
EMMI Infrastruktúra-fejlesztési program 2020 

Felhívás 

 A pályázat célja:  A Magyar Úszó Szövetség hosszú távú céljainak figyelembevételével az 

EMMI 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelésekre vonatkozóan felhívást tett közzé. 

A támogatandó programokra a Magyar Úszó Szövetség tehet javaslatot az EMMI felé. A 

felhívás konkrét célja, hogy a sportág fejlődéséhez szükséges infrastrukturális körülmények 

biztosítottak legyenek.  

A pályázóknak olyan szakmai programot kell benyújtaniuk, amely ezen célkitűzés 

megvalósításához egyértelműen hozzájárul.   

1. 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) 

 

2. Pályázók köre: 

A pályázatban kizárólag a Magyar Úszó Szövetség tagszervezetei vehetnek részt.   

 

3. A támogatás formája: 

A támogatás intenzitása: 100%, formája: előfinanszírozott. A pályázó az elnyert támogatással 

az elbírálást követően kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.   

 

4. Pályázat benyújtásának módja, határideje: 

Pályázat megküldésének határideje: 2019. november 20 szerda 16 óra. 

A pályázatot elektronikus úton, a határidő lejártáig a KIZÁRÓLAG a következő címre kell 

megküldeni: palyazat@musz.hu  

A nem erre a címre megküldött pályázatokat formai hibásnak tekintendők.  

Pályázatok elbírálása: 2019.december 8.  

 

5. Pályázatok formai követelményei: 

mailto:palyazat@musz.hu


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 részletes költségterve 

• Az érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata. 

• Tulajdonosi vagy üzemeltetői hozzájárulás 

 

6. 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. 

Az EMMI felhívása szerint a sportlétesítmény-fejlesztések kapcsán a 2020. évben is kiemelt 

hangsúlyt kell fektetni a már megkezdett fejlesztések befejezésére. A projektelemek 

megvalósulása fő területének padig továbbra is az Olimpiai Központokban végezett 

fejlesztéseket tartják kiemelten fontosnak. Ezeknek megfelelően az EMMI felé benyújtandó 

javaslatot az alábbiak alapján kell A MÚSZ előterjessze:  

- első helyi prioritásként az előző években megkezdett beruházások befejezésére kell 

fokuszálni; 

- tervezni a szükséges az előző években támogatott projektek időközben jelentkezett 

plusz költségigényét, amennyiben azt a szakszövetség sport szakmailag indokoltnak 

tartja; 

- a javaslatban szigorúan olyan projekt elem szerepelhet, amelyhez a fejlesztéssel 

érintett ingatlan tulajdonosa az előzetes hozzájárulását megadja, és az ingatlan /eszköz 

vonatkozásában a támogatás elnyerése esetén előzetesen vállalja annak jogszabályban 

előírt határidőig történő sportcélú fentartását, továbbá a költségek alátámasztására 

rendelkezésre áll egy tervező által hitelesített költségbecslés, vagy árajánlat 

 

7. Pályázatok értékelése 

A pályázat egyfordulós eljárású. A határidőre benyújtott pályázatok értékelése egyszerre 

történik. Kizárólag a formailag megfelelt pályázatok részesülhetnek támogatásban. A 

beérkezett pályázatokat a döntés előkészítő bizottság terjeszti elő az elnökség felé.  

A bizottság javaslata a pályázók szakmai programjának és a sportág hosszú távú céljainak 

figyelembe vételével készül.  Az EMMI felé benyújtandó támogatási javaslatról a Szövetség 

elnöksége dönt.  

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs! 

 



Budapest, 2019. október 30. 


