PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Magyar Úszó Szövetség
Infrastruktúra-fejlesztés
1. A pályázat célja:
A Magyar Úszó Szövetség hosszú távú céljainak figyelembevételével sportlétesítményfejlesztést támogató nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázat meghirdetésének konkrét célja,
hogy a sportág fejlődéséhez szükséges infrastruktúrális körülmények biztosítottak legyenek.
A pályázóknak olyan szakmai programot kell benyújtaniuk, amely ezen célkitűzés
megvalósításához egyértelműen hozzájárul.
2. A pályázat keretében megvalósítható beruházások:
A Sportlétesítmény-fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, az alábbiak szerint:
• korszerűsítés
• bővítés
• átalakítás
• rekonstrukció, modernizáció
• többfunkcióssá tétel
• műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
• kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása
• sportlétesítmény felszerelés (beruházás jellegű)
• sportági készségek fejlesztéséhez szükséges sporteszközök beszerzése
3. Pályázók köre:
A pályázatban kizárólag a Magyar Úszó Szövetség tagszervezetei vehetnek részt.
4. A támogatás formája:
A támogatás intenzitása: 100%, formája: előfinanszírozott. A pályázó az elnyert
támogatással az elbírálást követően kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles
elszámolni.

5. Pályázat benyújtásának módja, határideje:
Pályázat megküldésének határideje: 2018. december 28. péntek 12 óra.
A pályázatot elektronikus úton, a határidő lejártáig a következő címre kell megküldeni:
palyazat@musz.hu
6. Pályázatok elbírálási határideje: 2019. január 12.
Az 5-6. pontban meghatározott határidőket az Elnök indokolt esetben meghosszabbíthatja.
7. Pályázatok formai követelményei:
A pályázó köteles a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot cégszerűen aláírva
(elektronikus úton) benyújtani, mellékelve az alábbi dokumentumokat:
• A projekt megvalósításának szakmai indoklása
• A projekt műszaki tartalmának részletes leírása
• A projekt árajánlatokkal alátámasztott költségterve
• Az érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata.
• Tulajdonosi vagy üzemeltetői hozzájárulás
8. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
Szakmai indoklása annak, hogy a projekt hogyan segíti a helyi úszósport fejlődését továbbá
hogyan járul hozzá az úszósport – a projektben érintett infrastruktúra használatával
kapcsolatos – költségeinek csökkenéséhez.
9. Pályázatok értékelése
A pályázat egyfordulós eljárású. A határidőre benyújtott pályázatok értékelése egyszerre
történik. Kizárólag a formailag megfelelt pályázatok részesülhetnek támogatásban. A
beérkezett pályázatokat az elnök által felkért előkészítő bizottság terjeszti elő az elnökség
felé.
A bizottság javaslata a pályázók szakmai programjának és a sportág hosszú távú céljainak
figyelembe vételével készül. A támogatásról a Szövetség elnöksége dönt.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!
Budapest, 2018. november 30.
Magyar Úszó Szövetség
dr. Wladár Sándor
elnök

