Beszámoló pályázatok állapotáról

Vastag dőlt betűvel szedve a 2018.05.082018.05.08-i elnökségi ülésen tárgyalt beszámolóhoz képest
történt változások.
1./ Nemzeti Együttműködési Alap, Új Nemzedékek jövőjéért kollégiumához 2018.01.17-én
benyújtott működési pályázat NEA-UN-18-M-1249 azonosítószám alatt befogadásra került.
A pályázat státusza az EPER pályázatkezelő rendszerében 2018.04.20-án: elbírálás alatt.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018.04.26-i elektronikus értesítése alapján a források
korlátossága miatt a pályázat támogatásban nem részesül. A pályázat a várólista 102. helyén
áll.
2./ Nemzeti Együttműködési Alap, Új Nemzedékek jövőjéért kollégiumához 2018.01.28-án
benyújtott működési pályázat NEA-UN-18-SZ-0565 azonosítószám alatt befogadásra került.
A pályázat státusza az EPER pályázatkezelő rendszerében 2018.04.20-án: elbírálás alatt.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018.05.102018.05.10-i elektronikus értesítése alapján a források
korlátossága miatt a pályázat támogatásban nem részesül. A pályázat a várólista
várólista 1334.
helyén áll.
3./ Magyar Természetjáró Szövetség 2018. évi Jelzésfestési pályázati felhívására 2018.04.03án nyújtottunk be pályázatot bükki és dél-zempléni turista utak jelzéseinek felújítására.
Mindösszesen 53,1 km hosszon.
A pályázati felhívás lehetőséget
lehetőséget biztosított
biztosított 2018.05. hóban további utak felújításának
pályázására, így 11,1 km turistaút felújítását pályáztuk 2018.05.22
2018.05.2222-én.
én.
Erre azért került sor, mert a CsókásCsókás-Szentlélek közötti turistaút nyomvonal áthelyezések
engedélyét a B.B.-A.A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálytól az áprilisi jelzésfestés pályázat benyújtását követően kaptuk kézhez.
Az elvégzett festési munkák készre jelentése az előírt dokumentációs tartalommal az alábbiak
szerint megtörtént:
P2018_45 számú szerződés készre jelentése: 2018.09.10.
P2018_61 számú szerződés készr
készre jelentése: 2018.09.16.
A felújításokra fordított munkanapok száma: ~ 180 nap.
A felújítási munkák helyszíni ellenőrzése a Magyar Természetjáró Szövetség részéről jelenleg
folyamatban
folyamatban van.
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4./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás pályázati kiírására
2018
2018.05
.05.3131-én nyújtottunk be pályázatot „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró
Mikulással” címmel. A pályázott összeg 21
210.000 Ft.
A pályázatunk elbírálását
elbírálását követően támogatói döntés született.
született. Támogatási megállapodás
aláírása: 2018.08.15.
Megítélt támogatási összeg. 100.000 Ft, melynek jóváírása szövetségünk számláján
2018
2018.10.05
.10.0505-én megtörtént.
Program megvalósítása folyamatban van.

Miskolc, 2018. október 31.

Összeállította: Bernáth Marietta
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