
Pályázati felhívás 

a 

Magyar Kick-Box Szövetség „inkubátor” támogatására 

A Magyar Kick-Box Szövetség pályázatot hirdet a klubjai részére, a műhelytámogatás keretén 

belül vissza nem térítendő támogatásra. 

A támogatás célja: 

Azon klubok versenyezési lehetőségeinek megteremtése/bővítése, amelyek a 2014-2015. évi 

eredményeik alapján 2016-ban nem, vagy csak legfeljebb 100.000 Ft műhelytámogatásban 

részesülnek. 

A támogatás összege: 

A pályázat teljes keretösszege 1.000.000 Ft. 

A pályázók által, a pályázat során elnyerhető összeg maximuma 100.000 Ft/klub. Egy klub, 

alaphelyzetben ezen összegig nyújthat be pályázatot/pályázatokat. Amennyiben a teljes 

1.000.000 Ft-os keretösszegre 2016. április 30-ig nem érkezik be elegendő összegű pályázat, 

akkor lehetőség lesz a már sikeresen pályázó kluboknak új pályázat(ok) benyújtására. Az 

esetlegesen megmaradó összeg a műhelytámogatásban résztvevők között kerül kiosztásra. 

Az elnyert támogatás felhasználása: 

A pályázat során elnyert összegeket a versenynaptárban szereplő külföldi versenyeken történő 

részvétel finanszírozására lehet felhasználni. A támogatottak között - versenyenként -

versenyzők és legfeljebb egy edző lehet. 

Az elnyert pályázati összegekkel fedezhető költségtételek, számlákkal igazolva: 

- nevezési díjak, 

- szállásköltségek 

- utazási költségek (benzin, autópálya díjak, vonatjegy, repülőjegy) 

A költségszámláknak a 2015.07.01. és 2016.06.10. időszakra kell szólniuk. 

A felhasználás feltételei 
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A pályázónak a pályázatával együtt szakmai és költségtervet kell készítenie. A sikeres 

pályázóval a Szövetség támogatási szerződést köt. A részvételt nem csak a költségszámlákkal, 

hanem a versenyen történt tényleges elindulást a verseny rendezőjétől kapott dokumentumok 

(sorsolási táblák, eredmények) hiteles másolataival is kell igazolni. 

A pályázatok benyújtása: 

A pályázatokat 2016. január 30-tól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a Szövetséghez 

elektronikus formában a kick-box@kick-box.hu e-mail címre. 

A pályázat kötelező tartalma: 

- a megpályázni kívánt verseny kiírása, 

- a részvétel céljának ismertetése, a résztvevők megnevezése (szakmai terv), 

- költségterv, a mellékelt sablon szerint, 

- a pályázatot benyújtó klub adatainak és a pályázatot benyújtó személy elérhetőségének 

megadása. 

A pályázat elbírálása: 

A pályázatok elbírálása érkezési sorrendben, folyamatosan történik. A bíráló bizottság tagjai: 

az elnök és a négy szakág vezető. A pályázat elbírálásáról 5 munkanapon belül értesítést 

kapnak a pályázók. Sikertelen pályázat esetén újra lehet pályázni a klubonkénti 100.000 Ft 

erejéig. A megítélt támogatás összegéről a Szövetség szerződést köt a pályázóval. 

Elszámolás:  

Az elnyert támogatással történő elszámolás végső határideje: 2016.06.16. a megkötött 

szerződésben található feltételek alapján. 

Budapest, 2016. 01.27. 

Melléklet! 

Költségterv 
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