
 

 

F E L H Í V Á S 

 
EVEZŐS SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ TERVEK 

BENYÚJTÁSÁRA 

 

 

A létesítmény-fejlesztési program folyatatása képen a 2015. évben a Magyar Evezős 

Szövetség új pályázatot hirdet a tagszervezetei részére evezős sportlétesítmények 

fejlesztésére. 

 

A pályázat célja 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 pályázónak kérelmében részletesen be kell mutatnia a fejlesztés műszaki tartalmát (a 

fejlesztési igény indoklása és az általa elért eredmény ismertetése) a bruttó költségtervvel, az 

esetleges sajáterő feltüntetése mellett 

 

A pályázatok szakmai tartalma 

a) a létesítményfejlesztés tárgya, műszaki tartalma 

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 vállalt határideje a szerződéskötéshez képest  

 

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 

 

Forráskeret: 

A kiosztásra kerülő támogatások forrása a Magyar Evezős Szövetség részéről a 2015. évre 

megpályázható 85 millió forint központi költségvetési állami támogatás. 

 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a jelen pályázat útján megítélni tervezett 

támogatások fedezetét képező állami támogatásra a MESZ még szerződést nem kötött, ezért a 

jelen felhívás semmi esetre sem tekinthető sem kötelezettségvállalásnak, sem jogi 

ígérvénynek. A pályázat útján kiválasztott fejlesztések támogatásának feltétele, hogy a 

támogatás fedezete a MESZ számára rendelkezésre álljon. 

 

 



 

 

Pályázati feltételek: 

A pályázat során benyújtott fejlesztés  

 a támogatás vegyes finanszírozású, előleg igénylése lehetséges 

 megvalósítás várható időpontja 2015. július 1.-2015.12.31. (később kerül pontosításra) 

 megvalósítási véghatáridő (teljesítés igazolással): a támogató által később 

pontosítandó határidő, várhatóan 2015. december 31. 

 elszámolási határidő:  a megvalósítási határidőt követő 15 nap 

 a pályázható támogatás összege: 1 millió forint - 8 millió forint bruttó összeg / 

pályázat 

 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 

 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 

létesítményfejlesztési pályázatok alapján támogatásban. Amennyiben részesült annak 

támogatási összege, illetve hogy milyen kapcsolatban az előző pályázat alapján 

megvalósuló fejlesztés az új pályázat szakmai tartalmával 

- a megítélt összeg átadott támogatásként kerül finanszírozásra, 

 

Pályázatok elbírálásának szempontjai: 

 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: 2015. március 16. 

 

A pályázat benyújtása   

Pályázat benyújtására elektronikusan és postai úton is van lehetőség. Minden esetben 

szükséges a tagszervezeti képviselő által aláírt példány megküldése a MESZ részére 

 

Levélben a szövetség címére:  1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A levélben feladott 

pályázatoknál a beérkezés napját kérjük figyelembe venni. 

Elektronikus levélben az info@hunrowing.hu címekre. 

 



 

 

A pályázatok elbírálása a pályázati határidő napját követő 30 napon történik meg, a MESZ 

elnöksége által. A pályázatokat az 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, 2015. február 26. 

 

 

 

Magyar Evezős Szövetség 

 


