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Mit jelent az, hogy a „A projekt műszaki ellenőrének kiválasztását a MAKETUSZ
aki sportszakmai oldalról az iránymutatást a Szövetségtől kapja.

A program résztvevője saját maga választja ki a kivitelezés műszaki ellenőrét. Ezen műszaki ellenőr 
együtt dolgozik a Maketusz által delegált szakemberrel. A Maketus
szakértője, aki a sportszakmai és a gyakorlati életből gyűjtött tapasztalatokkal, instrukciókkal látja el 
a helyi műszaki ellenőrt, ezzel segítve munkáját.
 

Milyen költségek számolhatók el a 
 

A program egyes 
attrakcióinak és a 

hozzájuk kapcsolódó 
elszámolható elemei 

maximum összeg

bringapark pályatípus

infrastruktúra, 
kiegészítő 

szolgáltatások  

szociális helyiség, 
kiszolgáló létesítmény, 

stb. 
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A projekt műszaki ellenőrének kiválasztását a MAKETUSZ-szal
aki sportszakmai oldalról az iránymutatást a Szövetségtől kapja.”? 

A program résztvevője saját maga választja ki a kivitelezés műszaki ellenőrét. Ezen műszaki ellenőr 
együtt dolgozik a Maketusz által delegált szakemberrel. A Maketusz kollégája adott pályatípus 
szakértője, aki a sportszakmai és a gyakorlati életből gyűjtött tapasztalatokkal, instrukciókkal látja el 
a helyi műszaki ellenőrt, ezzel segítve munkáját. 

Milyen költségek számolhatók el a program egyes attrakcióira és a hozzá kapcsolódó elemekre?

támogatható 
maximum összeg 

Összesítve szerintem ez lenne
(összefoglalva egy GYIK

kiírás szerint, 
pályatípusonként 

különböző 
bringapark

3 000 000 kerékpárszerelő állvány, ivókút, padok, okospad, 
parkban használt kerékpár(ok),

5 000 000 szociális helyiség (közművektől a kulcsrakész 
állapotig (berendezés nélkül), esőbeálló
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szal együtt kell elvégezni, 

A program résztvevője saját maga választja ki a kivitelezés műszaki ellenőrét. Ezen műszaki ellenőr 
z kollégája adott pályatípus 

szakértője, aki a sportszakmai és a gyakorlati életből gyűjtött tapasztalatokkal, instrukciókkal látja el 

á kapcsolódó elemekre? 

Összesítve szerintem ez lenne 
(összefoglalva egy GYIK-be) 

bringapark 

kerékpárszerelő állvány, ivókút, padok, okospad, 
parkban használt kerékpár(ok), közvilágítás 

szociális helyiség (közművektől a kulcsrakész 
állapotig (berendezés nélkül), esőbeálló 


