
Kerékpárosbarát szolgáltató cím pályázati felhívás 
 
1. A támogatás célja: a KETOSZ tagtelepülésein, a kerékpáros létesítmények 
közelében Kkv keretében működő szolgáltatók kerékpárosbarát tevékenységének 
kialakítása, fokozása.  
 
2. Pályázók köre: minden olyan kis- közepes szolgáltató, aki tagtelepüléseink 
területén működik, közvetlen közelében található kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, 
kerékpáros pihenő és szolgáltatásuk során törekszenek a kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javítására.  
 
3. A támogatás formája és mértéke: a támogatás a feltételek folyamatos teljesítése 
esetén vissza nem térítendő, a Támogatott egy induló kerékpár-karbantartási 
csomagot kap (pumpa, kombinált szerszám, több méretű belső, gumijavító készlet, 
fékbetét, bowden, pótlámpa, elemek) és maximum 20 000 Ft összegig, számla 
ellenében Támogató állja a feltételek biztosítása érdekében szükséges 
beszerzést/tevékenységet. Ezen túl viselheti a Támogató által adott „KETOSZ 
kerékpárosbarát szolgáltató” elnevezést egy matricán, amelyet kihelyezhet és addig 
jeleníthet meg, amíg a feltételeket betartja. A KETOSZ honlapján a Támogattak 
adatait megjelenítjük.  
 
4. A támogatás feltétele:  
- a kerékpáros közlekedés iránti elkötelezettség;  
- kerékpáros szerszámkészlet és anyagok rendelkezésre bocsátása a legfontosabb 
szerszámokkal egyszerű szerelési és karbantartási munkálatokhoz. A felhasznált 
eszközökért a kereskedelmi ára elkérhető, de a pótlásról a szolgáltató gondoskodik;  
- nem csak az első kereket rögzítő kerékpártámasz, kerékpártároló belátható 
távolságban;  
- üdítők, kulacs feltöltési lehetőség;  
- elsősegélycsomag;  
- tájékoztatási kötelezettség a legközelebbi lehetőségekről:  

• kerékpárszerviz, kerékpárbolt; 
• orvosi ellátás; 
• a térséget bemutató térkép, turisztikai információk, szórólapok, turisztikai 
információs szolgáltatás. 

 
5. A pályázatok benyújtásának határideje: 

 
A pályázat visszavonásig folyamatos, értékelésre legalább 3 beérkező pályázat, ill. 
beadástól számított egy hónapon belül kerül sor.  
 
6. Benyújtható pályázatok száma: 
 
Jelen Támogatási Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.  



 

7. A pályázatok benyújtásának módja: 
 - a terjedelem max. 5 A4-es méretű oldal lehet, .doc vagy .PDF formátumban;  
- a szolgáltató adatainak leírása (cím, név, szolgáltatás típusa, e-mail cím, vezető neve, 
címe, telefonszáma);  
- a szolgáltató tevékenységének, áruféleségének rövid leírása;  
- a helyszín, környezet, a kerékpáros létesítmény leírása, bemutatása (fénykép, google 
térképi jelölés);  
- az eddigi és a szándékolt kerékpárosbarát tevékenység leírása;  
- a 4. pontban leírt feltételek közül a rendelkezésre állóak;  
- a feltételek között szereplő tájékoztatási kötelezettség;  
- az önkormányzat támogató nyilatkozata (A nyilatkozat igényelhető elektronikusan 
a titkarsag@bekesvaros.hu e-mail címen).  
 
 
A pályázat elektronikus úton küldhető be a fotitkar@ketosz.hu címre. 
 
8. Az elbírálás és ellenőrzés módja:  
 
Az elbírálást a KETOSZ elnöksége végzi, szükség esetén szakértő bevonásával. 
Bírálatra kerül sor, ha legalább 3 pályázat beérkezik, vagy egy hónap eltelik ennél 
kevesebb pályázat beadásától. A támogatás elnyeréséről vagy elutasításáról a 
KETOSZ elektronikus értesítést küld, majd megállapodás aláírására kerül sor, az 
eszközök átvételének igazolásával. A bírálathoz és a későbbiek folyamán a feltételek 
meglétének ellenőrzéséhez a KETOSZ képviselője, esetleg a térség kerékpáros útőre 
ellenőrzést végezhet. Amennyiben a feltételek az ellenőrzés során nem biztosítottak, 
akkor a Támogatott írásbeli értesítést kap a hiányosságok leírásával, majd ha ezt 
követően 1 hónap alatt a hiányosságok megszüntetésére nem kerül sor, akkor a cím 
visszavonásra kerül, a támogatás visszafizetésének kötelezettségével.  
  
 


