
 

Balatonon Kívüli Vízterületek Támogatása 

 

PÁLYÁZAT 

2019. évi sporttámogatásra 

 

1. A pályázat célja, rendelkezésre álló forrás 

 A pályázat célja a Balatonon kívüli régiókban a vitorlázás sportág fellendítése a  sportban 

tevékenykedő közösségek anyagi támogatáshoz juttatásával. 

 Rendelkezésre álló forrás: 1.500.000 Ft 

 

2. Pályázók köre 

Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat: 
 
A Balatonon kívüli vízfelületeken tevékenykedő Magyarországon bejegyzett regionális 

sportszövetségek, amelyek a Magyar Vitorlás Szövetségnek tagjai, alapvető 

tevékenységük a vitorlázás, és tényleges tevékenységét nem a Balatonon folytatják. 

– Vitorlás egyesületek önállóan csak abban az esetben pályázhatnak, ha nem tagjai 

valamely területi szövetségnek, illetve régiójukban nem működik területi vitorlás 

szövetség. 

 



3. Nem részesülhet támogatásban: 

– azok a Szövetségek, Egyesületek, amelyeknek működését a MVSz külön 

megállapodás szerint azonos tárgyban támogatja. 

 

4. Nem támogatható az a pályázat:  

– amely az értékelés során a maximálisan adható pontszám 50%-át nem érik el. 

– amely bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontot kap 

 

5. Támogatás formája, összege: 

 A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő működési támogatás. 

 Támogatás minimális összege: 100.000 Ft 

 Támogatás maximális összege: 500.000 Ft 

 

6. Támogatható kiadások: 

 A támogatás a működéssel kapcsolatos költségekre igényelhető.  

 A támogatás nem vehető igénybe versenyzők átigazolási díjára, személyi jellegű

 kifizetésekre (bérköltség; versenyzők, szakemberek jutalmazására), lakásbérletre,

 reprezentációs költségekre, új beruházásokra. 

 A támogatás pályázati önrész céljára a fenti kötöttségek mellett felhasználható.  

 

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

– A benyújtás módja: A pályázati űrlap pontos kitöltésével és a 2018. évi beszámoló 

csatolásával papíron vagy e-mailben. 

 

– Beadási határidő: 2019. december 18. 15.00 óra  
 

– A beadás helye: Magyar Vitorlás Szövetség 

  1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 

 e-mail:hunsail@hunsail.hu 

A borítékra kérjük ráírni: „BKVT pályázat 2019” 
  

mailto:hunsail@hunsail.hu


8. A pályázat érvényességének vizsgálata 

Formai bírálat:  

Hiányosan kitöltött pályázati űrlapok érvényteleneknek tekintendők! 

 

Tartalmi bírálat szempontjai: 

– A sportág népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenység (0-10 pont) 

– Aktivitás a versenysport területén (0-8 pont) 

– Az ifjúságneveléssel kapcsolatos tevékenységek (0-8 pont) 

– Egyéb (önkéntesség, tevékenységek, aktivitás (0-8 pont) 

 

9. Az elbírálás várható ideje, döntést követő kiértesítés: 

 A pályázati döntésre a beadás végső határidejétől számított 45 napon belül kerül sor. 

 A pályázókat a MVSz a döntésről írásban értesíti. 

 

10. A támogatás folyósítása: 

 A döntést követően a pályázatban megadott bankszámlára történő utalással. 

 

A támogatások odaítéléséről a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége által életre hívott bíráló 

bizottság dönt. Felhasználásáról, az elszámolás módjáról a pályáztató a pályázóval 

megállapodást köt. 

 

Budapest, 2019. december 2. 

 

Magyar Vitorlás Szövetség 

Elnöksége 


