
 

 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

2017/165. számú Határozatát a sportprogramok finanszírozási feltételeire, 

követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról, az 

utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és 

sporttörvény előírásai alapján.  

 

amelyet Kovászna Megye Tanácsa honlapján: www.kvmt.ro és Kovászna 

Megye Tanácsa székhelyén, a 12-es számú irodában lehet tanulmányozni. 

 

*** 

 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

a sportprogramoknak közpénzből való finanszírozására az utólagosan módosított 

és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján, a 

Kovászna Megye Tanácsa által 2017/165. számú határozattal jóváhagyott 

szabályzat szerint 

 

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet a sportprogramok finanszírozási 

feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint, az 

utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és 

sporttörvény előírásai alapján a következők szerint: 

a) a közigazgatási egység területén bejegyzett közjogi sportklubok, 

sportprogramjainak finanszírozása; 

b) a közigazgatási egység területén bejegyzett magánjogi, nonprofit 

tevékenységet folytató, sportbejegyzési igazolvánnyal rendelkező 

sportklubok, sportprogramjainak finanszírozása; 

c) a közigazgatási egység területén működő, az országos 

sportszövetségekhez csatlakozott megyei szakegyesületek 

programjainak finanszírozása; 

d) a közigazgatási egység területén az országos sportszövetségek, a 

megyei ifjúsági és sportigazgatóságok, valamint a megyei 

tanfelügyelőségek által szervezett sportprogramok finanszírozása; 

e) a Román Olimpiai és Sportbizottság által az élsport érdekében 

lebonyolított sportprogramok finanszírozása; 

f) a hazai és nemzetközi hivatalos sportrendezvényeken elért kiváló 

eredmények törvények szerinti díjazása; 

 

A pályázók: nonprofit szervezetként működő, a megyei, regionális, országos 

és nemzetközi sportversenyeken részt vevő és az országos sportföderációk/ligák 

szabályzatának megfelelően működő szervezetek.  

 

Kovászna Megye a Kovászna Megyei Tanács által finanszírozza a Kovászna 

megye számára fontos megyei, regionális, országos, euroregionális és nemzetközi 

jellegű versenyek és sportesemények szervezését és / vagy az ezeken való 

részvételt, az erre a célra kijelölt költségvetési előirányzat keretein belül. A 

támogatásban részesülőknek a program / projekt teljes értékének legalább 10% -

val kell hozzájárulnia. 

 A finanszírozási dokumentáció kidolgozásakor figyelembe kell venni az 

utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és 

sporttörvény előírásai alapján elkészített, a sportprogramok finanszírozási 

feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó 2017/165 számú megyei 

tanácsi határozattal elfogadott szabályzat pénzügyi rendelkezéseit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kovászna Megyei Tanács által történő finanszírozáshoz való hozzáférés 

naptári évenként folyamatosan történik, amíg a költségvetési keret tart.  

 

A támogatási dokumentációk írásban, valamint elektronikus úton is 

benyújthatók a Kovászna Megye Tanácsának nyilvántartó irodájába. 

 

A támogatható költségek a Pénzügyi Szabályzatban meghatározott költségek. 

Beszámolók: A szerződés futamideje alatt a kedvezményezetteknek a 

következő jelentéseket kell benyújtaniuk Kovászna Megye Tanács 

szakaparátusának: 

- időközi beszámolók: köztes kifizetéskérés benyújtása előtt kell benyújtani, az 

előző részlet igazolásaként; 

- végső beszámoló: a félévi / éves tevékenység végétől számított 15 napon 

belül kell benyújtani, legkésőbb a szerződés érvényességi idejéig. Ennek 

tartalmaznia kell a kiadások igazolását a teljes projektre vonatkozóan, beleértve 

mind a saját finanszírozást, mind a megyei tanács hozzájárulását. 

A beszámolókat a 2. mellékletnek megfelelően kell elkészíteni és azokat 

papíron és elektronikus formában kell benyújtani, mellékelve a felmerülő 

kiadásokkal kapcsolatos igazoló okmányokat. 

Ezeket a Kovászna Megyei Tanács iktatójába kell benyújtani. Az utolsó részlet 

a végleges elszámolás után kerül utalásra. 

A támogatás költségvetése 890 000 lej, mely Kovászna Megye Tanácsának 

2017/164 számú Határozatával lett elfogadva.  

A támogatást a finanszírozó hatóság és a sportszervezet között létrejött 

szerződés alapján ítélik oda a program / projekt megyei tanácsi határozattal való 

jóváhagyása után. 

Kiértékelés: a sporttevékenységek programjainak / projektjeinek célját, 

valamint a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és 

módszertanára vonatkozó szabályzat rendelkezéseivel való megfelelést, illetve a 

kért finanszírozás összegének a kiadási kategóriák szerinti lebontását a megyei 

tanács határozatával kinevezett bizottság dönti el. 

A projektek értékelése és kiválasztása: a pályázati dokumentáció 

benyújtásától számított 5 napon belül.  

A pályázatok kiértékelési kritériumai megtalálhatók a sportprogramok 

finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó 

szabályzatban, mely az utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú 

Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján került elfogadásra. 

A finanszírozási és elszámolási dokumentáció Kovászna Megye Tanácsának 

honlapján található. 

További tájékoztatás Kovászna Megye Tanácsa művelődési, oktatási és civil 

szervezeti irodájánál: 520008, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4., tel./fax: 0367 

403924, email: proiecte@kvmt.ro. 

A pályázati dokumentáció letölthető a http://www.kvmt.ro honlapról a 

Pályázatok menüből. 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

http://www.kvmt.ro/
mailto:proiecte@kvmt.ro

