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.
• 2012.07.20-án vettük kézhez a Pályázatkezelő értesítését, mely szerint a
szakmai beszámoló ellenőrzésének eredménye lezárt, elfogadott, míg a
pénzügyi beszámolónál megrendelések, szerződések másolati példányait,
kiküldetéshez kapcsolódó okiratok másolatait, kérik be. Továbbá kérik a
pénztárbizonylatokon túlmenően a számlákon történő kontírozás, könyvelési
dátum és könyvelői aláírás szerepeltetését is. A pályázatkezelő szerv
ügyintézőjével telefonon felvettük a kapcsolatot, értesítettük, hogy a hibákat
kijavítjuk, a további kért dokumentumokat mihamarabb megküldjük.

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 a banki felhatalmazó levél
visszavonásához.
• A pályázatkezelő szerv papíralapú hozzájárulását 2012.05.23-án postázta,
mely alapján a további bank ügyintézés teljesíthető.
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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, mellyel kapcsolatban
azóta nem kaptunk még értesítést.

D./ Benyújtott pályázatok
1./ NEA-MA-12-M-1582 pályázati azonosítószám alatt 2012.05.04.-én benyújtásra
került a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégiumához idei működési költség
pályázatunk. Az EPER pályázatkezelő rendszer 2012.07.25-i állapota szerint a
pályázat státusza: elbírálás alatt. A kért támogatási összeg 1.523.880 Ft.
2./ NEA-MA-12-SZ-0443 pályázati azonosítószám alatt 2012.06.04.-én került
benyújtásra szintén a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégiumához 120 éves a BorsodAbaúj-Zemplén megyei szervezett természetjárás elnevezésű pályázatunk 429.000
Ft összegű támogatási kérelemmel. A pályázatot formai hiba miatt érvénytelenítették.
3./ A Lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás támogatása,
szabadidő-sportolói
közösségek
bővítése
(TÁMOP-6.1.2/11)
pályázati
kategóriában „Mozdulj meg, mozdulj ki! - Egészségmegőrzés túrázással.” címmel
nyújtott be Szövetségünk pályázatot 2012.07.24-én. A pályázati program
kialakítására létrehozott szervezőcsapat több hónapnyi előkészítő munka után
készítette el a 2013 évre egész éves programsorozatot, mely túrákat, táborokat,
előadásokat és oktatást tartalmaz.

E./ Pályázati lehetőségek
A Magyar Szabadidősport Szövetség honlapján megjelentek az idei
Szabadidősportos pályázatok. Ezek szerint a Magyar Olimpiai Bizottság pályázatot
hirdet az alábbi kategóriákban:
• MOB-KJSZE-12 – Kiemelt
megrendezésének támogatása

jelentőségű
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szabadidősport

események

• MOB-HSZE-12
támogatása

-

Helyi

szabadidősport

események

megrendezésének

• MOB-MSZT-12 - Az egészségjavítást célzó szabadidősport érdekében
folytatott tevékenység támogatása

Miskolc, 2012. július 24.

Bernáth Marietta
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