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Beszámoló a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség  

2010. III. negyedévi pályázataival, egyéb támogatás okkal 

kapcsolatos tevékenységér ıl 

 
A./ NYERTES PÁLYÁZATOK  
1./ Miskolc Város Közgyőlése Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottságához 
benyújtott, a Természetvédelmi Alapból nyújtható támogatás elnyerésére készült 
pályázatunkat a bizottság elfogadta és 250.000 Ft-tal támogatja. (A kért támogatási 
összeg 280.000 Ft volt.) A támogatási megállapodás aláírása egyelıre a Szövetség 
részérıl történt meg.  
A program címe : A TERMÉSZETVÉDİ MIKULÁS 
Célközönség:  elsısorban Miskolc városi általános és középiskolák diákjai, 
valamennyi természetjáró tagszervezetünk gyermekei. A programba természetesen 
bevonhatóak egyéb megyei oktatási intézmények diákjai is. 
A programfelhívás közreadásában , a célközönség megkeresésében segítséget 
nyújt a Diáksport Tanács, Miskolc Város Sport Bizottsága, melyekkel elızetes 
megbeszélések már történtek. 
Emellett a Szövetségünk is vállalja a rendezvény propagálását. (szórólap, honlap, 
civil társszervezetek honlapjai, helyi rádió stb.) 
A kapott támogatás felhasználása: a résztvevı diákok számára tea, szendvics, alma, 
csokoládé Mikulás juttatása. 
 
2./ A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs 
Kollégiuma által 2010. április 21-én megjelentetett, NCA-CIV-10-E kódszámú, a 
„Civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány 
létrehozásának támogatása” elnevezéső pályázati felhívásra benyújtott, NCA-CIV-
10-E-0674 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett "B.-A.-Z. megye 
természetjárásért " címő pályázati projektünket a Támogató 408 750 Ft vissza nem 
térítendı támogatásban részesítette. Az eredetileg pályázott összeg 545.000 Ft volt. 
A pályázati kiírásra országos szinten 663 pályázat érkezett, mely közül 120 nyertest 
hirdettek. Megyénkbıl összesen 6-an, köztünk Szövetségünk valósíthatja meg 
programját. 
A pályázott 545.000 Ft keret felhasználására eredetileg az alábbi költségnemekben 
kértünk támogatást:  

• 40.000 Ft irodaszer (papír, boríték, nyomtatópatron, stb.)  
• 505.000 Ft a nyilvánosság költségei (nyomdaköltség és postaköltség)  

 
A kiadvány A/5-ös formátumú, 40-48 oldalas tervezett terjedelemben. Tervezett 
példányszám 3000 db.  
A kiadványban természetesen lehetıséget teremtünk valamennyi tagszervezetünk 
bemutatkozására is. Ennek érdekében a szervezet adatainak közlésére szóló 
adatlapokat, valamint a túramozgalmak ismertetéséhez szükséges lapokat a 
tagszervezetek részére eljuttattuk. A kiadvány megjelentetésének tervezett idıpontja 
2010. november vége. Szerzıdéskötés jelenleg folyamatban van. 
 
3./ A Nemzeti Civil Alapprogram által támogatott Mőködési költség pályázatunk 
szintén szerzıdéskötés alatt áll. 
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B./ ELUTASÍTOTT PÁLYÁZAT  
1./ A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és 
Információs Kollégiuma által 2010. április 21-én megjelentetett, NCA-CIV-10-F 
kódszámú, a „Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék 
létrehozásának és fejlesztésének támogatása” elnevezéső pályázati felhívására 
benyújtott NCA-CIV-10-F-0250 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Északi 
Tájakon c. lap kiadása címő projektjüket a pályázat kiírója nem támogatta.  
  
A pályázat az alábbi indokkal került elutasításra: a Kollégium értékelési szempontjai 
alapján nem került a támogatottak közé, mivel a maximális 100-ból elért pontszáma 
89,5, a Kollégium által megállapított támogatási határ 92 pont. 
  
Ezen pályázati kiírásra is magas számban, 630 db pályázatot nyújtottak be, melybıl 
95 került végül támogatásra (azaz a 15%). 
 
 
Miskolc, 2010. szeptember 30. 
 
 
 
Összeállította: Bernáth Marietta 
   fıtitkár 


