„MTSZ RENDEZVÉNYTÁMOGATÁS 2020”
Felhívás természetjáró rendezvények támogatásához
A Magyar Természetjáró Szövetség (továbbiakban: MTSZ) 2020. január 24-én felhívást
intéz tagszervezetei számára rendezvények támogatásához.
1. A felhívás célkitűzése
A Magyar Természetjáró Szövetség tagszervezetei számára egyszeri, pénzbeli támogatási
lehetőség biztosítása utófinanszírozással, a tagszervezetek által rendezett nyílt, aktív,
természetben zajló, lakott területen kívüli, a gyalogos természetjáráshoz kötődő
Magyarországon megvalósított események segítésére.
A Magyar Természetjáró Szövetség azokat a rendezvényeket, eseményeket szeretné
támogatni, amelyeknek programjai szervesen illeszkednek a Magyar Természetjáró Szövetség
Alapszabályában meghatározott célkitűzéseihez, küldetéséhez, valamint ahol megjelenik a
környezettudatosság, a zöld szemlélet.
2. A felhívás mérföldkövei (határidők)
A felhívás kiírása: 2020. január 24.
A támogatási igények (pályázati anyagok) beérkezésének határideje: 2020. március 6.
A támogatási igények (pályázati anyagok) hiánypótlásának határideje: 2020. március 20.
A támogatás elbírálásának határideje: 2020. március 31.
A támogatási szerződések megkötésének időszaka: 2020. március 9-től folyamatosan.
A teljesítési dokumentációk leadási határideje (elszámolási idő): a támogatott rendezvény
megvalósítását követően, de legkésőbb 15 nappal.
A támogatások kifizetése utalással, az év során folyamatosan, a teljesítési dokumentációk
leadása és azok ellenőrzése után történik, a teljesítésigazolás aláírásától számított 15 napon
belül.
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3. A támogatást igénylők köre
Támogatási igényt (pályázati anyagot) nyújthatnak be a Magyar Természetjáró Szövetség
nyilvántartásában a pályázati anyag benyújtásának időpontjában érvényes, 2020-as, tagsági
regisztrációval rendelkező tagszervezetek, akiknek a saját tagszervezeti honlapján vagy
hirdetési felületén szerepel az MTSZ logója.
A támogatásra pályázó tagszervezet alapszabályában (ASZ) szerepelnie kell
alaptevékenységként a rendezvényszervezésnek és/vagy túraszervezésnek és/vagy
táborszervezésnek és /vagy sportesemény szervezésnek. Minden olyan tagszervezet nyújthat
be támogatási igényt, amely természetjáró táborokat, gyerektáborokat vagy a
természetkedvelő társadalom számára nyílt túrákat, program-sorozatokat szervez.
4. A támogatható tevékenységek
Minden olyan 2020.01.01. és 2020. 12.15. között meghirdetett és megrendezett
tagszervezetek által szervezett esemény, amely a következő feltételeknek megfelel:
• nyílt, nem csak a tagság számára elérhető,
• a rendezvényen minimum 15 fő vesz részt,
• bárki számára elérhető helyen meghirdetett (nemcsak a tagszervezet honlapján, weboldalain,
közösségi oldalain, székhelyén került meghirdetésre),
• a támogatásra beküldött esemény már szerepel az mtsz.org naptárában (amennyiben még
nem szerepel, a pályázat beküldése előtt publikáltatni kell az eseményt az mtsz.org
szerkesztőségével),
• aktív, gyakorlati tevékenységgel jár,
• összefügg az MTSZ Alapszabályához kapcsolódva a gyalogos természetjárással,
• hozzájárul az élő és élettelen természeti értékek védelméhez, megismeréséhez, valamint a
környezetvédelemi folyamatok megismeréséhez,
• a rendezvényen/program-sorozatban megjelenik a környezettudatos szemlélet,
• Magyarországon, lakott területen kívül szervezett és megvalósított.
Ezen rendezvények a természetjárással összefüggésben a biztonságos, fenntartható,
ugyanakkor a kulturált, nevelő célú természetjárás megismerését segítik. A rendezvények
programjának törekednie kell a természet, a környezet iránti tisztelet, harmónia betartására.
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Támogatásra alkalmas rendezvények/ tevékenységek:
• Kirándulások, túrák, melyeknél a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres
sporttevékenységet (természetjáró tevékenységet) folytatnak, és egyúttal képet alkotnak
hazánk életéről, természeti szépségeiről. Jellemzően 1-2 napos, nappali vagy éjszakai
sportesemények.
• Táborok, melyek a természetben zajló több napos (min. 3 nap), szabadidős, csoportosan
végzett, aktív tevékenységekkel, illetve a természetjáráshoz kapcsolódó ismeretek
átadásával, megismerésével összekapcsolt programsorozatok.
• Programsorozatok/ kupafordulók, melyek a természetjárással kapcsolatban rendszeresen,
egymásra épülő módon ösztönzik a résztvevőket a természetben történő aktív szabadidő
eltöltésére.
• Túraversenyek,

amelyek

az

MTSZ

Versenybizottságának

hivatalos

2020-as

versenynaptárában szereplő országos rendezvények.
Támogatásra nem alkalmas rendezvények/ tevékenységek:
• Teljesítménytúrák, egyéb versenyek (kivéve MTSZ túraversenyek),
• Munkatúrák,
• Találkozók, ünnepségek, emléktúrák, koszorúzás, emléktábla avatás,
• Képzések, oktatás, klub találkozók,
• Vetélkedők,
• Tagszervezet által meghirdetett nyílt éves túrák összességében,
• Más (nem a pályázó tagszervezet) szervezésében meghirdetett eseményre rászervezett
rendezvény.
A Magyar Természetjáró Szövetség tagszervezetei a fent említett feltételeknek megfelelően
tagszervezetenként maximum 3 rendezvénnyel pályázhatnak.
5. A támogatási összeg
A támogatásokat egyszeri alkalommal, utófinanszírozással a 2020. január 1-től 2020.
december 15-ig megrendezésre kerülő eseményekre biztosítjuk.
A jelen támogatási felhívás teljes keretösszege: 10 millió Ft.
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2020-ban minden, a határidőn belül megkapott támogatásra alkalmas rendezvény támogatási
igénye egyedi elbírálás alapján kerül megítélésre.
A támogatások kifizetése:
• utófinanszírozással (a támogatott rendezvény megvalósítását követően),
• az év során folyamatosan,
• a teljesítési dokumentációk leadása és ellenőrzése után,
• a teljesítésigazolás aláírásától számított 15 napon belül,
• utalással történik.
A támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a nyertes pályázóval
köttetendő támogatási szerződés rendelkezik, illetve jelen felhívás 9. pontja ad tájékoztatást.
6. A támogatási igények befogadásának feltételei
6.1. Hiánytalanul kitöltött Adatlap: 1 elektronikus példány online linken kitöltve, beküldve.
Elérhető innen: http://bit.ly/MTSZpalyazatiadatlap
Az Adatlap 1 db papír alapú változata, amit kizárólag a nyertes tagszervezetektől kérünk, az
előírt helyeken csak a keltezés időpontjával és a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű
aláírásával ellátva érvényes.
6.2. Adatkezelési tájékoztató: az Adatlap záradékaként, elektronikusan elfogadva, az
Adatlappal együtt beküldve.
Az Adatkezelési tájékoztató (2. sz. melléklet) 1 db papír alapú változata, amit kizárólag a
nyertes tagszervezetektől kérünk, az előírt helyeken csak a keltezés időpontjával és a pályázó
hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.
6.3. A rendezvény Programleírása: 1 elektronikus példány online linken kitöltve, beküldve.
Elérhető innen: http://bit.ly/MTSZpalyazat2020
6.4. A rendezvény Költségvetési tervezete (4. sz. melléklet): 1 elektronikus példány, minta
táblázatban kitöltve és e-mailben beküldve.
7. A támogatási igény benyújtásának módja
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A felhívással kapcsolatos tudnivalók és a letölthető dokumentumok megtalálhatók az MTSZ
honlapján a www.mtsz.org oldalon.
A támogatási igények teljes dokumentációját, a jelen kiírás 6. pontjában leírtak szerint
(összesen 3 db dokumentum) a megadott pályázati határidők betartásával 2020. március 6-ig
várjuk:
• az Adatlapot (Adatlap kitöltési útmutató,1. sz. melléklet) és a rendezvény Programleírását
(Programleírás kitöltési útmutató, 3. sz. melléklet) online linken kitöltve, beküldve:
http://bit.ly/MTSZpalyazatiadatlap
http://bit.ly/MTSZpalyazat2020
• a rendezvény Költségvetési tervezetét (4. sz. melléklet): 1 elektronikus példányban, minta
táblázatban kitöltve, a tamogatas@termeszetjaro.hu címre beküldve.
A támogatási igények (pályázati anyagok) elektronikus úton történő elküldésével a támogatás
igénylője az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Kézzel kitöltött dokumentumok (adatlapok, programok, költségvetések) nem kerülnek
feldolgozásra!
Az Adatlapot és a többi mellékletet sem tartalmában, sem alakjában megváltoztatni nem lehet.
Azok a támogatási igények kerülnek befogadásra, melyek 2020. március 6., 24:00-ig
beérkeznek.
Kizárólag saját forrásból megrendezésre kerülő rendezvényekre/eseményekre lehet
támogatást igényelni. Azon események és / vagy rendezvények nem részesülhetnek
támogatásban, amelyek finanszírozására a pályázó más forrásból támogatást nyert vagy
annak finanszírozására egyéb külső forrást, pályázat útján vagy egyéb módon támogatást
vett igénybe. Amennyiben az elbírálási folyamat során igazolást nyer, hogy az adott
rendezvény/esemény finanszírozására nem kizárólag saját forrásból került sor, úgy a pályázó
kizárásra kerül és a kizárásától számított 3 évig az MTSZ által meghirdetett pályázatokon
nem vehet részt.
8. A pályázat elbírálásának folyamata és a kifizetés menete
A Tagszervezetek által 2020. január 1-től 2020. december 15-ig megrendezésre kerülő,
támogatásra benyújtott eseményeit az MTSZ 2020-ban, egyszeri támogatással kívánja
segíteni.
Az elbírálási folyamat során ellenőrzésre kerül az:
• Adatlap (hiánytalanul kitöltve)
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• Rendezvény részletes leírása (hiánytalanul kitöltve)
• Rendezvény költségvetési tervezete (táblázat)
• Tagszervezet érvényes Alapszabálya (ASZ)
• 2020-as MTSZ tagszervezeti regisztráció
• A tagszervezeti honlapon, weboldalakon, hirdetési oldalain szerepel-e az MTSZ logója
A beadási határidőt követően az MTSZ megvizsgálja, hogy a támogatási igény megfelel-e a
jogosultság, a benyújtás, a teljesség és a szakmai indokoltság feltételeinek.
Amennyiben az igénylés érvénytelen, vagy hiánypótlásra szorul, a felhívás kiírója ennek
tényéről értesíti az igénylő tagszervezetet az okok részletes megjelölésével, legkésőbb 2020.
március 20-ig.
Hiánypótlásra az elbírálási határidő lejárásáig, 2020. március 31-ig egy alkalommal van
lehetőség.
A támogatásokról a bírálatot végző MTSZ szakemberek javaslata alapján az MTSZ igazgatója
legkésőbb 2020. március 31-ig dönt.
Az MTSZ a bírálat eredményéről elektronikus úton értesíti a pályázókat és a nyertes
pályázókkal támogatási szerződést köt. A támogatási felhívás kiírója minden nyertes
pályázókkal az eredeti, aláírott, postai úton megküldött dokumentumok (Adatlap és
Adatvédelmi tájékoztató) alapján köt támogatási szerződést.
A támogatási összeg a szerződéskötés után, a rendezvény megvalósulása és annak sikeres
elszámolását követően, a teljesítésigazolás aláírását követően 15 nappal, utófinanszírozással
kerül átutalásra az Adatlapon megadott és a szerződésben feltüntetett bankszámlaszámra.
Amennyiben a szerződéskötés meghiúsul a nyertes szervezet mulasztásából, úgy a támogatási
döntés a kézhezvételtől számított 30. napon hatályát veszti.
9. Elszámolási kötelezettség
A rendezvény megvalósulását követően, de legkésőbb 15 nappal, a támogatottnak a következő
elszámolási kötelezettségnek kell eleget tennie és megküldenie a felhívást kiíró szervezetnek:
• A rendezvényen ténylegesen megvalósult programok részletes leírása (szöveges, fényképes,
és/vagy videóval alátámasztott beszámoló, minta dokumentum).
• Számlaösszesítő a felhasznált támogatás alapján (minta táblázat), a záradékolt számlák
(hatályos ÁFA törvénynek megfelelően) másolatával.
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A fentiek elmaradása vagy hibás, nem szabályos dokumentumok esetén a támogatott
tagszervezet nem kaphatja meg a teljesítésigazolást és így a támogatási szerződésben megítélt
támogatási összeget.
10. Egyéb, a pályázathoz kapcsolódó információk
A támogatott rendezvények nyomtatott dokumentumaiban, valamint az ezeket szervező
tagszervezetek saját honlapján vagy hirdetési felületein az MTSZ logóját és nevét kötelezően
fel kell tüntetni. Az MTSZ hivatalos, letölthető logója a felhívás 6. számú mellékleteként
elérhető az mtsz.org oldalon.
A nyertes rendezvények túráinak, útvonalainak részletes leírása a www.termeszetjaro.hu
weboldalon is megjelenik.
A támogatandó rendezvény típusának szerepelnie kell a tagszervezet Alapszabályában, mint
alaptevékenység.
A pályázó saját felelőssége, hogy az egyes programok szervezésére, táborozásra vonatkozó
aktuális és hatályos jogszabályokat ismerje és betartsa. Amennyiben az egyes támogatott
programoknál és a táborozások során szabálytalanság történik és ebből kifolyólag a nyertes
pályázó büntetésben, bírságban részesül, úgy, a nyertes pályázó a támogatási szerződésben
foglalt összegre nem jogosult.
A megpályázott rendezvényeket az MTSZ bejelentés nélkül a meghirdetett helyszíneken
ellenőrizheti.

Magyar Természetjáró Szövegség
Budapest, 2020. január 24.
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