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Beszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotáról 

 

AAAA./ Benyújtott pályázatok./ Benyújtott pályázatok./ Benyújtott pályázatok./ Benyújtott pályázatok    

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás pályázatiSport Mecénás pályázatiSport Mecénás pályázatiSport Mecénás pályázati kiírására 

2014.04.29-én nyújtottunk be pályázatot „„„„Herman Ottó Bükk hegységi kötődései Herman Ottó Bükk hegységi kötődései Herman Ottó Bükk hegységi kötődései Herman Ottó Bükk hegységi kötődései ––––    Turisztikai Turisztikai Turisztikai Turisztikai 

programsorozat”programsorozat”programsorozat”programsorozat” címmel. A pályázott összeg 245.000 Ft.  

A pályázat elbírálásáról támogató döntés született. A szerződéskötés folyamatban van. A 

megítélt támogatás 150.000 Ft.  

 

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi AlapIdegenforgalmi AlapIdegenforgalmi AlapIdegenforgalmi Alap terhére történő 

pályázatpályázatpályázatpályázati kiírásra 2014.04.29-én nyújtottunk be pályázatot „Erdőkerülő „Erdőkerülő „Erdőkerülő „Erdőkerülő ––––    Lillafüredről Lillafüredről Lillafüredről Lillafüredről 

LillafüredreLillafüredreLillafüredreLillafüredre”””” címmel. Az igényelt támogatás 76.000 Ft. Vállalt önrész: 76.000 Ft. (Az önrész 

mértéke kötelezően előírt összege a projekt összköltségének min. 50%-a.). 

A pályázat elbírálásának eredménye: a 1401. azonosítószámon nyilvántartott programunk 

73.000 Ft támogatásban részesül. A szerződés megkötése folyamatban van.  

 

3./ EMOPEMOPEMOPEMOP----2.1.1/B2.1.1/B2.1.1/B2.1.1/B----12121212----2012201220122012----0160016001600160    pályázatpályázatpályázatpályázat    

„Az Országos Kékkör (OK) Észak-Magyarországi régiót érintő nyomvonalának és attrakcióinak 

multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási 

rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése”. 

 

� Megvalósításhoz szükséges szakértői díjak – 3.810.000 Ft 

(A szolgáltatási rendszer fejlesztéséhez igénybevett szakmai tanácsadások.) 

� Nyilvánosság biztosításának költsége – 2.349.500 Ft 

(Kötelező nyilvánossági tevékenységek elvégzése.) 

� Üzleti marketing – 18.849.340 Ft 

(A projekt üzleti marketing jellegű tevékenységei: arculattervezések, kiadványok, study-

tour.) 

� Eszközbeszerzései költségek – 3.425.190 Ft 

(Kerékpárosbarát szolgáltatási eszközök és a felmérések, nyilvántartás, fenntartás, 

karbantartás eszközei.) 

 

Gazdasági események időrendben:Gazdasági események időrendben:Gazdasági események időrendben:Gazdasági események időrendben:    

Kapott előleg: 6.753.082. Ft (2014.04.17.) 

Kifizetett termék, szolgáltatás: B, C és D típusú projekttáblák összesen bruttó 251.384 Ft 

értékben 2014.04.22.-én. 

 

Projekthez kapcsolódó sProjekthez kapcsolódó sProjekthez kapcsolódó sProjekthez kapcsolódó szerződéskötések:zerződéskötések:zerződéskötések:zerződéskötések:    

Megbízási szerződés kötése honlap készítésére (2014.05.16.). Ajánlatkérési eljárás 

lefolytatója: Magyar Természetjáró Szövetség.  
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Szerződés tárgya: a projekthez kapcsolódó, folyamatosan frissíthető tájékoztató honlap, 

melynek feladata az aktuális állapot bemutatása, a szöveges, illetve fotódokumentáció 

megjelenítése, kommunikáció biztosítása és folyamatok archiválása.  

Megbízási díj összege: bruttó 190.500 Ft. 

 

Módosítások:Módosítások:Módosítások:Módosítások:    

Projekt megvalósítás tervezett elszámolására vonatkozóan időpont módosítások történtek a 

Magyar Természetjáró Szövetség részéről 2014.06.18-án. 

2015. I. és II. negyedévére áthúzódó megvalósítások 13.726.970 Ft értékben. 

 
 
BBBB./ ./ ./ ./ MMMMegkötött szerződésűegkötött szerződésűegkötött szerződésűegkötött szerződésű, 2014. , 2014. , 2014. , 2014. IIIII. negyedévben szakmai és pénzügyi beszámolóval lezártI. negyedévben szakmai és pénzügyi beszámolóval lezártI. negyedévben szakmai és pénzügyi beszámolóval lezártI. negyedévben szakmai és pénzügyi beszámolóval lezárt    

pályázatpályázatpályázatpályázat    

1.1.1.1./ A B./ A B./ A B./ A B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. évi működési költség pályázata (pályázati Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. évi működési költség pályázata (pályázati Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. évi működési költség pályázata (pályázati Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. évi működési költség pályázata (pályázati 

azonosítószám: NEAazonosítószám: NEAazonosítószám: NEAazonosítószám: NEA----MAMAMAMA----13131313----MMMM----1365)1365)1365)1365)    

NEANEANEANEA----MAMAMAMA----13131313----MMMM----1365136513651365 pályázati azonosítószám alatt 2012.12.10.-én benyújtásra került a 

Szövetség működési kiadásainakSzövetség működési kiadásainakSzövetség működési kiadásainakSzövetség működési kiadásainak fedezésére készített pályázat. 

• Támogatási időszak: 2013.03.11.-2014.03.10. 

• Igényelt támogatási összeg: 2.144.840 Ft. A megítélt támogatás: 350.000 Ft. 

• A támogatási összeg csökkentésének megfelelően szerződéskötés előtt, „Módosítás 

kérelem” benyújtásával a megítélt támogatási összegnek megfelelően a pályázati 

költségvetés átdolgozásra került az alábbiak szerint: 

1./ Adminisztráció költségei: 268.500 Ft (nyomtatvány, irodaszer, könyvelési díj, 

bankszámla vezetési költség) 

2./ Kommunikációs költségek: 54.000 Ft (posta, telefon) 

3./ Egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe: 27.500 Ft (kulcsosházak gondnoki 

feladatait ellátók foglalkoztatásának és közterhének díja) 

• A kért és megítélt támogatás csökkentésének arányában a saját forrás összegét is 

arányosan csökkentettük 310.000 Ft összegre a következők szerint. Készpénzben 

rendelkezésre álló önrész 70.000 Ft, nem készpénzben rendelkezésre álló, ún. 

térítésmentes hozzájárulás, melynek becsült értéke 240.000 Ft. Ebből 160.000 Ft 

közérdekű önkéntes munka és 80.000 Ft dologi feltételek biztosítása. 

A készpénzben rendelkezésre álló összeg felhasználása az alábbiak szerint: 

1./ Adminisztráció költségei: 10.000 Ft (nyomtatvány, papír, stb.) 

2./ Kommunikáció költségei: 20.000 Ft (posta-, telefonköltség) 

3./ Bérköltség: 40.000 Ft (pénztárosi munkabér) 

• Az elektronikusan benyújtott Módosítási kérelem 2013.05.16.-án benyújtásra, 

2013.05.24-én pedig elfogadásra és visszaigazolásra került. 

• A szerződéskötés dokumentációját az előírt mellékletekkel 2013.05.15-én postáztuk, a 

szerződés támogató részéről aláírása került. 
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• A 350.000 Ft támogatási összeg Szövetségünk bankszámláján 2013.06.28.-án került 

jóváírásra.  

• A pályázati előírásoknak megfelelően elszámolásra kerülő számviteli bizonylatok 

záradékolása 2013.12.31.-ig megtörtént, a megítélt támogatási összeget 2013. évben 

esedékes kiadásainkra teljes mértékben felhasználtuk. 

• Szakmai és pénzügyi beszámoló 2014.04.08.Szakmai és pénzügyi beszámoló 2014.04.08.Szakmai és pénzügyi beszámoló 2014.04.08.Szakmai és pénzügyi beszámoló 2014.04.08.----án lezárásraán lezárásraán lezárásraán lezárásra    került az EPER rendszerben. A került az EPER rendszerben. A került az EPER rendszerben. A került az EPER rendszerben. A 

postai úton benyújtandó dokumentumokat 2014.04.09.postai úton benyújtandó dokumentumokat 2014.04.09.postai úton benyújtandó dokumentumokat 2014.04.09.postai úton benyújtandó dokumentumokat 2014.04.09.----én elpostáztuk. én elpostáztuk. én elpostáztuk. én elpostáztuk.     

 
 
 
Miskolc, 2014. július 02.  
 
 
        Összeállította: Bernáth Marietta 


