Beszámoló pályázatok állapotáról,
állapotáról, pályázati lehetőségek
A./ Aláírt, megkötött szerződés
szerződésű
zerződésű pályázat
1./ A B.B.-A.A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013.
2013. évi működési költs
költség pályázata (pályázati
azonosítószám: NEANEA-MAMA-13-M-1365)
365)
NEANEA-MAMA-1313-M-1365 pályázati azonosítószám alatt 2012.12.10.-én benyújtásra került a
Szövetség működési kiadásainak fedezésére készített pályázat.
• Támogatási időszak: 2013.03.11.-2014.03.10.
• Igényelt támogatási összeg: 2.144.840 Ft. A megítélt támogatás: 350.000 Ft.
• A támogatási összeg csökkentésének megfelelően szerződéskötés előtt, „Módosítás
kérelem” benyújtásával a megítélt támogatási összegnek megfelelően a pályázati
költségvetés átdolgozásra került az alábbiak szerint:
1./ Adminisztráció költségei: 268.500 Ft (nyomtatvány, irodaszer, könyvelési díj,
bankszámla vezetési költség)
2./ Kommunikációs költségek: 54.000 Ft (posta, telefon)
3./ Egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe: 27.500 Ft (kulcsosházak gondnoki
feladatait ellátók foglalkoztatásának és közterhének díja)
• A kért és megítélt támogatás csökkentésének arányában a saját forrás összegét is
arányosan csökkentettük 310.000 Ft összegre a következők szerint. Készpénzben
rendelkezésre álló önrész 70.000 Ft, nem készpénzben rendelkezésre álló, ún.
térítésmentes hozzájárulás, melynek becsült értéke 240.000 Ft. Ebből 160.000 Ft
közérdekű önkéntes munka és 80.000 Ft dologi feltételek biztosítása.
A készpénzben rendelkezésre álló összeg felhasználása az alábbiak szerint:
1./ Adminisztráció költségei: 10.000 Ft (nyomtatvány, papír, stb.)
2./ Kommunikáció költségei: 20.000 Ft (posta-, telefonköltség)
3./ Bérköltség: 40.000 Ft (pénztárosi munkabér)
• Az elektronikusan benyújtott Módosítási kérelem 2013.05.16.-án benyújtásra,
2013.05.24-én pedig elfogadásra és visszaigazolásra került.
• A szerződéskötés dokumentációját az előírt mellékletekkel 2013.05.15-én postáztuk, a
szerződés támogató részéről aláírása került.
• A 350.000 Ft támogatási összeg Szövetségünk bankszámláján 2013.06.28.-án került
jóváírásra.
• A pályázati előírásoknak megfelelően elszámolásra kerülő számviteli bizonylatok
záradékolása 2013.12.31.-ig megtörtént, a megítélt támogatási összeget 2013. évben
esedékes kiadásainkra teljes mértékben felhasználtuk.
• Szakmai és pénzügyi beszámoló 2014.04.08.2014.04.08.-án lezárásra került az EPER rendszerben.
rendszerben. A
postai úton benyújtandó dokumentumokat 2014.04.09.2014.04.09.-én elpostáztuk.
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás pályázati kiírására
2013.04.26-án nyújtottunk be pályázatot „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró
Mikulással címmel. A pályázott összeg 247.500 Ft.
A pályázat elbírálásáról támogató döntés született. A szerződéskötés megtörtént. A megítélt
támogatás 150.000 Ft, mely Szövetségünk bankszámláján 2013.10.10-én jóváírásra került.
A program megvalósítás 2013.12.08.-án megtörtént. A kapott támogatás teljes mértékben
felhasználásra, a számviteli bizonylatok záradékolásra kerültek.
A szakmai és pénzügyi beszámolót
beszámolót elkészítettük és az előírt határideig (2014.01.31.)
benyújtottuk.
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3./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alap terhére történő
pályázati
pályázat kiírásra 2013.05.21-én nyújtottunk be pályázatot „Erdőkerülő – Ómassáról
Ómassára” címmel. Az igényelt támogatás 76.000 Ft. Vállalt önrész: 76.000 Ft. (Az önrész
mértéke kötelezően előírt összege a projekt összköltségének min. 50%-a.).
A pályázat elbírálásának eredménye: a 1301. azonosítószámon nyilvántartott programunk
75.000 Ft támogatásban részesült.
A szerződés megkötése megtörtént, a program megvalósítás 2013. decemberben
befejeződött. A támogatott kiadvány 2000 példányban megjelent.
A kapott támogatás és vállalt önrész teljes mértékben a kiadvány megjelenésének nyomdai
költségét fedezte. A kiadvány szerkesztésében közreműködők térítésmentesen végezték
munkájukat.
A szakmai és pénzügyi beszámolót elkészítettük
elkészítettük és az előírt határideig (2014.01.31.)
benyújtottuk.

B./ Benyújtott pályázatok
1./ NEANEA-MAMA-14-M-1046 pályázati azonosítószám alatt 2013.11.26.-án benyújtásra került a
Szövetség működési költség pályázata.
pályázata
Támogatási időszak: 2014.03.11.-2015.03.10.
Igényelt támogatási összeg: 2.645.240 Ft.
A pályázat az EPER pályázatkezelő rendszer értesítése alapján: 784. a várólistán.
2./ NEANEA-MAMA-14-SZSZ-0408 pályázati azonosítószám alatt 2013.12.01.-én benyújtásra került a
Szövetség szakmai pályázata.
pályázata
Támogatási időszak: 2014.04.01.-2014.11.19.
Igényelt támogatási összeg: 318.000 Ft.
A pályázat az EPER pályázatkezelő rendszer értesítése alapján: 4. a várólistán.

C./ Pályázati lehetőségek
1./ Miskolc Mjv. Önkormányzata által kiírt Sport Mecénás Alap, Idegenforgalmi Alap, Kulturális
Alap pályázatok.

Miskolc, 2014. április 08.

Összeállította: Bernáth Marietta
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