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Beszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotáról 

 

    

AAAA./ Beadott és értékelés alatt lévő pályázatok./ Beadott és értékelés alatt lévő pályázatok./ Beadott és értékelés alatt lévő pályázatok./ Beadott és értékelés alatt lévő pályázatok    

1./ Nemzeti Együttműködési Alap, Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumához benyújtott 

pályázat Működési költség támogatására. 

Pályázat azonosítószáma, benyújtás időpontja: NEA-MA-15-M-0028 (2015.02.20.) 

Kért támogatási összeg: 3.553.440 Ft 

    

2./  Nemzeti Együttműködési Alap, Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumához benyújtott 

szakmai pályázat Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának rendezésére. 

Pályázat azonosítószáma, benyújtás időpontja: NEA-MA-15-SZ-0065 (2015.03.08.) 

Kért támogatási összeg: 1.996.000 Ft 

 

3./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2015. évi sportrendezvények 

támogatása felhívásra benyújtott pályázat a XXII. Országos Találkozójához kapcsolódóan. 

Benyújtás időpontja: 2015.03.27-én. 

Kért támogatási összeg: 300.000 Ft 

 

 

B./ Megvalósítással folyamatban lévő pályázatokB./ Megvalósítással folyamatban lévő pályázatokB./ Megvalósítással folyamatban lévő pályázatokB./ Megvalósítással folyamatban lévő pályázatok    

1./ EMOPEMOPEMOPEMOP----2.1.1/B2.1.1/B2.1.1/B2.1.1/B----12121212----2012201220122012----0160 pályázat0160 pályázat0160 pályázat0160 pályázat    

„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.)  

Valamennyi beszerzéssel kapcsolatban a közbeszerzési eljárást lefolytató, ill. az ajánlatkérési 

eljárást végző, megrendelést bonyolító a Magyar Természetjáró Szövetség. 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által a kapott előlegből banki átutalással kifizetett 

termékek, szolgáltatások:  
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� B, C és D típusú projekttáblák összesen bruttó 251.384 Ft értékben 2014.04.22-én. 

Szállító: Gravoform Kft. (Budapest). 

� webes felület és honlap elkészítése bruttó 190.500 Ft értékben 2014.10.15-én. 

Szolgáltatást nyújtó: Enterprise Informatika Kft.(Tatabánya) 

� egységes táblázási és kijelölési rendszer arculattervezése, arculati kézikönyv készítése 

bruttó 1.143.000 Ft értékben 2014.12.10-én. Szolgáltatást nyújtó: Bifusion-Team Bt. 

(Budapest) 

� Arculattervezés, II. számla, bruttó 736.600 Ft értékben. Banki utalás 2015.01.21-én. 

Szolgáltatást nyújtó: Bifusion-Team Bt. (Budapest) 

� 30 db vonalkód leolvasó készülék beszerzése (Omnicode Magyarország Kft.) bruttó 

723.900 Ft értékben. Banki utalás 2015.03.16-án. 

 

    

CCCC./ ./ ./ ./ Szakmai és pénzügyi beszámoló beadással lezárt páSzakmai és pénzügyi beszámoló beadással lezárt páSzakmai és pénzügyi beszámoló beadással lezárt páSzakmai és pénzügyi beszámoló beadással lezárt pályázatok lyázatok lyázatok lyázatok     

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 megtörtént. A megítélt 

támogatás 150.000 Ft, mely a Szövetség bankszámláján 2014.10.28-án jóváírásra került. 

Felhasználása az alábbi kiadás nemekre: Mikuláscsomagok összeállítása, koszorúk beszerzése, 

kitűző gyártásához kapcsolódó anyagok. 

A pályázat megvalósítása a támogatási megállapodásban rögzített vállalásoknak megfelelően 

történt. Összes résztvevő a 4 túrán: 1.207 fő 

2014.09.20. - 87 fő; 2014.10.11. - 541 fő; 2014.11.15. - 179 fő; 2014.12.06. - 400 fő. 

A pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése és beadása 2105.01.31-i 

határideig megtörtént. 

 

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

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

LillafüredreLillafüredreLillafüredreLillafüredre”””” címmel. Az igényelt támogatás 76.000 Ft.  

A pályázat elbírálásának eredménye: a 1401. azonosítószámon nyilvántartott programunk 

73.000 Ft támogatásban részesül. A szerződés megkötése megtörtént. A megítélt támogatás 

Szövetségünk bankszámláján 2014.08.28.-án jóváírásra került. 

A pályázatban vállalt feladatokat teljesítettük, a kiadvány 2014. decemberben megjelent. 

A pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése és beadása 2105.01.31-i 

határideig megtörtént.  

 

 
Miskolc, 2015. április18.  
 
 
Összeállította: Bernáth Marietta 


