Beszámoló pályázatok állapotáról
A./ Szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtással 2016.01.31-ig lezárt pályázatok
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás pályázati kiírására
2015.04.30-án nyújtottunk be pályázatot „Encián tájékozódási teljesítménytúra és
akadályverseny” címmel. A pályázatott összeg 360.000 Ft volt, a megítélt támogatás 100.000
Ft. A szerződéskötés 2015.07.16-án megtörtént. A kapott támogatás jóváírása a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség bankszámláján 2015.10.06-án megtörtént. A program
megrendezését eredetileg a Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozója keretei között terveztük.
Az alacsonyabb érdeklődés, illetve a résztvevői kör iskolákból kikerülő nagyobb részének őszi
tanszünete miatt a rendezvény időpontjának módosítása mellett döntöttük, így a programot
2015. december 5-én valósítottuk meg. A különböző távú túrákat 27 fő túravezető
irányításával 718 fő teljesítette.
Kapott támogatás felhasználása:
 Csanyiki erdei iskola területbérlet (37.750 Ft)
 Hangosítás (15.000 Ft)
 Kitűző fémalapanyag (30.000 Ft)
 Papír, nyomtatópatron, felírótábla, etikett, gyorsfűző, laminálófólia (17.250 Ft)
A pályázat szakmai és pénzügyi beszámolóját az előírt határideig benyújtottuk.
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alap terhére történő
pályázati kiírásra 2015.04.30-án nyújtottunk be pályázatot „Gyalogtúrázók XXII. Országos
Találkozója” címmel. A pályázott összeg 300.000 Ft volt, a megítélt támogatás 100.000 Ft.
A szerződéskötés 2015.07.09-én megtörtént. A kapott támogatás jóváírása a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség bankszámláján 2015.10.06-án megtörtént.
A négynapos rendezvény 22 turistaeseményén közel 700 fő résztvevő ismerkedett meg a
Bükkel, Miskolccal és megyénkkel.
Három fő témacsoport köré építettük a túraprogramokat. Szerveztünk kelet-bükki gyalogos
túrákat a Bükk Miskolchoz közelebb eső részére (A Bükk-fennsík kútjainál és legmagasabban
fekvő kilátójánál; Turista elődeinkre emlékezve, Vonatozzunk Mahócára, Ősz a fennsíkon;
Végvárak között a törökök nyomában tematikus út ízelítője Bükkszentkereszt - Diósgyőri vár
között; Lillafüred gyöngyszemei sétatúra, Lombhullató túra, A Forrás-völgy barlangjai és a
Szeleta-kultúra nyomában, A XXII. GYOT utolsó nagy túrája). Autóbuszos gyalogtúrákat,
melyeknél a Bükk egy távolabbi részére, vagy egy távolabbi részéről vissza Miskolcra túráztak
a résztvevők, különjárati autóbusszal kombinálva az utazást (Országos Kéktúra teljesítése
Bánkút-Szarvaskő és Bánkút-Uppony között; Észak-bükki KŐ-túra a bükki kövek érintésével; Az
óriások mészkőasztalának peremén; Mészkő, gabbró, a Bükk geológiai kincsei). Valamint
autóbuszos kirándulásokat a dél-bükki településeket (Noszvaj, Bogács, Cserépfalu,
Cserépváralja), ill. Bódva-völgyi településeket (Boldva, Borsodszirák, Edelény, Szendrő,
Szalonna, Bódvaszilas, Bódvalenke) felkeresve.
Szerveztünk előadásokat "Fehér barátok földjén" - Diósgyőr története, mondái és helynevei
címmel, ill. Az Országos Kéktúra kalandjai, avagy az Országos Kék Kör (OKK) megújulása
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címmel. Kínáltunk Avasi bortúrát az Avasi templom, avasi pincesor megtekintésével és
borkóstolással egybekötve. Nem feledkeztünk meg a belvárosi látnivalók bemutatásáról sem a
MIDMAR idegenvezetőinek közreműködésével. Egyéni teljesítésként a Zöld Kapcsolat
Egyesület Kincskereső túráinak útvonalait járhatták be a résztvevők.
Kapott támogatás felhasználása:
 Terembérleti díjak (41.000 Ft)
 Roll-up (23.495 Ft)
 Hangosítás programokon (28.000 Ft)
 Zeneszolgáltatás záró programon (25.000 Ft szolgáltatásértékből 7.505 Ft a kapott
támogatásból elszámolva)
A pályázat szakmai és pénzügyi beszámolóját az előírt határideig benyújtottuk.
B./ Beadott és értékelést követően nyertes, ill. várólistára került pályázatok
1./ Nemzeti Együttműködési Alap, Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumához benyújtott
szakmai pályázat „Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.-A.-Z. Megyei Természetjáró
Szövetség fejlesztéséért”. Nyertes pályázat.
Pályázat azonosítószáma, benyújtás időpontja: NEA-MA-16-SZ-0984 (2016.01.18.)
Kért támogatási összeg: 547.500 Ft. Megítélt összeg: 547.500 Ft.
2./ Nemzeti Együttműködési Alap, Mobilitás és alkalmazkodás Kollégiumához benyújtott
pályázat Működési költség támogatására.
Pályázat azonosítószáma, benyújtás időpontja: NEA-MA-16-M-1704 (2016.01.07.)
A pályázat a források korlátossága miatt várólistára került. Várólista helye: 641.
Kért támogatási összeg: 1.261.840 Ft. Megítélt összeg: 780.900 Ft.
C./ Beadott és értékelés alatt lévő pályázatok
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás Alap pályázati kiírására
2016.03.31-én nyújtottunk be pályázatot „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró
Mikulással” címmel. A pályázatott összeg 210.000 Ft.
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap pályázati kiírására
2016.04.08-án nyújtottunk be pályázatot „A Kelet-Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez
közeli jelzett turistaútjai tisztaságáért” címmel. A pályázott összeg: 122.000 Ft.
3./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alap pályázati kiírására az
„Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre” c. kiadvány második megjelentetésére.
Miskolc, 2016. április 15.
Összeállította: Bernáth Marietta
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