PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség pályázatot hirdet tagszervezetei számára a helyi szinten
megvalósítandó új szakmai projektek beindításának, az eddigiek megerősítésének támogatása
érdekében.

1. A pályázat célja
Az elfogadott tagszervezeti támogatási rendszerben a normatív támogatáson túl, a tagszervezetek
számára a saját sportági stratégiájuk megvalósítása szempontjából kiemelt fontosságú projektek
létrejöttét ösztönözze, melyek összhangban állnak a Szövetség stratégiai célkitűzéseivel. Ennek
megvalósítása érdekében az MKKSZ pályázatot hirdet tagszervezetei számára, mely segítheti a
klubokban az új sportszakmai projektek beindítását, illetve az eddigiek megerősítését.

2. Projektlehetőségek
-

a kenu szakág erősítése,

-

a hazai szlalom szakág utánpótlás-nevelésének beindítása,

-

korai sportág-specifikus érzékenyítés, toborzás,

-

a parakenu szakág támogatása,

-

a képzési és továbbképzési rendszerek fejlesztése,

-

az olimpia szellemében a nemek közötti egyenlőség javítása, a női szakágak erősítése,

-

a szabadidősport erősítésén keresztül a klubok önfenntartó képességének javítása,

-

a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek integrálása a kajak-kenu sportba,

-

általános sportágfejlesztés (különösen indokolt esetben).

3. A pályázaton részt vehetnek a Magyar Kajak-Kenu Szövetség azon tagszervezetei,
-

amelyek legalább 2017. július 1-óta tagjai az MKKSZ-nek,

-

amelyek normatív tagszervezeti támogatása nem haladta meg 2017-ben és 2018-ban a 10
millió forintot, illetve nem tartoznak a kiemelt fővárosi egyesületek közé,

-

amelyeknek nincs az MKKSZ és a Canoe Kft. felé lejárt tartozása,

-

amelyek az MKKSZ-től korábban kapott támogatásokat a támogatási szerződésnek
megfelelően használták fel és a támogatásokkal határidőben elszámoltak.

4. A támogatás formája és mértéke
-

a rendelkezésre álló forrás (pályázati keret): 20.000.000,- forint,

-

a támogatás formája: vissza nem térítendő,

-

az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000,- forint.

A nyertes pályázókkal az MKKSZ támogatási szerződést köt, amelyet a Szövetség - a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtása esetén - megküld a tagszervezetnek.
Amennyiben a pályázat elbírálásakor megítélt támogatás mértéke nem éri el a pályázatban igényelt
összeget, a szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó a megítélt támogatásra vonatkozó,
az eredeti megvalósítandó céllal azonos, vagy annak egy részére vonatkozó szakmai és költségvetési
tervet nyújtson be a Szövetség részére.
A projekt támogatására megkötendő szerződés tartalmazza a pályázó részéről, a program
megvalósítása érdekében vállalt feladatokat, továbbá részletezi, hogy a biztosított támogatás
milyen célokra fordítható, illetve a támogatás elszámolási kötelezettségeit.

5. A támogatás felhasználható
-

a programhoz szükséges eszközök biztosítására, beszerzésére,

-

a programban résztvevő edzők, sportszakemberek, pedagógusok díjazására, maximálisan a
megítélt támogatás 30%-áig,

-

marketing költségek elszámolására,

-

szállítási költség finanszírozására.

6. Elnyert pályázat esetén a támogatás elszámolásának szakmai feltételei
-

a sportszakmai tervben szereplő célok maradéktalan megvalósítása,

-

a programok megfelelő dokumentálása (szakmai beszámoló, részvételi névsor, fotó),

-

a kitűzött célok elérése, a sportszakmai vállalások teljesítése (létszám, aktivitás).

7. A pályázathoz csatolandó dokumentumok
-

a megvalósítás szakmai terve, amely a 4. pontban részletezett feltételrendszer alapján
készült, tartalmazza a pályázó eddigi és a program megvalósításának várható eredményeit
is (maximum 3-4 oldal);

-

a megvalósítás költségvetési terve.

8. A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Szakmai Igazgató javaslata alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Elnöksége dönt a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határnaptól számított harminc napon
belül. A pályázatok eredményét az MKKSZ hivatalos honlapján közzéteszi, továbbá közvetlenül is
értesíti a pályázókat. A tájékoztatás tartalmazza az elutasított pályázatok esetében az elutasítás
indoklását, a nyertes pályázóknál a támogatás összegét és a további teendőket.
A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul az eredmény közzétételéhez.
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A bírálat tartalmi szempontjai
értékelési szempontok

pontszám

a szervezet tevékenysége, eddigi eredményei hasonló programokban

6

a pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége

9

a költségvetési terv megalapozottsága

6

az elérendő társadalmi hatás

9

a pályázó szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös
tekintettel a program fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására)
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a pályázat összbenyomása

6
összesen:

48

9. A pályázatok benyújtásának módja és határideje
A pályázati anyagot jelen kiírásban leírtak szerint postai úton legkésőbb 2018. április 27-én 24:00
óráig kell zárt borítékban, ajánlott küldeményként postára adni, vagy személyesen 2018. április 30án, 12:00 óráig eljuttatni az alábbi címre:
Magyar Kajak-Kenu Szövetség

1138 Budapest, Latorca u. 2.

Budapest, 2018. április. 7.

Doma Gergő
szakmai igazgató
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