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1. Döntés utánpótlás pályázatok önrészéről: Az elfogadott pályázatok önrésze egységesen 15%
lesz.
2. A pályázatok státuszát átállítottuk a mai napnak megfelelő állapotra.
3. A pályázatok kezelésével kapcsolatban: Ösztönözni kell-e az egyesületeket, hogy a 2022. évi
pályázatokat február 20-ig adják le.
a. Az elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy a 2022 évi pályázatok önrésze 40%. Viszont
a 2022 február 20-ig beadott, minden feltételnek megfelelő, és az elnökség által
befogadott státuszra állított pályázatoknál csak 25% önrészt kell vállalni.
b. A szakágvezetőknek a szakággal egyeztetve január 20-ig el kell készíteni a Szakági
Pályázati Tervet (SzPT), amit az elnökség január 30.-ig értékel.
c. A felosztható támogatás 2/3-át az SzPT-ben lefektetett célok szerint kell biztosítani. Az
egyesületek ezután az SzPT-ben lefektetett célokra pályázhatnak. Ezeket a
pályázatokat a szakágvezetők értékelik és javasolják elfogadásra.
d. A felosztható támogatás 1/3 részét, az elnökség saját hatáskörében értékeli.
A fenti témakörben az elnökség szakágvezetői értekezletet hív össze, ahol a részleteket
egyezteti a szakágvezetőkkel.
4. A pályázatok kezelésének egyszerűsítésére tett javaslattal kapcsolatban: A pályázati
státuszok átnevezése túl sok informatikai beavatkozást igényelne. A jelenlegi elnevezések
magyarázata
szerepel
az
online
pályázati
rendszer
leírásában.
(https://www.modellsport.hu/sites/default/files/dok/palyazatnyilvantarto.pdf)
Ezért
megelégszünk avval, hogy a pályázatok szekcióban a kérdőjeleknél megfelelő tartalommal kell
kitölteni az egyes fejezeteket. A feljövő angol feliratokat magyarítani kell.
5. Ifjúsági csapat támogatásával kapcsolatban: Létre kell hozni a Szakági Szakértői Team-et
(SzSzT). Az SzSzT a szakág megfelelő tapasztalattal rendelkező és a közösség által elfogadott
tagjaiból kerül ki. Az SzSzT tagjai az MMSZ elnökének megbízása alapján végzik munkájukat. Az
SzSzT feladata felmérni a jelenlegi kapacitásokat, felderíteni a hiányosságokat, elkészíteni a
szakmai tervet, amely feladatot az MMSZ elnöksége által elfogadott dokumentum kitöltésével
kell elvégezni. Ennek alapján lehet támogatási kérést benyújtani.
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