MMSZ rövidtávú pályázati célok
2017-2018 évre
Az MMSZ elnöksége pályázati rendszerben kívánja a szabad pénzeszközök egy részét elosztani az
egyesületek között. Az elnökség előnyben részesíti a következő pályázatokat:
-

Olyan versenyek rendezése, ahol az indulók több mint 10%-a 30 év alatti
Nappali tagozaton tanuló versenyzők nevezési díjai, és versenyeken való részvétel költségei
Legalább 3 éves projekttel támogatott utánpótlás nevelés
Modellezés népszerűsítése különböző rendezvényeken
Fiatalok körében könnyebben népszerűsíthető korszerű kategóriák fejlesztése

Indoklás az MMSZ 2017-2018 évre megfogalmazott pályázati céljaihoz:
Jelenleg a tagság összetétele aggasztóan elöregedett, és úgy tűnik, hogy számos kategóriában az utánpótlásnevelésnek nyoma sincs. Ennek hosszútávon az lehet a következménye, hogy amennyiben ezeket a
kategóriákat a jelenlegi korosztály abbahagyja, akkor az a tudás, amit ők felhalmoztak egyszerűen elvész, ami
az eredmények figyelembevételével, nehezen pótolható veszteség lenne, és nem csak azokban a
kategóriákban, ahol ezek sikeres versenyzők szerepeltek.
Ezért az egyesületeket arra szeretném ösztönözni, hogy az idősebb korosztály bevonásával a szabadidős
modellezőket megnyerjék egy-egy korszerű versenykategóriának, és tudásukat, tapasztalatukat átadva
segítség versenyzésüket.
Legalább ilyen fontos az is, hogy a olyan kategóriákat honosítsanak meg az egyesületek, amelyek nagyobb
érdeklődésre tarthatnak számot a fiatalok körben, és támogassák őket a fejlődésben. Számos esetben ez a
korábbi oktatási tematikáktól eltérő módszerek kidolgozását igényli. Ma ui. egyre kevésbé feltétel az, ha egy
modellező tud reszelni, fűrészelni, csiszolni, még akkor is, ha ez a tudás minden kétséget kizáróan érték. Ma a
kereskedelmi termékek megjelenésével és elterjedésével egyre nagyobb szükség van arra, hogy a neten /
boltban megkapható termékek helyes használatára, szakszerű üzemeltetésére tanítsuk meg a gyerekeket, és a
szabadidős modellezőket. Vagyis a szövetségnek és az egyesületeknek azt kell elterjeszteni a köztudatban,
hogy miután valaki megvett egy modellt, sokkal inkább örömöt fog találni a használatában, ha egy modellező
egyesület tapasztalt tagjajinak, sikeres versenyzőinek bevonásával kezdi meg annak használatát. Biztos
vagyok benne, hogy ezt követően rövid idő múlva eljön az az idő amikor ezek a modellezők majd saját modellt
szeretnének építeni, és akkor ismét óriási szükség lesz az idősebb korosztály segítségére.
Tisztában vagyok azzal, hogy ezek a szemlélet bizonyos mértékig szemben áll a jelenlegi gyakorlattal, ami
kétségtelenül egy sikeres tematikán alapul, de be kell látni, hogy a korunkban jelentősen megváltoztak a
lehetőségek és az igények is. Ha ehhez a körülményhez nem tud alkalmazkodni a szövetség és az egyesületek,
akkor az a népszerűség vesztés, amit az elmúlt 10 évben átélt a modellezés tovább folytatódik. Ennek pedig
súlyos hatása lesz a modellezés versenyzési ágaira is. Ha a változásokat figyelmen kívül hagyjuk akkor
könnyen előfordulhat, hogy 5-10 év múlva számos ma még sikeres de világviszonylatban kevésbé népszerű
kategóriákban már senki nem fog versenyt rendezni, a népszerűekben pedig utánpótlás nevelés hiányában
nem lesz versenyzőnk.
A fentiek figyelembevételével kérem átgondolni a pályázati céljainkat.
Hársfalvi Pál
elnök

Az a javaslatom, hogy a pályázati rendszer mellett alapítsuk mega az „Év modellezője” díjat:
A díj célja azoknak a tagoknak a megjutalmazása és munkájuk elismerése, akik az adott évben a
legtöbbet tették a modellezésért.
A díjra az egyesületek javasolhatnak annyi főt amennyi szavazatuk a küldött gyűlésen van.
A díj odaítélésénél az alábbi szempontok döntenek:
1.
2.
3.
4.
5.

Versenyeredmények
A modellezés népszerűsítésében elért eredmények (médiaaktivitás)
Az egyesület fejlesztésében elért eredmények
Utánpótlás képzésben elért eredmények
Versenyek rendezésének sikerei

A javaslatok alapján az MMSZ elnöksége és a szakágvezetők szakáganként 1-1 főt díjazhatnak. A díjhoz az
tárgyjutalmon kívül anyagi támogatás is jár. Ennek összege az éves pénzügy eredmény alakulása
függvényében később kerül meghatározásra.

Hársfalvi Pál
elnök

Az MMSZ belső pályázati szabályzata
1. A pályázatokat a melléklet űrlapon kitöltve, mmsz@modellsport.hu címre kell elküldeni, és
minden további kommunikáció mailben a pályázat azonosítójára1 hivatkozva történik. Pályázat
bármikor beküldhető, azonban az elnökség negyedévente bírálja el azokat.
2. Az a tagszervezet pályázhat, amelynek tagdíjhátraléka és más tartozása nincs az MMSZ felé, és
tagjaival szemben nem folyik fegyelmi eljárás az MMSZ-en belül.
3. A pályázat tartalmának összhangban kell lennie az MMSZ alapszabályában lefektetett
célkitűzésekkel, és az elnökség által közzétett rövidtávú pályázati célokkal.
4. A pályázati cél eléréséhez a pályázónak legalább 30% önrészt kell vállalni. Ez az önrész lehet
pénzeszköz, ajándék vagy juttatás2, vagy más harmadik személy által fizetett igazolható kiadás3 a
pályázati cél elérése érdekében.
5. Az MMSZ a benyújtott pályázatokat weboldalán elérhetővé és FaceBook oldalán közzéteszi.
6. Az MMSZ elnöksége negyedévente bírálja el a pályázatokat. A döntést az MMSZ weboldalán
elérhetővé és FaceBook oldalán közzéteszi. Ez döntés nem jelenti azonnal a pályázat
kifizethetőségét, ez csak azt jelenti, hogy a pályázati cél támogatásával az elnökség egyetért, azt a
támogatható pályázatok sorába felveszi4.
7. A források beérkezésének függvényében az elnökség dönt a befogadott pályázatokra kifizethető
összegekről, erről a pályázókat értesíti.
8. A pályázó az értesítés után legkésőbb 10 munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a megítélt
támogatási összeget igénybe veszi, és a szükséges önrésszel rendelkezik. A nyilatkozat
elmulasztása a pályázat automatikus elvesztését vonja maga után.
9. A pályázó pályázattal kapcsolatos tevékenysége utófinanszírozott, azaz a pályázó önrészére
támaszkodva maga indítja meg a tevékenységet, majd annak végeztével bemutatja az eredményt
az MMSZ-nek. Az eredmény bemutatásának lehetséges módját a pályázatban meg kell határozni5
ugyan úgy, mint a fizetési ütemezést6. A támogatási összeg folyósítására ennek megfelelően kerül
sor a benyújtott számlák alapján. Amennyiben az egyes résszámlák összege meghaladja az önrészt
mértékét, akkor ezt a pályázatban jelezni kell. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy a költségek
finanszírozását az MMSZ közvetlenül vállalja olyan módon, hogy a pályázó az MMSZ-számlájára
átutalja az önrészt, majd ennek beérkezését követően az MMSZ számára kiállított számlát az
MMSZ egyenlíti ki.
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Az azonosító, az egyesület MMSZ-ben nyilvántartott sorszáma és a pályázat beadásának dátuma (XXX/20170505)
Lehet egy utánpótlás versenyzőnek ajándékozni pl. egy modellt, aminek értéke meghaladja a 30% önrészt.
3
pl. kedvezményes vagy ingyenes terem vagy repülőtérhasználat, a fontos, hogy erről szerződés legyen.
4
Lehet olyan pályázat, amit támogat az elnökség, de nem áll rendelkezésre a támogatáshoz a forrás. Ilyen esetben
a pályázónak kell megítélni, hogy tud-e várni arra, hogy a pályázatot megkapja, vagy saját erőből elindítja a munkát.
Azonban a működési pályázatok logikája nem teszi lehetővé az utólagos elszámolást, ilyen esetben fel kell venni a
kapcsolatot az MMSZ irodával a projekt indítása előtt.
5
Egy versenyrendezés esetén az eredménylista ahol az MMSZ számok is szerepelnek elegendő az igazoláshoz, de
egy szakkor indítása esetén minden foglalkozásról jelenléti ívet kell vezetni és/vagy fényképekkel lehet igazolni a
foglalkozás megtartását.
6
Lehet olyan pályázat, ahol indokolt a több ütemben történő fizetés, de mivel ez az elszámolást bonyolítja, előnybe
helyezzük azokat a pályázatokat, ahol a pályázati cél megvalósulását követően egy alkalommal történik az
elszámolás.
2

10. A pályázatban feltüntetett zárási vagy vég határidó után pályázati támogatás nem folyósítható a
pályázónak az adott pályázattal kapcsolatban7.
11. A pályázónak külön elszámolásban igazolnia kell az önrész felhasználását.
12. Amennyiben az MMSZ szabálytalanságot talál a pályázat teljesítése során, megtagadhatja a
pályázott összeg folyósítását, a szervezetet két évre kitilthatja a pályázatokon való részvételből8 és
a felelős személy ellen fegyelmi eljárást indít.

Budapest, 2017. június xx.

MMSZ elnökség

7

Ennek az az oka, hogy működési támogatások nem lehet átvinni egyik évről a másikra, és arra sincs lehetőség,
hogy egy pályázati célt módosítsunk vagy kiegészítsünk.
8
Természetesen azt feltételezzük, hogy minden egyesület szabályosan jár majd el a pályázatok megvalósítása
kapcsán, ezért nem szándékozunk bonyolult és drága ellenőrzési eljárásokat működtetni. Ha azonban az elnökség
tudomására jut, hogy egy pályázó nem korrekt módon jutott támogatáshoz, akkor vizsgálatot kell indítani, és ha
bebizonyosodik a szabálytalanság, akkor az azt jelenti, hogy a pályázó más becsületes pályázóktól vette el a
lehetőséget, amit mindenképpen szankcionálni kell.

