TÁMOGATÓI FELHÍVÁS
VERSENYHORGÁSZ TÁMOGATÁSI PROGRAM
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) pályázatot hirdet a
Szövetség tagegyesületeiben tagsággal rendelkező versenyhorgászok részére, akik megyei, országos,
vagy nemzetközi horgászversenyeken kiemelkedő teljesítményt értek el eddig és szakmai fejlődésükhöz
további támogatásra van szükségük. Pályázni az alábbi célokra lehet:
a) Versenyhorgászattal összefüggő eszközvásárlás, mely a pályázó regionális (min. 3 megyét
érintő), országos és nemzetközi versenyekre való felkészüléséhez és induláshoz szükséges.
b) Útiköltség-támogatás, aminek a segítségével a pályázók eljuthatnak a regionális (min. 3
megyét érintő), országos és nemzetközi felkészítő edzésekre, versenyekre.
c) Egyéb regionális (min. 3 megyét érintő), országos és nemzetközi versenyzéshez szorosan
kapcsolódó költségekre: nevezési díjak, edzés-és versenynapokra

szállás, területi

engedély, etetőanyag, csali biztosítása.
A pályázatokat csak a mellékelt pályázati űrlapon tudjuk elfogadni.
A pályázati űrlaphoz kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai hibásnak
minősül a pályázat):
- 1. sz. melléklet: a pályázó nevére kiállított, min 90 napig érvényes árajánlat(ok) /internetes árlistát is
elfogadunk, ebben az esetben egyértelműen jelölje be, melyek a tervezett eszközök./ a beszerezni kívánt
eszközökről („a”-támogatási igény esetén), illetve a tervezett versenyek, edzések ütemezése,
költségvetéssel („b”-„c” támogatási igény esetén)
- 2. sz. melléklet: a Szövetség min. három tagegyesületének vezetője által cégszerűen aláírt támogatási
nyilatkozata.
- 3. sz. melléklet: a pályázó elmúlt min. 2 versenyszezonban elért eredményeinek táblázata.
Pályázatra jogosultak köre:
Egyéni pályázatot nyújthatnak be bármilyen szakág (finomszerelékes, feeder...stb.) versenyzői (egyéni és
csapatban érdekelt versenyhorgászok egyaránt), akik a Szövetség tagszervezeteiben regisztrált tagsággal
érvényes állami jeggyel, MOHOSZ SIR kártyával és magyar állampolgársággal, állandó magyarországi
lakhellyel rendelkeznek.
Egyesületektől, klubboktól, egyéb céges csapatoktól nem tudunk pályázatot befogadni. A pályázat postára
adási határideje: 2017.március 16. (a postai bélyegző dátuma számít). A pályázati támogatásokról a
Versenysport Szakbizottság bevonásával a végső döntést a Szövetség Intéző Bizottsága hozza 2017.
május végéig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.
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A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket vesszük figyelembe, illetve előnyös elbírálásban
részesül az a pályázó, akinek anyagi és családi körülményei ezt indokolják, valamint a női és
utánpótláskorú, továbbá a fogyatékkal élő versenyzők. A nyertesekkel a Szövetség támogatási szerződést
köt. A támogatást részleges előfinanszírozás, vagy utófinanszírozás formájában nyújtja a Szövetség,
amelynek felhasználásáról a pályázó nevére szóló számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell
benyújtani a tárgyév 2017. október 31-ig.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatás elnyerése esetén a megnyivánulásaiban törekedni kell a
Szövetség, mint támogató pozitív megjelentetésére, valamint a Szövetség által előírt módon a
versenyhorgász ruházatán a Szövetségi logó, mint támogató megjelentetésére.
Egy pályázó egy támogatási évben kizárólag egyszer nyújthat be pályázatot!

Kizáró okok: Nem

fogadható el annak a pályázónak az anyaga, akinek korábbi pályázata nem zárult még le, vagy annak
támogatásával nem számolt el.
A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postára adni az alábbi címre:
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.
A borítékra írják rá: VERSENYHORGÁSZ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2017.
A határidőn túl postára adott pályázatokat a Szövetség nem tudja elfogadni, azokat értékelés nélkül
visszaküldi. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség. A pályázatok formai értékelését követően erre
elektronikus levélben (pályázatban megadott email címre) kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott
határidőig eleget tehet. Ha a megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás, a pályázat nem kerül
további értékelésre. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a kiírást módosítsa, vagy
visszavonja. A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb kérdésekben a
Szövetséghez lehet fordulni az info@vasivizeken.hu központi e-mail címen.
Sikeres pályázást kívánunk!

Vaskeresztes, 2016.november 25.
Sporthorgász Egyesületek
Vas Megyei Szövetsége

_________________________________________________________________
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VERSENYHORGÁSZ TÁMOGATÁSI PROGRAM
PÁLYÁZATI ŰRLAP
Pályázati kategória
Húzza alá a megfelelőt!
Figyelem! Csak egy
kategória választható!

A – eszköztámogatás

B - útiköltség támogatás

C- egyéb támogatás
(nevezési díj...stb)

Szakág megnevezése:

Kapott-e már támogatást a
Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei
Szövetségétől?
Ha
igen,
mikor
és
milyen
mértékben?

Támogatás
mértéke:

Év:

.............................Ft.

I. PÁLYÁZÓ ADATAI

A pályázó adatai

Email-ként olyan címet adjon meg, amelyet rendszeresen néz, és amelyen
hivatalos értesítésünket tudja fogadni pl. a hiánypótlásról!
Ha nem ad meg email címet, a hiánypótlásban nem tud részt venni!

Név:
Születési hely és idő:

Személyi ig.sz.:

Anyja neve:
Állandó lakcím:
Értesítési postacím (ha eltér):

Telefonszám:

Email:

Adóazonosító jel:
Bank neve:
Bankszámlaszám:
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2. Szerződéskötő fél adatai:
Kiskorú egyéni pályázó esetén a szülő/gondviselő adatait kérjük kitölteni.
Szülő/gondviselő neve:
Állandó lakcím:
Születési hely és idő:

Anyja neve:

Telefonszám:

Email:

Bank neve:
Bankszámla száma:
Adóazonosító jel:
Személyi ig.sz.:

II. A pályázati célokat bemutató ismertető
A) A pályázó eddigi pályafutásának rövid ismertetése (max. fél oldal)

- Önkéntes módon ellátott feladatok a horgászszervezetekben. (Pl.: versenyszervezés...stb)
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- A támogatás szükségességének indoklása, a rászorultság ismertetése (max. fél oldal)

B) A pályázó tervei a támogatás felhasználására (max. fél oldal)
Kérjük röviden mutassa be, milyen versenyekre, programokra készül, kéri a támogatást.
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C) A pályázati támogatás elnyerését követően várható eredmények (max. fél oldal)
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III. PÉNZÜGYI ADATOK
A típusú– Eszköztámogatás igénylése esetén itt töltse ki!
Az eszközökre vonatkozóan kérjük, csatoljon árajánlatot!
Megnevezés (Eszközök)

Összeg (Ft)
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Összesen:

Ft

B és C típusú – Útiköltség és egyéb támogatás igénylése esetén itt töltse ki!
A költségvetést az 1.sz. mellékletben részletezze!
Költség típusa

Összeg (Ft)

Üzemanyag költség:

Ft

Repülőjegy/vonat- vagy buszjegy költsége:

Ft

Szállásköltség:

Ft

Nevezési/részvételi díj:

Ft

Területi jegy(ek)

Ft

Csali

Ft

Etetőanyag:

Ft

Egyéb:

Ft

Összesen:

Ft

A pályázati feltételeket és a pályázatok kezelésének menetét és az ezekhez kapcsolódó feltételeket, - amelyeket a
Pályázati kiírás tartalmaz - ismerem és tudomásul vettem.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a pályázati űrlapon feltüntetett adataimat az
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a pályázat feldolgozása és értékelése érdekében kezelje,
valamint azokat az értékeléshez szükséges alapadatokat (név, életkor, eredmények..stb) a pályázatot elbíráló felé
továbbítsa. Az adatkezelés időtartama a pályázat elbírálásától számított 1 év.
………………………………………………..

………………………………………………

szülő/gondviselő aláírása

a pályázó aláírása

(csak kiskorú személy pályázata esetén)
*

*

*
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IV. MELLÉKLETEK
A mellékletek csatolása kötelező (kivéve a 4. mellékletet), hiányuk esetén nem tudjuk a pályázatot értékelni, azt
formai hibásnak tekintjük.
A formai hibás pályázatok esetében hiánypótlásra lehetőséget biztosítunk. A pályázatok formai értékelését
követően erre elektronikus levélben kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott határidőig eleget tehet.
FIGYELEM! Ha a megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás, a pályázat nem kerül további értékelésre.


1. Árajánlat/költségvetés
„A” kategória esetén: 90 napig érvényben lévő árajánlat(ok) a tervezett eszközök
megvásárlásához (internetes árlistát is elfogadunk, ebben az esetben egyértelműen
jelölje be, melyek a tervezett eszközök.)
„B”- „C” kategória esetén: Útiköltség és egyéb támogatáshoz részletes költségvetés.
Lásd ehhez az 1. sz. mellékletet!



2. A pályázó eddigi eredményeinek dokumentációja
Lásd ehhez a 2. sz. mellékletet!



3. Tagegyesületi támogató nyilatkozata
Lásd a 3. sz. mellékletet!



4. Egyéb mellékletek (pl. sajtó megjelenése) (nem kötelező):
………………………………………………………………………………
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1. sz. melléklet (B-C kategóriához)
RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS
Minden összeget forintban adjon meg!
Időpont

Edzés, verseny stb.
neve

Utazás célpontja
(ország, város)

Tervezett
km
(szgk.)

Tervezett
útiköltségek

Szállás
költségek

1.

Nevezési/
részvételi díjak

Etetőanyag
rövid leírása
költsége

Csali rövid
leírása
költsége

Területi
jegyek ára

Ft/nap/fő
Össz:
Ft/nap/fő

2.
Össz:

Ft/nap/fő

3.
Össz:

Ft/nap/fő

4.
Össz:

Ft/nap/fő

5.
Össz:

Ft/nap/fő

6.
Össz:

Ft/nap/fő

7.
Össz:

Összesen:

Szükség esetén az oldal sokszorosítható.
Az „A” kategóriában nincsen az 1. melléklethez formanyomtatvány, mellékletként az árajánlatot csatolja be!
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2. sz. melléklet

EREDMÉNYEK
Szükség esetén az oldal sokszorosítható.
Verseny, esemény neve

Év

Szervező

Résztvevők köre:
megyei/ regionális
/országos/ nemzetközi /
egyéb

Eredmény

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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3. sz. melléklet

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
VAS MEGYEI SZÖVETSÉG E
TAGSZERVEZETEINEK TÁMOGATÓ NYILATKOZATA

Alulírott ………………………………………………..a ................................................. Horgász
Egyesület elnöke támogatom, hogy ……………………………………………… versenyhorgász
a.................. évi versenyhorgász támogatási programba pályázatot nyújtson be.

Indoklás (max. 1-2 mondatban):

…..…………………………….., 201....... …………………

P.H.

…………………………………….
aláírás
…………………………………….
név nyomtatott nagybetűkkel
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