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A Magyar Olimpiai Bizottság és Arany Támogatója, a Poli-Farbe Kft. a MOB közhasznú 
tevékenységével összefüggésben közös pályázatot hirdet sportszervezetek részére a 2013. 
júniusi árvíz során megrongálódott sportlétesítmények felújítására.  
 
A pályázat nyertesei tulajdonában lévő sportlétesítmények felújítási munkálataihoz a MOB 
és a Poli-Farbe az alábbi termékekkel és szolgáltatásokkal járul hozzá összesen 5.000.000,- Ft 
+ ÁFA értékben, nyertes pályázónként minimum 200.000,- Ft + ÁFA maximum 1.000.000,- Ft 
+ ÁFA értékben: 

- festékek (bel- és kültéri falfestékek, zománcfestékek, fémfestékek, dekor termékek) 
- favédelmi anyagok 
- hőszigetelő rendszer (vakolóanyagok) 
- ragasztók és glettek 
- szakipari felmérés és tanácsadás 

 
A részletes termékválaszték a www.poli-farbe.hu weboldalon megtekinthető.  
 
 
A pályázás feltételei: 

- Kizárólag Magyarországon bejegyzett közhasznú sportszervezet pályázhat, melyet a 
Pályázó az őt nyilvántartó illetékes bíróság által kiadott, 30 napnál nem régebbi 
igazolással igazol. 

- Kizárólag köztartozásmentes adózónak minősülő sportszervezet pályázhat, melyet a 
pályázó 30 napnál nem régebbi adóigazolással igazol. 

- Kizárólag a 2013. évben árvízkárokat szenvedett sportlétesítmények felújításának 
támogatására lehet pályázni. A károkat biztosító által jegyzőkönyvezett vagy egyéb 
hivatalos kárbecsléssel kell igazolni. 

- Kizárólag a sportszervezet tulajdonában lévő sportlétesítmények felújításának 
támogatására lehet pályázni. A jogviszonyt tulajdoni lappal kell igazolni.  

- A fentieket igazoló dokumentumok mellé kitöltött és cégszerűen aláírt PÁLYÁZATI 
LAPOT szükséges csatolni. 

 
 
Nem indulhat pályázóként: 

 az a sportszervezet, amelynek tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy tulajdoni 
részesedéssel rendelkező tagja a zsűri  
- résztvevőjének közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett 

élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, 
az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó 
továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a 
jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint 
a testvér házastársa, bejegyzett élettársa); 

- résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó 
szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 

http://www.poli-farbe.hu/
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- résztvevőjével egy éven belül közösen pályázatot nyújtott be; 

 az a sportszervezet, amelynek tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy tulajdoni 
részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a zsűri tagja; 

 az a sportszervezet, amellyel a zsűri bármely tagja munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; 

 az a sportszervezet, amelynek tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy tulajdoni 
részesedéssel rendelkező tagja a Kiírók bármelyikével munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban áll; 

 az a sportszervezet, amelyben a Kiírók bármelyike tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 
 
 
A pályázatok személyes leadásának vagy ajánlott postai küldeményként való 
beérkezésének határideje: 2013. október 7. hétfő 9.00 órától folyamatosan, a Pályázati 
Felhívás MOB általi visszavonásának vagy felfüggesztésének időpontjáig.  
A pályázat a rendelkezésre álló forrás (5.000.000 Ft + ÁFA) kimerülését követően kerül 
felfüggesztésre vagy visszavonásra. 
A felfüggesztés napját követően leadott vagy postára adott pályázatok kizárásra kerülnek. 
 
Cím: Magyar Olimpiai Bizottság, 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.  
Személyes leadás: munkanapokon 9.00-16.00 óráig a fent megjelölt helyen. 
A pályázatot lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékon a „MOB – Poli-Farbe Pályázat” 
felirat feltüntetésével.  
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A zsűri kizárólag a kiírásnak 
formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat értékeli. 
A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt 
feltételeket és aláveti magát a zsűri döntésének. 
 
 
Elbírálási időszak és szakipari felmérés: 2013. október 14. hétfő 9.00 órától folyamatosan, a 
rendelkezésre álló forrás erejéig, a Pályázati Felhívás MOB általi visszavonásának vagy 
felfüggesztésének időpontjáig. 
 
 
Elbírálás menete:  
A pályázatok elbírálása során a Poli-Farbe szakembereinek felmérése után kerül sor a 
konkrét termékigény meghatározására. Ennek alapján a MOB és a Poli-Farbe képviselőiből 
álló zsűri bírálja el a szakipari felméréssel kiegészített pályázatokat és határozza meg a 
nyertes pályázatokat illető keretösszeget.  
 
A pályázatok értékelésénél a zsűri az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

- a megrongálódott létesítmény megrongálódásának jellege és mértéke 
- a megrongálódott létesítmény építésének éve 
- a megrongálódott létesítmény legutóbbi teljes- vagy részleges felújításának éve és a 

felújítás jellege 
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- a pályázó sportszervezet igazolt sportolóinak száma 
- ebből az utánpótláskorú versenyzők és a felnőtt válogatott versenyzők száma 
- a sportszervezet által végzett tevékenység jellege 

 
 
Eredményhirdetés és a pályázók kiértesítésének (postára adás) határideje:  
Legkorábban az elbírálási időszak kezdetététől (október 14. hétfő 9.00 óra) számított 
legfeljebb 30 munkanapon belül, ezt követően a pályázat MOB-ba történő beérkezésétől 
számított legfeljebb 30 munkanapon belül, a Pályázó képviselőjének címzett ajánlott 
levélben, a Pályázati Lapon megadott értesítési címre. 
 
A zsűri döntése ellen kifogásra, jogorvoslatra nincs lehetőség. 
 
A nyertes pályázóknak megítélt termékek átadásáról, szállításáról a Magyar Olimpiai 
Bizottság és a Poli-Farbe Kft. képviselői külön egyeztetnek a nyertes pályázókkal.  
A felújítási munkálatokat a nyertes pályázóknak biztosított termékek segítségével a 
pályázóknak kell elvégezniük (alvállalkozó, közösségi munka stb.) a Poli-Farbe 
szakembereinek felügyelete mellett.   
 
 
Budapest, 2013. október 1. 
 


