
 
 

 
 
 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A Magyar Birkózó Szövetség pályázatot hirdet 
Tagszervezetei részére Óvodai sportágfejlesztési program megvalósítására. 

 

1. A pályázat célja 
A mozgás és a sport megismertetése az óvodásokkal, képesség és mozgáskoordináció fejlesztés. Kistérségi és helyi óvodai 
sportágfejlesztési program kialakítása, működtetése és fejlesztése, óvodai grundbirkózó versenyek rendezése. 
Egészséges sportszemléletű életmód és életvitel kialakítása minél szélesebb kőrben. A Magyar Birkózó Szövetség 
tagszervezeteinek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.  
 
1.1.  A támogatottak köre: 
Mindazon társadalmi szervezetek, akik a Magyar Birkózó Szövetség tagszervezetei.  
 
2.  A támogatás formája és mértéke, feltétele 
2.1.  A támogatás formája: 
A támogatást a kistérségi és helyi óvodai sportágfejlesztési program kialakítására, működtetésére és fejlesztésére, 
valamint óvodai ügyességi és küzdő sorversenyek megrendezésére kapják, vissza nem térítendő formában, melynek 
összege maximum 500.000,- Ft. 
Ezt az összeget 2020. január 1 és 2020. december 31. között kell felhasználni. 
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő kizárólag óvodai csoport működését szolgáló költségekre vonatkozó 
számlák számolhatók el.  
2.2. Egyéb feltételek: 

a) Egy tagszervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de 
maximum 500.000,- Ft adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.  

b) Minden esetben megállapodást kell kötni az óvodával! 
A Magyar Birkózó Szövetség döntése ellen a pályázó részéről jogorvoslati igény benyújtásának helye nincs! 
 
3. A benyújtás módja: 
A pályázat elektronikus formában nyújtható be a Magyar Birkózó Szövetségnél a következő címre: 
 

kalmantibi57@gmail.com 
 
3.2.   A pályázatnak tartalmaznia kell a program leírását és költségvetését, mellékletként az óvodával kötött 
megállapodást. 
A pályázatot és mellékleteit aláírva, lepecsételve 1 szkennelt példányban elektronikus úton kell benyújtani.   
 
3.3. Beadási határidő: 2020. február 28. 



 
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-460-6848-as, a 06-30-994-0021-es telefonszámon, valamint 
kalmantibi57@gmail.com   e-mail címen is kaphatnak. 
 
4.      A formai bírálat szempontjai: 

a)    a beérkezés dátuma, 
a) a pályázati program költségvetés megfelelősége,  
b) a melléklet megfelelősége, 

           d) kizárás fennállásának vizsgálata. 
 
5.     Az elbírálás határideje, Szerződéskötés 
A pályázatok 2020. március 15-ig kerülnek elbírálásra. 
 
A Magyar Birkózó Szövetség a döntéséről a tagszervezeteket írásban tájékoztatja.  
 
6 .    A támogatás folyósítása 
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett a KSF támogatás részeként.  
 
 6.1.  A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások 
szerint kötelesek számot adni a KSF elszámolás részeként és feltételei szerint.  
 
 
Kelt, Budapest, 2020. január 20. 
 
 
 

Magyar Birkózó Szövetség 
 
 


