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JUNIOR FORMÁCIÓ 2017 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
a Magyar TáncSport Szakszövetség versenytánc szakágának formációi számára  

 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség (továbbiakban MTáSZ) Elnökségének döntése alapján a 
2017-es költségvetésben megjelölt forrás terhére a versenytánc szakág versenysportjáért 
felelős elnökségi tag javaslatára az MTáSZ „JUNIOR FORMÁCIÓ 2017” címen pályázatot 
hirdet. 
 
1. A pályázat célja: 
Versenytánc szakágban utánpótlás korosztályú standard formációs csapatok 
támogatása a 2017-es Táncsport Magyar Bajnokságra való felkészülésben. Pályázati 
támogatásban legfeljebb három junior standard formáció részesülhet 
 
2. A pályázók köre: 

 Versenytánc szakágban regisztrált egyesületek, aki vállalják, hogy formáció 
csoportjuk indul a 2017-es Formációs Magyar Bajnokságon junior standard vagy 
junior társasági táncok kategóriában. A koreográfiáknak mindenképen standard 
táncokból kell állniuk. 

 

3. A pályázatban elnyert összeg felhasználása: 

 Versenyzéssel összefüggő költségek (nevezési díjak, utazás, szállás, teremköltség 

és edzőtábor költségei) 

 

4. Támogatás összege: 

 A pályázati keretösszeg 300.000 Ft 

 A pályázatban  elnyerhető maximális összeg 150.000 Ft/formációs csoport 

 

5. Támogatási időszak: 2017. január 01- 2017. február 28-ig 

 

6. A pályázat beérkezési határideje: 2016. december 01. 

 

7. Pályázni kizárólag a pályázati űrlapon – (letölthető az www.mtasz.hu címen) – lehet, 

amely pályázatot e-mail-ben a Magyar TáncSport Szakszövetség irodájának kell 

elektronikus formában megküldeni (mtasz@mtasz.hu e-mail címre).  

 
8. A pályázathoz elektronikus formában csatolni kell: 

 kitöltött pályázati adatlapot 

 részletes költségvetés tervezetet 

 

9. A pályázat elbírálása: 

Az pályázatokat az MTáSZ szakági bizottságának javaslata alapján az MTáSZ Elnöksége 

a pályázati határidőt követő soros elnökségi ülésen bírálja el. 

Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt adatlappal 

rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség! A pályázat 
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eredményéről minden pályázót elektronikus levélben értesítünk. A döntés ellen 

fellebbezési lehetőség nincs. 

 

10. A pályázat elbírálásának szempontjai:  

 a pályázatok beadásának időbeli sorrendiségét  

 a pályázó egyesület formációs táncok területén elért eddigi eredményei 

 a pályázó egyesület hazai és nemzetközi formációs versenyeken való aktív 

részvétele 

 2017-es évre való tervek realitása 

 

11. A pályázók tudomásul veszik, hogy nyertes pályázat esetén külön szerződést kell kötniük 

a Magyar TáncSport Szakszövetséggel, amely szerződés részletesen szabályozza a 

pályázat feltételeit, módját és kereteit. 

 

12. A pályázat elszámolása: 

A pályázati összeg elszámolás szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával történik. A 

beszámoló során igazolni kell a pályázaton elnyert összeg támogatási cél szerinti, 

szabályszerű felhasználását. A pályázat elszámolásának részleteit a nyertesekkel kötött 

szerződés tartalmazza. 

 

13.  A pályázati összeg felhasználásának további feltételi: 

 2017. évi versenyengedély kiváltása formációs csoport tagjai számára 

 2017. évi Formációs Magyar Bajnokságon való indulás junior standard vagy junior 

társasági táncok kategóriában 

 A pályázati támogatás utófinanszírozásban kerül folyósításra, azaz a pályázati 

összeg hiánytalan elszámolását követően utalja át a Szövetség a pályázó által 

megadott számlaszámra vagy fizeti ki a pénztárból.  

 

13.  A pályázaton elnyert összeget vissza kell fizetni, amennyiben: 

 a formáció nem vett részt a 2017. évi Formációs Magyar Bajnokságon 

 
Budapest, 2016. október 1. 

 

Üdvözlettel:        

 
Sági István 

    elnök 

 


