PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Búvár Szakszövetség pályázatot hirdet a MBSZ teljes jogú tagszervezetei
részére az alábbiakban megjelölt célra:
Sportág specifikus sporteszközökre, azaz:
MURENA és NAJADE uszonyokra
Pályázat megjelenés dátuma:

2014.10.16.

Pályázat beadásának határideje:

2014. 11. 07.

A pályázat kiírója:

Magyar Búvár Szakszövetség

A pályázat célja:
Támogatásban részesíteni az MBSZ tagszervezeteit, a búvár utánpótlás sport
szakmai munkájának, versenyeken való részvétel támogatása és a sportág
népszerűsítése érdekében.
A támogatás jellege:

sportág specifikus sporteszköz

1. A rendelkezésre álló sporteszközök, melyek az érvényes pályázatot benyújtók
pályázók között kerül kiosztásra:
- 60 db Murena uszony
- 60 db Najade uszony
2. Pályázatot nyújthatnak be:
A Magyar Búvár Szakszövetség működő tagszervezetei, amennyiben nincs
köztatozásuk és a MBSZ-szel szemben nincs lejárt határidejű, ki nem egyenlített
számlájuk, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tettek. Egy
tagszervezet egy pályázatot nyújthat be.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat jelen felhívás mellékletében szereplő Pályázati Adatlap kitöltésével, és
szükséges mellékletek határidőig történő megküldésével nyújtható be.
A pályázatot 2014. november 7-ig lehet postára adni – ajánlott küldeményként –
vagy 2014. november 7-én 14:00 óráig személyesen leadni a Magyar Búvár
Szakszövetség Irodájában (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II. emelet 201.)
A borítékra fel kell tüntetni: „MBSZ Sporteszköz pályázat 2014”

4. Pályázat elbírálása:
Az érvényes pályázatokat a Magyar Búvár Szakszövetség ad hoc bizottsága bírálja el,
majd javaslatuk alapján a MBSZ Elnöksége dönt a pályázat nyerteseiről.
A pályázatok szakmai megfontolásokat figyelembe véve kerülnek elbírálásra.
Pályázatok elbírálásának szempontjai:












Az egyesülési törvényben és a sporttörvényben foglaltaknak megfelelő működés.
Az egyesületben foglalkoztatott edzők szakirányú végzettsége.
Az egyesületben igazolt, tagdíjfizető tagok száma, a tagdíjbevételek megjelenése az
egyesületi bevételek sorában, az egyéb pályázati források aránya a bevételek között.
sportszervezet tradíciói, népszerűsége, a búvár sport jó hírnevének öregbítése,
az MBSZ által rendezett sportrendezvények szervezésében való részvétel
Sportlétesítmény térítésmentes vagy kedvezményes igénybevételének mértéke.
egyesület, vagy egyesületi szakosztály taglétszáma, az adott évben versenyeztetett
sportolók száma korcsoportok szerint
búvársport szakágaiban való aktivitás
országos szakszövetség által igazolt sportolók és/vagy tagdíjat minimum fél éve
igazoltan fizetők száma (ebből utánpótlás)
utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenység,
Eredményesség:
 mint élsport: hazai és/vagy nemzetközi versenyeken elért eredmények
 mint utánpótlás-nevelés: korosztályos sportban aktivitás, bajnoki
rendszerben való szereplés (minden utánpótlás korosztályban).
 mint szabadidősport, működésével biztosítja a gyerekek, családok és főként
kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéséért
végzett folyamatos testedzés lehetőségét

5. A pályázati adatlap mellé az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
-

Nyilatkozat köztartozás mentességről
Nyilatkozat az egyesület egyesülési törvényben és a sporttörvényben
foglaltaknak megfelelő működésről.
szakmai képesítések, bizonyítványok másolatai

