Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek
A./ Szakmai és pénzügyi beszámolóval lezárt pályázatok
1./ Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál (MOB-KJSZE-11/017)
•

Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Magyar Olimpiai Bizottság.

•

Pályázatkezelő Nemzeti Szabadidősport Szövetség, pályázat vezető partnere
Magyar Természetbarát Szövetség.

•

A megítélt támogatás összege 600.000 Ft. A megítélt támogatás jóváírása a
Szövetség bankszámláján 2012.02.20.-án megtörtént.

•

Pályázatban vállalt önrész pénzügyi része 800.000 Ft, térítésmentes
hozzájárulás összege 600.000 Ft.

•

Mind a kapott támogatást, mind a vállalt önrészt kizárólag dologi kiadások
fedezésére fordítottuk. (bérleti díj, egyéb működési-üzemeltetési kiadások,
étkezési költségek, utazási költségek, reklámköltség, díjazás költségei,
versenyrendezéshez kapcsolódó technikai költségek).

•

Módosítási kérelem beadása 2012.03.28.-án a költségvetési sorok közötti
megosztás

módosítása

céljából,

melynek

elfogadása

2012.03.30.-án

megtörtént.
•

A szakmai és pénzügyi beszámoló megküldése 2012.04.18-án megtörtént, a
határidő betartásra került. A programról készült szakmai és pénzügyi
beszámoló mellékletben csatolva.

B./ Támogató részéről lezárt pályázatok
1./

Borsod-Abaúj-Zemplén

megye

természetjárásáért

c.

kiadvány

megjelentetése (NCA-CIV-10-E-0674)
• Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram.
• A megítélt támogatás összege 408.750 Ft volt.
• Támogató 2012.03.21.-én elektronikus levélben értesítette a Szövetséget a
pályázat

lezárásáról

és

hozzájárulásáról

visszavonásához.
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a

banki

felhatalmazó

levél

C./ Támogató részéről még nem lezárt pályázatok
1./ Működési költség támogatása (NCA-EM-11-0531)
• Pályázat szakmai beszámoló része 2012.03.19.-i elektronikus értesítés
alapján elfogadásra került.
• Pályázat pénzügyi részéhez hiánypótlás érkezett az alábbiak miatt:
a./ egy MIVÍZ Kft. által kiállított bizonylat végösszegének arányosítása ellen
emeltek kifogást.
b./ a pályázatban elszámolt mobiltelefon beszerzésekhez kapcsolódóan kérték
a leltárba vételi dokumentáció hitelesített másolatát.
c./ a kulcsosházak egyszerűsített foglalkoztatásához kapcsolódóan az
eredetileg benyújtott szakmai és pénzügyi táblázatos összefoglaló kimutatás
mellé egy szöveges indoklást is kértek.
• A hiánypótlás megküldése 2012.04.03.-án megtörtént.

D./ Pályázati lehetőségek
1./ Lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás támogatása,
szabadidő-sportolói közösségek bővítése (TÁMOP-6.1.2/11)
• A Szövetség 2012. január 25-i elnökségi ülésének 5./2012. sz. határozata
alapján Bernáth Marietta főtitkár és Makár Richárd elnökségi tag megbízást
kapott, hogy térképezze fel a lehetőségeket és készítse elő megírásra a
TÁMOP-6.1.2/11 pályázatot.
• Megbízottak a pályázati program elkészítésére szervező bizottságot hoztak
létre,

melynek

első

megbeszélése

február

15-én

volt.

A

program

kidolgozásban részt vállalt Boronkai József, Garadnay Sándor, Izsépy Andrea,
Kovács László, Makár Richárd, Bernáth Marietta. A felkért személyek kétháromhetenkénti egyeztető megbeszéléseken rögzítik az adott időszak általuk
vállalt és elvégzett feladatait, meghatározásra kerülnek minden alkalommal a
soron következő tárgyalásig elvégzendő munkafolyamatok.
• Pályázat előkészítésének munkafolyamatai:
a./ Kérdőíves felmérés és feldolgozás a pályázati program létjogosultságának
megalapozásához (elektronikus formában történő megkeresések, papír alapú
kitöltések).

2

b./ Megosztott dokumentum létrehozása a cselekvési program meghatározására:
- túraútvonalak és hozzá kapcsolódó programok meghatározása;
- táborok helyszínének és programjainak kidolgozása;
- egészségügyi cél meghatározása;
- esélyegyenlőség, környezettudatosság biztosítása;
c./ Cselekvési program alapján pénzügyi költségvetés előkészítése.

2./ Működési költség pályázat (NEA-12-M)
• Pályázati kiírás megjelenése 2012.03.30.
• Támogató Nemzeti Együttműködési Alap, pályázatkezelő Wekerle Sándor
Alapkezelő.
• 2012.-től

átalakult

a

kollégiumok

szerkezete.

Nemzeti

összetartozás

Kollégium; Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, Mobilitás és alkalmazkodás
Kollégium;

Közösségi

környezet

Kollégium;

valamint

a

Társadalmi

felelősségvállalás Kollégium jött létre, melyek mindegyike kollégiumonként
több, egymástól azonban eltérő tevékenységi kört fed le. A szövetségek
részére pályázati keretösszegből szétosztható keretösszeg kollégiumonként
56.500.000 Ft.
• Szövetségünk tevékenységi körét több kollégium is lefedi. Az elnökség
döntése szükséges, hogy mely kollégiumhoz nyújtsuk be működési költség
pályázatunkat. Az egyes kollégiumoknak megfelelően a pályázatok beadási
határideje egymástól eltérő, melyet a pályázati kiírás részletesen tartalmaz.

Miskolc, 2012. április 22.

Bernáth Marietta
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