
HISZEK Benned! Sport Program
II. Alprogram V.ütem

Lebonyolítója: 



A program célja
u Kis és közepes sportegyesületek 

támogatása 

u Tehetségkiválasztó programok-,

u Tehetséggondozó programok-,

u Utánpótlás-nevelés sportszakmai 
feladatainak támogatása

Versenyengedéllyel rendelkező, igazolt, 
utánpótláskorú versenyzői létszám 

növelése, megtartása



A program I-IV. üteme 

u Támogatási időszak: 2016.09.15. - 2019.12.31.

u A program támogatási keretösszege: 700 000 000 Ft

u Beérkezett programok száma: 1821

u Beérkezett támogatási igény: 5,53 milliárd Ft

u Támogatott programok száma: 924

u Átlagtámogatás: 757 576 Ft/sportegyesület

u Eredmény: 4000-5000 új versenyző
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V. Ütem 

u Támogatási időszak: 2020.január 1. - 2020.december 31.

u Jelentkezési határidő: 2020.augusztus.15.

u Támogatás keretösszege: 250 000 000 Ft 

u Elnyerhető támogatás összege:    500 000 Ft - 4 000 000 Ft 

u Támogatás tervezett folyósítása: 2020.szeptember 15-től

u Elszámolási határidő: 2021. február 14.



A támogatás felhasználási 
lehetőségei

u Személyi jellegű költségek: a támogatás 50%-a 
fordítható sportszakemberek foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó bérekre és megbízási díjakra

u Kommunikációs költségek: a támogatás 15%-a 
fordítható kommunikációs kiadásokra 

u Dologi költségek: beruházásnak nem minősülő tárgyi 
eszköz beszerzésére 200 000 Ft/db értékhatárig
(pl.: sportruházat beszerzése, feliratozásuk, bérleti 
vagy egyéb jogcímen felmerülő létesítmény-használati 
díjak, edzőtábori díjak, szállás és étkezési költségek 
stb.)

u Egyéb dologi kiadások: tagsági és nevezési díjak, 
verseny licencek, érmek, díjak stb.



Az elbírálás szakmai szempontrendszere
Az elbírálás során előnyt jelentenek: 

u Köznevelési intézményekkel az utánpótlás-
nevelési sportszakmai feladatok ellátására 
vonatkozó együttműködés; 

u Az utánpótlás-nevelési, alapvetően tehetség-
kiválasztáshoz, továbbá tehetség-gondozáshoz 
közvetlenül kapcsolódó feladatok megvalósítását 
szolgáló programok;

u A kis- és nagyegyesületek közötti felmenő 
rendszerű, utánpótlás-nevelési együttműködésre 
irányuló kapcsolatok;

u A támogatási javaslatban szereplő tartalom 
országos sportági szakszövetség, országos sportági 
szövetség által meghatározott, a sportág 
stratégiai fejlesztési koncepciójában szereplő 
elemekkel való összhangja;

u Versenyzői létszámbővülés.



A pályázat keretében megvalósult a 
programok segítségével a 

sportszervezetek:
u A közoktatási intézményekkel kötött együttműködések révén 

már 6 éves kortól folyamatosan tudnak tehetségkutatókat 
és kiválasztókat szervezni;

u nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni az utánpótlás képzésre; 

u az elnyert támogatás lehetőséget teremt új 
sportfelszerelések, illetve eszközök beszerzésére;

u utánpótláskorú versenyzők részére versenyeket, 
edzőtáborokat tudnak szervezni.

u Az utánpótláskorú versenyzőknél létszámemelkedés 
tapasztalható.

u Mindezek kiszámíthatóbbá teszik az elkezdett sportszakmai 
fejlesztéseket.



Köszönöm a figyelmet! 


