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Támogatási terület: Testnevelés és sport támogatása és fejlesztése 

 

1. A támogatás területe  

- testnevelés és sport oktatása; 

 - a testkultúra és a sport fejlődésének támogatása minden korosztály számára; 

 - a városban működő sportszervezetek és sportolók éves ill. szezonális támogatása; 

 - a város sportképviseletének támogatása (egyének, csapatok, szervezetek stb.); 

 - a fizikai aktivitás minden formájának támogatása, amelynek célja a lakosság különböző 

csoportjai (beleértve a fogyatékkal élő sportolókat is) fizikai erőnlétének bemutatása vagy 

növelése; 

 - sportrendezvények, versenyek, összpontosítások megszervezésének támogatása, beleértve a 

fogyatékkal élő sportolók számára megszervezett rendezvényeket is; 

 - helyi, regionális, országos vagy nemzetközi jelentőségű tevékenységek, sportesemények, 

rendezvények szervezésének és megvalósításának támogatása; 

 - a sportszervezetek tárgyi és technikai felszereltségének fejlesztésének támogatása; 

 - az aktív sportolók, különösen a gyermekek, a fiatalok, az idősek és a hátrányos helyzetű 

csoportok számára a megfelelő sportolási feltételek megteremtése; 

 - túrázáshoz, kerékpározáshoz és egyéb testmozgáshoz szükséges feltételek megteremtésének 

támogatása a környezetünk és a lakosság egészsége védelmének jegyében. 

 

2. Támogatható tevékenységek 

- egyéni sportok fejlesztése és népszerűsítése; 

- kollektív sportok fejlesztése és népszerűsítése; 

- sportesemények szervezése; 

- sporttal és a testkultúrával kapcsolatos szabadidős tevékenységek.  

- sportklub részvétele egy a Szlovák Köztársaság illetékes sportszervezete által, ill. külföldi 

sportszervezet által  szervezett sportversenyen. 

 

3. Elszámolható költségek  

A költségeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a projekt céljaihoz. 

A pályázat megvalósításával kapcsolatos indokolt költségeknek minősülnek főként:  

Honoráriumok, szolgáltatások: Tiszteletdíjak, jutalmak a munka elvégzéséért (megrendelés / 

számla, végrehajtási megállapodás, szerződés, munkaszerződés ellenében teljesített munkák, 

tolmácsszolgáltatások stb.); 

Résztvevők, bírák, delegáltak tiszteletdíja; 

A projekt megvalósításához szükséges beltéri, kültéri helyszínek, mobil szerkezetek, 

sportolásra használatos helyszínek bérbeadása; 



Rendezvény technikai bebiztosításának bérlése (hang, fény, vetítőeszközök, stb.), szerkezetek, 

technikai berendezések bérbeadása; 

Utazási és szállítási költségek (résztvevők, sportolók, bírák technikai berendezések fuvarozása 

jogi vagy az említett tevékenységhez iparengedéllyel rendelkező természetes személy által, 

saját szállítással történő szállítás esetén a törvény által meghatározott összegig terjedő 

elszámolható utazási költségek a 283/2002 törvény és annak módosításai értelmében az utazási 

költségekről); 

Edzési folyamat, edzőtáborok, összpontosítások és felkészítő találkozók; 

Funkcionális vizsgálat, orvosi vizsgálat, diagnózis, regeneráció és rehabilitáció; 

Résztvevők, bírák, szervezők stb. elszállásolása; 

Étkezési költségek: Frissítők, étkezési költségek a résztvevők részére; 

Tárgyi nyeremények, oklevelek, kupák, pénzügyi és tárgyi jutalmak a sportolók számára; 

Rendszeres és időszaki nyomtatványok gyártásával kapcsolatos nyomdai költségek; 

Reklámanyagok (közlemények, meghívók, plakátok, postaköltség, irodaszerek stb.); 

Illetékek (az esemény megszervezéséért, postaköltségért, bankért stb.); 

Audio- és multimédiás hordozó készítése; 

A projekt anyagköltsége és nem befektetési jellegű ingóságok beszerzése; 

Orvosi-egészségügyi és biztonsági őrszolgálat biztosítása és egyéb szolgáltatások; 

Elvezetett adó, biztosítási alapok járulékai; 

Balesetbiztosítási járulék. 

 

4. Nem támogatható költségek 

A támogatás pénzeszközei nem felhasználhatók 

- dohányáru, alkoholos italok, kábítószer, lőfegyver és lőszerek vásárlására; 

- az előző évek kiadásainak refundálására; 

- a kérelmező kölcsöneinek, hiteleinek, kamatainak vagy egyéb kötelezettségeinek teljesítésére; 

- ingó tárgyak, befektetési jellegű munkálatok és szolgáltatások beszerzésére, illetve a vagyon 

műszaki értékelésének teljesítésére; 

- a projektek szervezőinek jutalmára; 

- üzemanyag vásárlására. 

 

 


