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Beszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotáról 

 

 

Vastag dőlt betűvel szedve a 2016. 11.18Vastag dőlt betűvel szedve a 2016. 11.18Vastag dőlt betűvel szedve a 2016. 11.18Vastag dőlt betűvel szedve a 2016. 11.18----i elnökségi ülésen ti elnökségi ülésen ti elnökségi ülésen ti elnökségi ülésen tárgyalt beszámolóhoz árgyalt beszámolóhoz árgyalt beszámolóhoz árgyalt beszámolóhoz képest képest képest képest 

történt változások.történt változások.történt változások.történt változások.    

 

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás pályázatiSport Mecénás pályázatiSport Mecénás pályázatiSport Mecénás pályázati kiírására 

2016.03.31-én nyújtottunk be pályázatot „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró 

Mikulással” Mikulással” Mikulással” Mikulással” címmel. A pályázott összeg 210.000 Ft.  

A pályázat elbírálásáról támogató döntés született. A megítélt támogatás 150.000 Ft.  

A szerződéskötés 2016.08.09-én megtörtént. A kapott támogatás jóváírása a B.-A.-Z. Megyei 

Természetjáró Szövetség bankszámláján 2016.10.10-én megtörtént.  

Felhasználása: a résztvevők Mikuláscsomag ajándékozására. . . .     

A program sikeres megvalósítása megtörtént. Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése A program sikeres megvalósítása megtörtént. Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése A program sikeres megvalósítása megtörtént. Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése A program sikeres megvalósítása megtörtént. Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése 

folyamatban vanfolyamatban vanfolyamatban vanfolyamatban van, , , , megküldésének határideje: 201megküldésének határideje: 201megküldésének határideje: 201megküldésének határideje: 2017777.01.31..01.31..01.31..01.31.    

 

 

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

pályázatpályázatpályázatpályázati kiírásra 2015.04.30-án nyújtottunk be pályázatot „Erdőkerülő Lillafüredről „Erdőkerülő Lillafüredről „Erdőkerülő Lillafüredről „Erdőkerülő Lillafüredről 

Lillafüredre”Lillafüredre”Lillafüredre”Lillafüredre” c. kiadvány második megjelentetésére. Az igényelt támogatás 300.000 Ft.  

A pályázat elbírálásáról támogató döntés született. A megítélt támogatás 100.000 Ft.  

Felhasználása: 2000 példány nyomdai költségének finanszírozására.  

A szerződéskötés 2016.07.27-én megtörtént. A kapott támogatás jóváírása a B.-A.-Z. Megyei 

Természetjáró Szövetség bankszámláján 2016.08.09-én megtörtént.  

A pályázat megadott határideig történő befejezése bizonytalanná vált a kiadvány A pályázat megadott határideig történő befejezése bizonytalanná vált a kiadvány A pályázat megadott határideig történő befejezése bizonytalanná vált a kiadvány A pályázat megadott határideig történő befejezése bizonytalanná vált a kiadvány 

átszerkesztésében közreműködő egyik személy családi problémái miatt, ezért a kapottátszerkesztésében közreműködő egyik személy családi problémái miatt, ezért a kapottátszerkesztésében közreműködő egyik személy családi problémái miatt, ezért a kapottátszerkesztésében közreműködő egyik személy családi problémái miatt, ezért a kapott    

támogatást 2016.12.22támogatást 2016.12.22támogatást 2016.12.22támogatást 2016.12.22----én a támogató számlájára visszautaltuk. Ezzel egyidejűleg Támogatót én a támogató számlájára visszautaltuk. Ezzel egyidejűleg Támogatót én a támogató számlájára visszautaltuk. Ezzel egyidejűleg Támogatót én a támogató számlájára visszautaltuk. Ezzel egyidejűleg Támogatót 

levélben is értesítettük.levélben is értesítettük.levélben is értesítettük.levélben is értesítettük.    

 

 

3./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap pályázati kiírásáraKörnyezetvédelmi Alap pályázati kiírásáraKörnyezetvédelmi Alap pályázati kiírásáraKörnyezetvédelmi Alap pályázati kiírására 

2016.04.08-án nyújtottunk be pályázatot „A Kelet„A Kelet„A Kelet„A Kelet----Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez 

közeli jelzett turistaútjai tisztaságáért”közeli jelzett turistaútjai tisztaságáért”közeli jelzett turistaútjai tisztaságáért”közeli jelzett turistaútjai tisztaságáért” címmel. A pályázott összeg: 122.000 Ft. 

A pályázat elbírálásáról támogató döntés született. A megítélt támogatás 35.100 Ft.  

A szerződéskötés 2016.07.15-én megtörtént. A kapott támogatás jóváírása a B.-A.-Z. Megyei 

Természetjáró Szövetség bankszámláján 2016.08.09-én megtörtént.  

Felhasználása: MiReHuKöz hulladékgyűjtő zsákok beszerzésére.  

A program sikeresen valósult meg. Szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2016.1A program sikeresen valósult meg. Szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2016.1A program sikeresen valósult meg. Szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2016.1A program sikeresen valósult meg. Szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2016.11.281.281.281.28----án án án án 

megtörtént.megtörtént.megtörtént.megtörtént.    
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4./  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.Nyertes pályázat.Nyertes pályázat.Nyertes pályázat. 

Pályázat azonosíPályázat azonosíPályázat azonosíPályázat azonosítószáma, benyújtás időpontja: NEAtószáma, benyújtás időpontja: NEAtószáma, benyújtás időpontja: NEAtószáma, benyújtás időpontja: NEA----MAMAMAMA----16161616----SZSZSZSZ----0984 (2016.01.18.)0984 (2016.01.18.)0984 (2016.01.18.)0984 (2016.01.18.)    

Kért támogatási összeg: 547.500 Ft. Megítélt összeg: 547.500 Ft. A szerződéskötés 

2016.04.26-án megtörtént. A kapott támogatás jóváírása a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 

Szövetség bankszámláján 2016.06.17-én megtörtént.  

 

Felhasználása:  

a./ „Jelzőfestőtábor a Zemplénben” (2016.05.14.-05.16.) programban résztvevők szállás, 

utazás, étkezés költségeinek finanszírozására. 

b./ „A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2017. évi kiemelt nagyrendezvényeinek 

előkészítése Aggteleken” programban résztvevők szállás, utazás, étkezés költségeinek 

finanszírozására. 

A program sikeresen valósult meg.A program sikeresen valósult meg.A program sikeresen valósult meg.A program sikeresen valósult meg. Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, 

megküldésének határideje: 2017.0megküldésének határideje: 2017.0megküldésének határideje: 2017.0megküldésének határideje: 2017.04444.3.3.3.30000....    

 

5./ Nemzeti Egy5./ Nemzeti Egy5./ Nemzeti Egy5./ Nemzeti Együttműködési Alap, Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumához 2017.01.19üttműködési Alap, Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumához 2017.01.19üttműködési Alap, Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumához 2017.01.19üttműködési Alap, Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumához 2017.01.19----én én én én 

benyújtott működési pályázat benyújtott működési pályázat benyújtott működési pályázat benyújtott működési pályázat NEANEANEANEA----MAMAMAMA----17171717----MMMM----1312131213121312        azonosítószám alatt befogadásra került.azonosítószám alatt befogadásra került.azonosítószám alatt befogadásra került.azonosítószám alatt befogadásra került.    

 

Miskolc, 2017. január 25.  

 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


