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ADATLAP 

Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 

2021. MF(S)SZ Tehetséggondozó program és Utánpótlás Támogatás 

Beadási határidő: 2021. február 28.  

Benyújtás módja: szkennelve, digitalisan  

Benyújtási cím:  squashiroda@squash.hu  

Résztvevők életkora: 8-18 év 

  

l. A támogatást igénylő adatai:  

Szervezet neve:  

Hivatalos képviselőjének neve:  

Szervezet pontos címe:  

Szervezet adószáma:  

Bankszámlájának száma:  

2. A támogatási kérelemért felelős személy neve:  

telefonszáma, e-mail címe:  

3. A támogatási kérelem tárgya (címszerűen):  

4. A támogatási cél megvalósításának időszaka:  

5. A támogatási cél megvalósításának helye/i (település/ek) :  

6./a Versenyengedéllyel rendelkező juniorok száma (bázis érték)(2021.02.19-ig regisztrált):  

6/b Versenyengedéllyel nem rendelkező juniorok száma (bázis érték): 

6/c Junior ranglistán szereplők száma (2020/2021-es szezon): 

6/d Fejlődő versenyen résztvevők száma (2020/2021-es szezon): 

7. Kiadások (ezer forintra kerekítve): 

l. Szolgáltatási költségek:  .......................................e Ft 

Kiadások összesen:  …………………………..Ft 

 

8 A tervezett kiadások tételeinek részletezése (lásd 7. pont tagolás) (max. 200 karakter): 

Kérjük, pótlapon beadni a részletezést. 

 

9.  Bevételek (ezer forintra kerekítve): 

l. A támogatásra megjelölt cél eléréséhez rendelkezésre álló saját forrás:  …………………e Ft 

2. Más pályázaton elnyert támogatás: …………………e Ft 

3. A támogatási keretből kért támogatás:  …………………e Ft 

Bevételek összesen:  …………………e Ft 
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(A "Kiadások összesen" összege és a "Bevételek összesen" összege meg kell egyezzen!) 

10. A tervezett bevételek tételeinek részletezése, (lásd 9. pont 1-3. tagolás) (max. 200 karakter): 

Kérjük, pótlapon beadni a részletezést. 

 

11. Indikátor vállalások (kötelező megadni!): 

11.a 2022. június 30-ig új versenyengedéllyel rendelkezők száma (bázis+új):………………………… 

11.b 2022. június 30-ig a fejlődő versenyen új résztvevők száma (bázis+új):…………………………. 

11.c 2022. június 30-ig junior ranglista versenyen résztvevő új játékosok száma:…………………….. 

 

11. Vállalom, hogy az elszámoláskor a támogatási keretből kapott összeggel teljes körűen elszámolok: 

Igen/Nem (választ aláhúzni) 

 

13. Hozzájárulok ahhoz, hogy a formanyomtatványon feltüntetett adatokat a támogató számítógépes 

nyilvántartási rendszerében rögzítse: Igen/Nem (választ aláhúzni) 

 

14. Vállalom, hogy a 11. pontban rögíztett indikátor számokat teljesítem és a megadott értékeket 

igazolom: Igen/Nem (választ aláhúzni) 

 

A támogatási kérelem nem kötelező mellékletei:  

1. a pályázó sportszervezet és valamelyik oktatási intézménnyel között megkötött együttműködést 

igazoló megállapodás, 

 

Kijelentem, hogy a támogatási kérelemben, valamint a mellékletekben szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

 

 

………..….., 2021. _______________ P.H. _______________________________ 

aláírás 
 


