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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Kovács István Alapítvány, a névadó emlékének adózva, szellemi örökségének folytatása és a
jövő generációk pozitív fejlődésének elősegítése érdekében, a kiemelkedő eredményt elérő
utánpótlás korú kajak-kenu versenyzők részére támogatást biztosít az alábbiak szerint.
KIEMELKEDŐ EREDMÉNYT ELÉRŐ UTÁNPÓTLÁS KORÚ
KAJAK-KENU SPORTOLÓK TÁMOGATÁSA
Az Alapítvány e célkitűzésének keretében kizárólag a kiemelkedő eredményt elérő utánpótlás korú
kajak-kenu sportolókat jutalmazza. Ennek keretében anyagi támogatást, a külföldi, illetve belföldi
edzőtáborokba való eljutást, részvételhez szükséges útiköltségeket, járműhasználatot, illetve a
sporttevékenységhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja.
1. A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE
A kuratórium döntése alapján, egy fő maximum 200.000 Ft támogatásért pályázhat a 2021-es
versenyszezonra.
2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK
2.1 Életkor
23 év alatti, utánpótlás (ifi, junior) korosztályú kajak-kenu sportolók.
2.2 Terület
Területi behatárolás nincsen.
2.3 Az értékelés előfeltétele
A kuratórium azon sportolók pályázati anyagát fogadja be első értékelésre, akik kiemelkedő
sportteljesítményt mutatnak fel, és ezt a szakosztályuk / egyesületük / edzőjük alátámasztja, igazolja
írásban.
A kiemelkedő sporteredmény értelmezése:
a 2020-as versenyszezonban, nemzetközi versenyeken, vagy országos bajnokságon való 1.-3.
helyezett
A teljesség igénye nélkül pl. Olimpia, Diák Olimpia, Világbajnokság, Európa bajnokság, Világkupa, Európa Kupa stb.

2.4 Benyújtandó dokumentumok
a) Jelentkezési űrlap
b) A 2020-as szezonban elért, kiemelkedő sport eredményt alátámasztó dokumentumok egyszerű
másolata (oklevél, elismerés, kitűntetés, okirat stb.)
c) Ajánló levél
d) Támogatási adatlap
e) Tájékoztatás adatkezelésről
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3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázatokat minden év január 15-ig kell benyújtani a 2.4 fejezetben és az 5. fejezet b) pontban
megfogalmazottak szerint.
4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HELYE
A pályázatokat 1 eredeti példányban, zárt borítékban, a Kovács István Alapítvány részére címezve,
postai ajánlott küldeményként kell eljuttatni a következő címre: 1112 Bp., Tippan utca 1., 401 szám.
Kérjük a borítékon megjeleníteni: „Támogatásra jelentkezem”.
5. KIVÁLASZTÁS MENETE (A FENTI KRITÉRIUMOK TELJESÜLÉSEINEK ELLENŐRZÉSE)
a) Előkészítés
A kuratórium döntésével összhangban, az adott tanévben az Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja
Érd Megyei Jogú Város középiskoláit a programba bekerülésről, pályázati feltételekről, és az éves
támogatási keretösszegről.
b) Pályázat
A pályázó, a pályázati felhívás előírásai szerint, az Alapítvány hivatalos jelentkezési lapját és
mellékleteit kitöltve jelentkezik a támogatásra, csatolva a szülők és legalább 1 fő pedagógus
ajánlását is.
- a pályázati dokumentumok letölthetőek a Kovács István Alapítvány honlapjáról: www.kiajo.hu
- a pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, a „Kovács István Alapítvány” részére, ajánlott
küldeményként kell eljuttatni a következő címre: 1112 Bp., Tippan utca 1., 401 szám.
c) Döntés
A beérkezett pályázatok alapján a kuratórium dönt minden év január 31-ig a támogatott
pályázatokról, melyről emailben vagy telefonon kapnak értesítést a nyertes pályázók.
d) Átadó ünnepség
A kuratórium Elnöke és tagjai 2021 februárjában, ünnepélyes keretek között - A COVID-19
világjárvány korlátozásait és szabályait betartva - adják át a támogatásokat, melyre meghívást
kapnak a támogatott gyermekek és szüleik, illetve annak az egyesületnek a képviselője, ahol a
gyermek a sportot űzi.

Budapest, 2020.11.04.

Kovács Anita
A Kuratórium Elnöke

