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PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

Evezős sportlétesítmények fejlesztésére

A létesítmény-fejlesztési program folyatatása képen a 2014. év II. felében a Magyar Evezős Szövetség új
pályázatot hirdet a tagszervezetei részére evezős sportlétesítmények fejlesztésére.
A pályázati összeg forrása: A kiemelt sportágak fejlesztési programja (KSF) keretén belül a Magyar Evezős
Szövetség létesítményfejlesztésre vonatkozó, 2014. évi második félévi központi támogatása.
Pályázat célja: A pályázat célja változatlanul a tagszervezetek sportlétesítményeinek (vízparti evezős
vízitelepek) fejlesztése, korszerűsítése annak érdekében, hogy nagyobb létszámú sportolói bázis
kiszolgálására legyenek alkalmasak magasabb színvonalon.
Pályázók köre: a MESZ tagszervezetei
Pályázat tartalma: a pályázatok szakmai tartalma
a) a létesítményfejlesztés tárgya,
b) a létesítményfejlesztés célja, az általa elérni kívánt változás (létszám, eredmény, stb)
c) a megvalósítás ismertetése
d) a megvalósításban részt vevő vállalkozó ajánlata
e) a megvalósítás vállalható határideje 2014. december 1-ig történő szerződéskötés esetén
a pályázatok pénzügyi és egyéb tartalma:
a) a létesítményfejlesztés költségterve (bruttó összeg), megjelölve a finanszírozási szükséglet
időbeli ütemezését (minimum két részletre bontás szükséges)
b) a megpályázott támogatási összeg
c) a tagszervezet MESZ nyilvántartása szerinti aktuális sportolói létszáma
Pályázati feltételek:
-

megvalósítás véghatáridő (teljesítés igazolással) :
elszámolási határidő:

-

a pályázható támogatás összege: 1 millió forint - 8 millió forint bruttó összeg / pályázat
az egyesületi vízitelepek létesítményfejlesztésére tervezett támogatás összege: 50 millió forint.

-

a fejlesztés részletes bemutatása műszaki tartalommal (a fejlesztési igény indoklása és az általa elért
eredmény az ismertetése) és bruttó költségtervvel, az esetleges sajáterő feltüntetése mellett

Pályázaton való részvételi feltételek:
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2015. április 30.
2015. május 15.

-

-

-

-

-

-

nyilatkozat arról, hogy a tagszervezettel véglegesített és jóváhagyott műszaki tartalom mellett a
fejlesztés 100%-a meg fog valósulni a pályázat eredményhirdetésében meghatározott támogatási összeg
felhasználásával, és az esetleges hiányzó részt a pályázó önerővel egészíti ki
nyilatkozat arról, a pályázat megvalósítása nem igényel hatósági engedélyt, vagy a hatósági engedély
már rendelkezésre áll. A befejezési határidőre való tekintettel, előnyben részesülnek a pályázatok,
amelyek nem igényelnek hatósági engedélyt, vagy jogerős hatósági engedélyek már rendelkezésre
állnak. A további létesítmény-fejlesztési programokban lesz lehetőség a hosszabb megvalósítási
időszakokra tekintettel hatósági engedélyhez kötött fejlesztésekkel is pályázni
igazolás arról, hogy a tagszervezetnek a MESZ felé a pályázat benyújtásának időpontjában nincs
rendezetlen tartozása, valamint köztartozás mentesség igazolása
felhasználási cél bemutatása, pályázható felhasználási célterületek: sportlétesítményi épület fejlesztése,
korszerűsítése, hajótároló kapacitásbővítése, öltöző, vizesblokk, konditerem felújítása, bővítés, téliesítés,
kedvezőbb üzemeltetést eredményező építési (energetikai) beruházás jellegű fejlesztés.
a pályázatban meg kell jelölni a jelenlegi létesítmény kapacitást, a jelenlegi sportolói létszámot, és
meg kell határozni számszerűsítve a fejlesztés hatására várható kapacitás és sportolói
létszámbővülést
a pályázatban meg kell jelölni, hogy a tagszervezet részesült-e előző pályázat alapján
létesítményfejlesztésre vonatkozó támogatásban, amennyiben részesült annak támogatási összege, illetve
hogy milyen kapcsolatban az előző pályázat alapján megvalósuló fejlesztés az új pályázat szakmai
tartalmával
a kivitelezővel a MESZ köt szerződést, amelyre a tagszervezet több ajánlattevőtől árajánlatot kér be és
ezek közül a kivitelezőre javaslatot tehet

A pályázat elbírálásánál, a támogatási volumen meghatározásánál figyelembe vételre kerül:
-

-

a pályázó tagszervezet aktív sportolói létszáma, annak várható bővülése
a beruházás hatása a létesítmény evezős sportolót befogadó kapacitására
részt vett-e, illetve részesült-e a pályázó előző pályázat alapján létesítmény-fejlesztési támogatásban
(a korábban már támogatásban részesült pályázat nem kizáró feltétel, viszont a létesítmény-fejlesztésre
vonatkozó támogatásban még nem részesült pályázó a feltételeknek megfelelő pályázata előnyt élvez)
a létesítmény fejlesztés során a létszámbővítő beruházás megvalósítása előnyt jelent

Pályázat beadásának határideje: 2014. október 10.
A pályázat beadási helye :

levélben a szövetség címére – 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
elektronikus levélben az info@hunrowing.hu és a fotitkar@hunrowing.hu
címekre.
A levélben feladott pályázatoknál a beérkezés napját kérjük figyelembe venni
(2014. október 10.)

A beadott pályázatokról a MESZ elnöksége 15 munkanapon belül dönt.
A pályázatokat egyesületi képviselőkkel is kiegészülő eseti bizottság előzetesen véleményezi és terjeszti az
MESZ elnöksége elé.
A nyertes pályázókat a MESZ elektronikus levélben a döntést követően haladéktalanul értesíti.

Budapest, 2014. szeptember 10.

Magyar Evezős Szövetség
elnöksége
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