Pályázati lehetıségek,
folyamatban lévı pályázatok készültségi fokának áttekintése

A./ Beszámolóval lezárt pályázatok 2011. I. negyedévben
•

„Természetvédı

Mikulás”

program

szakmai-pénzügyi

beszámolójának

elkészítése, 2011. január 31-i határideig való megküldése megtörtént.

B./ 2010. évben támogatási szerzıdéssel megkötött, folyamatban lévı
pályázatok
1./ Mőködési költségek támogatása (NCA-EM-10-0533)
•

Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram.

•

A 2010.10.15.-én jóváírt 684.000 Ft támogatási összegbıl
felhasznált összeg

333.773 Ft.

2010.12.31.-ig

2011.01.01.-2011.05.31. között még

felhasználható: 350.227 Ft, mely folyamatban van.
•

A számviteli bizonylatok záradékolása naprakész, elektronikus rögzítése az
EPER pályázatkezelı rendszerben folyamatban van.

•

Szakmai és pénzügyi beszámolás határideje 2011.06.30.

2./ Borsod-Abaúj-Zemplén megye természetjárásáért (NCA-CIV-10-E-0674)
•

Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram.

•

A 2010.11.17-.én jóváírt 408.750 Ft támogatási összeg felhasználása 2010.
évben teljes mértékben megtörtént.

•

A kiadvány köteles példányainak megküldése az elıírt példányszámban az
Országos Széchenyi Könyvtár részére határidıben megtörtént. A kiadványok
terjesztése

tagegyesületi/szakosztályi

közremőködéssel,

ill.

szövetségi

rendezvényeken és fogadónapokon folyamatosan történik.
•

A számviteli bizonylatok záradékolása megtörtént, elektronikus rögzítése az
EPER pályázatkezelı rendszerben folyamatban van.

•

Szakmai és pénzügyi beszámolás határideje 2011.06.30.
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C./ 2011. I. negyedévben benyújtott pályázatok 2011.06.01.-2011.09.30. között
megvalósításra kerülı projektekre
1./ Mőködési költségek támogatása (NCA-EM-11-0531)
•

A pályázat elektronikus beadása, az elıírt papíralapú mellékletek megküldése
a Wekerle

Sándor Alapkezelı

pályázati kezelı

részére

határidıben

megtörtént.
•

A 2011.03.27.-én kapott elektronikus értesítés alapján a pályázat érvényes;
eredményérıl a döntést követıen értesítenek.

•

A kért támogatási tételek és összegek:
Költség megnevezése

Igényelt
összeg (Ft)

Ingatlan üzemeltetés költségei

129000

Adminisztráció költségei

228000

PR, marketing költségek

212000

Humán-erıforrás fejlesztésének
költségei

36000

Kommunikációs költségek

78000

Utazás-, kiküldetés költségei

64000

Szállítás költségei

18000

Munka-, és védıruha,
védıfelszerelés költségei

15000

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

30000

Bérköltség

81000

Egyszerősített foglalkoztatás
költségei

112000

Tárgyi eszköz beszerzés

200000

Immateriális javak beszerzése

90000

2./ Északi Tájakon c. kiadvány nyomtatott megjelentetése (NCA-CIV-11-C-0557)
•

A pályázat elektronikus beadása, az elıírt papíralapú mellékletek megküldése
a Wekerle

Sándor Alapkezelı

pályázati kezelı

részére

határidıben

megtörtént. A pályázatkezelı rendszer befogadta, más értesítést 2011.03.29.ig nem kaptunk.
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•

A kért támogatási tételek és összegek:
Költség megnevezése

Igényelt összeg (Ft)

Kommunikációs költségek (postaköltség)
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
(nyomdaköltség)
Önkéntes foglalkoztatott költségei
(2005.évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes
tevékenysége ellátása közben/érdekében
felmerült költségek)

40.000
262.500

15.000

D./ Pályázati lehetıségek
A Zöld Iránytő Alapítvány pályázatot hirdet Tanösvények építésére, felújítására és
fenntartására.
Keretösszeg: 5 millió forint (bruttó)
Tanösvényenként max. 750 000 forint (bruttó) igényelhetı
Pályázhatnak mindazok a magyarországi jogi és magánszemélyek, akik eddigi és
jövıbeni tevékenységükkel a fenti célokat szolgálják, és azt pályázati anyagukkal
megfelelıen dokumentálni tudják.
A pályázat beérkezési határideje (a postabélyegzı kelte): 2011. április 12. A pályázat
leadásának (beérkezésének) címe: Zöld Iránytő Alapítvány 1146 Budapest, Hungária
krt. 179-187.
A pályázati ADATLAP beszerezhetı és BİVEBB INFORMÁCIÓ kérhetı:
www.zoldiranytu.hu és Baka Éva 06-20-9341-823
A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma értékeli.
A pályázati elbírálás szempontjai;
* A kiépítésre (felújításra, fenntartásra) megpályázott tanösvény szakmai
megalapozottsága, szakmai támogatottsága (pl. a területileg illetékes Nemzeti Park
Igazgatósága által).
* A kitőzött szakmai cél megvalósítására való potenciális alkalmasság.
* A terület helytörténetének, kulturális értékének bemutatása.
* Költséghatékonyság -- más források bevonása.
* Várható eredmények.
A pályázat elbírálása során elınyben részesülnek
* azok, akik saját vagy egyéb forrásokkal is ki tudják egészíteni a pályázati cél
megvalósulását,
* valamint a közhasznú szervezetek és közintézmények, akiknek a
munkaprogramjában a tanösvény tartós üzemeltetése és karbantartása szerepel.
Miskolc, 2011. március 29.
Bernáth Marietta
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