és a sikeres pályázat lebonyolítása során kezelje.

………………………….., 201………………………..………

…………………………….…………………….
aláírás

Alulírottak kijelentjük, hogy az MNASZ Tehetséggondozó program szabályzatát és a jelen pályázathoz tartozó pályázati felhívást
megismertük, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek tekintjük. Kijelentjük, hogy a pályázatban megadott adatok megfelelnek a
valóságnak.
Dátum:
………………………….., 201………………………..………
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…………………………………………..………….
tagszervezet képviselőjének aláírása

……………………..……………………………….
versenyző vagy törvényes képviselőjének
aláírása

A pályázatban az alábbi versenyek nevezési díjához kérünk támogatást

Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
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Verseny neve

Verseny időpontja

Verseny besorolása

Várható
nevezési díj

Kért
támogatás
összege

