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Előzmények: 

 

A Zirc Kerékpár Sportegyesület 2019. májusban nyújtotta be pályázatát, mellyel a cél a LEADER 

pályázat keretében eszközbeszerzés volt: két db kerékpár, 1 db kerékpár szállító, valamint 22 db 

edzéshez használható kabát megvásárlását tűzte ki célul az Egyesület vezetősége. 

 

A pályázat vonatkozásában a támogatói okiratot 2020. október 29-én vettük kézhez. 

 

 

Projekt megvalósítása 

 

A támogató döntést követően, 2020. novemberében megkezdtük a projekt megvalósítását. Elsőként 

részt vettünk az „A Bakonyért” Egyesület pályázatokkal kapcsolatos fórumán, majd megrendeltük a 

projekt kötelező részeként szükséges tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátását, ennek 

keretében kihelyezésre került az egyesület székhelyére a tájékoztató tábla: 

 

Ezt követően megkezdtük a projektben tervezett eszközök beszerzésének előkészítését. Időközben a 

pályázatban tervezett kerékpár típusról kiderült, hogy a vírushelyzet miatt nem szerezhető be, így 

ezzel egyenértékű típus kiválasztását volt szükséges elvégezni. 

 

A tervezett KELLYS GATE 30 típussal minden műszaki paraméterben megegyező típusként a 

Superior XC 889 került meghatározásra.  

 

2021. februárban, a helyettesítő típus eldöntését követően ajánlatkéréssel fordultunk három, 

egymástól és az Egyesülettől független, kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozáshoz. A 

legkedvezőbb ajánlatot tevő Vock Balázs egyéni vállalkozótól megvásároltuk az eszközöket. 

 

A beüzemelést, szállítást követően a projekt helyszínén elkészítettük a fotódokumentációt, és ezzel 

egy időben a nyilvánossági feladatok is lezárultak. 

 

A projekt megvalósítása 2021. március 6-án zárult, így a TO szerinti határidőn belül megvalósult. 

(Amennyiben a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja az Okirat közléséig eltelt, 

így a támogatási kérelemben ütemezett mérföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a 

támogatási kérelemben megjelölt, jelen Okirat 4. számú mellékletében megjelenített ütemezés az 

egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal 

meghosszabbodik az Okirat hatálybalépésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás 

kerül benyújtásra.)
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A projekt eredményei 

 

Egyesületünk a fejlesztés révén olyan felszereléshez jutott, mely lehetővé teszi, hogy a projektben 

tervezett célok megvalósulhassanak: az edző és segítője korszerű, megfelelő minőségű kerékpárral 

rendelkezik, mely használatával az edzések megtartása lehetséges lesz. A kerékpár szállító 

alkalmazásával lehetőség nyílik a kerékpárok versenyre szállítására. A szélkabátok az egyesületi 

versenyzők edzésein alkalmazhatóak.  

 

Ezáltal az egyesület létszáma fenntartható lesz, illetve cél a későbbi bővítés, melyet a jelenlegi 

vírushelyzet akadályoz. 

 

Köszönjük az „A Bakonyért” Egyesület és az Európai Unió támogatását! 
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