A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG PÁLYÁZATA GIG ÉS KLUB HAJÓ
BESZERZÉSÉRE
Tisztelt Tagszervezetek!
A Magyar Evezős Szövetség a kiemelt sportágfejlesztési támogatása keretében
forrásokat különített el a sportág utánpótlás versenyzői bázisának szélesítéséhez,
iskolai és szabadidős evezés fejlesztéséhez szükséges kormányos négypárevezős gig
és klub hajók beszerzésére.
A projekt kiemelt célja olyan fejlesztés elindítása, mely megfelelő eszközkészletet
biztosít az evezős egyesületeknek az iskolai evezés fejlesztéséhez, a szabadidős
túraevezés széleskörűvé tételéhez.
Programunk az előző évben elindult fejlesztés további folytatása, melynek célja
azoknak a sportági szakmai műhelyeknek, egyesületeknek a támogatása, melyek
vállalják a sportágfejlesztési program keretében oktatási intézményekkel,
önkormányzatokkal, cégekkel együttműködési megállapodások megkötését iskolai,
céges, lakossági szabadidős foglalkozások, programok szervezését.
A pályázati felhívás megjelentetésével lehetőséget szeretne biztosítani a MESZ arra,
hogy a tagszervezetek igen kedvező feltételek mellett újítsák fel hajóparkjukat, a
sportág igazolt versenyzői létszámának növelése érdekében.
Ezért a MESZ pályázatot hirdet tagszervezetei számára az alábbi feltételek
mentén:
Támogatási feltételek:
 a támogatás intenzitása a beérkező pályázatok függvényében kerül pontos
meghatározásra; tervezett mértéke minimum 50%-os támogatás, melynek fele
előlegként igényelhető
 a beérkezett pályázatok száma alapján a MESZ elnöksége határozza meg a
támogatás mértékét
 a támogatási intenzitás pontos mértéke, valamint az átadott támogatás
felhasználásának módja a támogatási szerződés keretében kerül
meghatározásra
 a támogatás felhasználásának ütemezése: 2015. augusztus-szeptember
 pályázat beadásának határideje: 2015. július 5. Pályázatot benyújtani az
info@hunrowing. hu emailcímre történő megküldéssel lehet. A pályázatot
kérjük, hogy az az egyesületi képviseletre jogosult(ak) aláírásával nyújtsák be.


pályázatot jogosult benyújtania a MESZ valamennyi tagszervezete



a pályázatokat elektronikusan úton várjuk, az egyesületi képviselő aláírásával,
tartalmában a következőkre kitérve: a) az igényelt hajótípus, b) szakmai
vállalások részletezése (utánpótlás versenyzők számának növelésére
vonatkozó vállalás a program révén; vállalás a MESZ által szervezett
utánpótlás rendezvényeken és versenyeken történő részvételre; oktatási

intézményekkel, önkormányzatokkal, cégekkel tervezett együttműködési
megállapodások; iskolai, céges, lakossági szabadidős foglalkozások,
programok szervezésére vonatkozó vállalások; utánpótlás növelését célzó
egyéb elképzelések)
A Gig hajó beszerzésére összesen 10.000.000 forintot, a klub hajó beszerzésére
összesen 6.000.000 forintot fog odaítélni a MESZ elnöksége. A beszerzések
feltételeit a MESZ egyezteti a gyártókkal.
Az önrész biztosítására vonatkozó vállalást a MESZ elnöksége döntését követően
szükséges az egyesületeknek írásban megtennie. A támogatási szerződésben a
megítélt támogatás szabályszerű és cél szerinti felhasználásának biztosítására
vonatkozó rendelkezések is rögzítésre fognak kerülni.
Tisztelettel várjuk egyesületeink pályázatait a fenti feltételek mentén.
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