FELHÍVÁS
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 2022-ben is kiírja az Országos Műjégpálya
Programot. A Program célja, hogy a támogatás feltételeinek eleget tevő magyarországi városokban
szezonális jelleggel olyan műjégpályák jöhessenek létre, amik képesek kiszolgálni az adott településen
és vonzáskörzetében élő lakosok téli szabadidősportolási igényeit.
A Programra összesen bruttó 220 millió forint áll rendelkezésre. Helyszínenként az összköltség
legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató, amelynek összege vásárlás esetén maximum 25 millió
forint, bérlés esetén pedig maximum 5 millió forint lehet. (A kérelmező köteles igazolni, hogy a vállalt
önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.)

A támogatás biztosításának feltételei:
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Kérelmező helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, vagy helyi
önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság.
A település közigazgatási területén a 2017. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban
nem működött műjégpálya.
A pálya mérete legalább 15 méter széles és 30 méter hosszú, 450m2 alapterületű.
Műanyag/plasztik típusú jégpálya létesítésére támogatás nem igényelhető.
A jelentkezéshez a kitöltött jelentkezési adatlap csatolása szükséges.
Pályavásárlás esetén a kérelmező vállalja a műjégpálya funkció szerinti fenntartását,
folyamatos karbantartását és üzemeltetését az átadástól számított legalább 5 éves
időtartamig.
Pályavásárlás esetén a kérelmező vállalja, hogy évi minimum 90 napig üzemelteti szezonálisan
a műjégpályát.
Pályabérlés esetén a kérelmező vállalja, hogy évente minimum 90 napig üzemelteti
szezonálisan a műjégpályát.
Nevelési-oktatási intézmények számára ingyenes használat biztosítása nevelési-oktatási
időben.
A műjégpálya frekventált, könnyen megközelíthető helyszínen kerül megvalósításra.
Kérelmező vállalja, hogy az elkészült műjégpálya átadására sajtónyilvános eseményt szervez.
Kérelmező vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak
végéig. A tábla tartalmát és arculati elemeit a kommunikacio@aofk.hu e-mail címre
megküldött levélben kell egyeztetni.
Kérelmező vállalja, hogy a pálya üzemeltetését legkésőbb 2022. december 15. napig megkezdi.

A támogatási feltételek teljesítése nem jelent automatikus támogatási jogosultságot.
Kiválasztás: a benyújtott jelentkezések szakértők bevonásával történő szakmai, műszaki és pénzügyi
vizsgálatát követően a támogatandó szakmai anyagokra vonatkozó végső döntést az aktív
Magyarországért felelős kormánybiztos hozza meg.

Határidők:
Jelentkezési időszak kezdete: a felhívás megjelenésétől
Jelentkezési határidő: 2022. március 11., 16:00 óra
Megvalósítás határideje: 2022. december 15.

Kérjük a tisztelt Jelentkezőt, hogy legkésőbb 2022. március 11-én, 16:00 óráig szíveskedjen elküldeni
elektronikus úton a mellékelt jelentkezési adatlapot kitöltve a jegpalya@aofk.hu e-mail címre.
A jelentkezés akkor válik hivatalossá, amennyiben az legkésőbb a következő munkanapon megküldött
válaszlevélben megerősítést nyer. Ezen válaszlevél elmaradása esetében kérjük, szíveskedjen újra
megküldeni a jelentkezési adatlapot.

Budapest, 2022. február 15.

Révész Máriusz
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

