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P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

 

A Budapesti Sportszövetségek Uniója - a továbbiakban BSU – zárt pályázatot ír 

ki a Budapesti Sportági Szakszövetségek és a Budapesti Sportszövetségek – a 

továbbiakban Szövetségek – részére, melyek tagszervezetei az Uniónak. 

A pályázat célja: Folytatni az elmúlt évben elindított gyakorlatot, mellyel a BSU, 

mint érdekvédelmi és támogató ernyőszervezet segíti a fővárosban működő 

szövetségek munkáját. Támogatja a BSU tagszervezeteit, olyan egyedi vagy a 

szövetségek életében egyedi, évfordulóhoz kötött rendezvények, kupák, 

sportesemények, konferenciák megrendezésében - a továbbiakban rendezvények 

- melyre nem áll elegendő forrásuk rendelkezésre és az esemény megvalósítását, 

annak színvonalát kívánják a pályázaton elnyerhető összeggel emelni. A BSU 

kiemelt célja a kisebb szövetségek anyagi támogatása, valamint előnyben részesíti 

azon szövetségek által benyújtott pályázatokat, amelyek nem részesültek 

támogatásban az előző pályázati időszakban. 

A rendezvények megrendezésének időszaka: 2017. szeptember 15-től 2017. 

december 31-ig terjedő időszak. 

A pályázat keretösszege: 3.000 000 forint. 

Elnyerhető legkisebb támogatás: 50.000 forint. 

Elnyerhető legnagyobb támogatás: 500. 000 forint. 

A támogatás formája: Legalább 20 % önrésszel rendelkező vissza nem térítendő, 

legfeljebb 50%-os előfinanszírozással adott támogatás. 

A pályázati kritériumok, beadandó dokumentumok: 

- a rendezvény megvalósításához rendelkezésre álló legalább 20 % önrész 

igazolása (legutolsó havi banki kivonat másolata) 



- érvényes törvényszéki végzéssel szereplő szövetségi végzés – kivonat 

benyújtása. (30 napnál nem régebbi) 

- köztartozás mentes állapot – NAV igazolás. (30 napnál nem régebbi) 

- BSU tagdíj éves rendezése, a tagdíj átutalásának banki másolata.(Október 

15-ig utólagosan is pótolható, mivel az éves tagdíjak számlái szeptember 

15-i kerülnek kiküldésre a szövetségek felé.) 

- a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése. 

- a rendezvény szakmai és pénzügyi tervének benyújtása (a pályázati 

adatlapon található). 

- a Fővárosi Önkormányzat felé az éves költségvetés és szakmai beszámoló 

előzetes teljesítése. 

A pályázatok beadási határideje: 2017. szeptember 5.-től október 31-ig terjedő 

időszak.   

A pályázatokat a BSU Elnöksége és a Fővárosi Önkormányzat szakértője bírálja 

el és minden pályázót a beadást követő 30 napon belül írásban értesít a döntésről. 

Kedvező döntés után kerül sor a „Megbízási szerződés” elküldésére és aláírására, 

majd a kért és legfeljebb 50 %-os előleg átutalásra az előleg számla beérkezését 

követően. A fennmaradó 50 % utalására a rendezvényt követően a teljes - a 20 %-

al megnövelt összeggel együtt számítottan -  és a tételes elszámolás elfogadását 

követően kerül sor, mely magában foglalja az előírt minta alapján összeállított 

szakmai beszámolót is. 

A pályázat beadásnak helye, címe: BSU titkárság – „Pályázat 2017”  

bsu.titkarsag@gmail.com elektronikus úton vagy személyesen a 1053 Budapest, 

Curia u. 3. 4 és fél emelet és (2) kettő példányban szükséges. (E-mail-ban 

küldötteknél 1 példány is elég, de egy eredeti aláírás és pecsét miatt szükséges az 

irodába befáradni!) 

Minden, a pályázattal kapcsolatos információ kérhető Fodor Anett főtitkártól a 

+36 70 370 7802-es telefonon vagy Szlatényi György elnöki tanácsadótól a +36 

70 393 3984-es számon továbbá a bsu.fotitkar@gmail elektronikus levelezésen 

keresztül kapható. 

 

Budapest, 2017. szeptember 04. 

BSU Elnöksége 
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