Dorog és Térsége
Turizmus Egyesület
Szakmai és pénzügyi
beszámoló
2020.

Célok
A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 2020-ben tovább folytatta a korábbi
években megkezdett munkát. A térségfejlesztő tevékenység az alábbiakkal egészült
ki a tavalyi évben:
- marketing és PR-tevékenység,
- üzemeltetési feladatok,
- események, rendezvények szervezése,
- részvétel pályázatokban,
- szakmai megbízások

Szervezet
Munkaszervezetünk 2 főállású, 1 fő négy órás és további megbízott munkatársak
bevonásával működik. A 2020-ben tovább üzemelt a Városi és Térségi
Programiroda, amely a korábbi funkciója helyett a pandémiás időszakban elsősorban
a CLLD munkaszervezeti feladatok ellátását végezte.

Marketing és PR-tevékenységek

Térségi Szerencsekerék
A 2019-ben útjára indított Térségi Szerencsekerék, amellyel a térség nagyobb
rendezvényeire látogattunk el, szerencsés nyertesek a partnereink által felajánlott
kedvezményeket tartalmazó kuponokkal lettek gazdagabbak. A program-sorozat
2020-ban a pandémia és a rendezvények felfüggesztése miatt elmaradt, illetve
felfüggesztésre került.

Térségi applikáció
A mai kor embere számára nélkülözhetetlen a mobiltelefon, mindenki ezen és a
letölthető applikációkon keresztül tájékozódik. A térségben élők és a térségbe érkező
turisták információéhségét enyhítjük a Google Play Áruházból elérhető Aktív
Dunamente applikációval. Az applikációt 2020-ban is folyamatosan frissítettük, és
üzemeltettük.
A felületen megtalálhatóak az alábbi menüpontok:
- Látnivalók
- Étel-ital
- Szállás
- Térkép
- Programok
- Dorog
Az applikációban bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a városban működő
vállalkozások számára.

Turista Érem
A gyűjthető Turista Érem a Városi és Térségi Programirodában kapható, amelyet sok
turista keres városunkban.
A kollekció darabjai:
- Schmidt Sándor Agora
- Mária-barlang
- Szent József templom
- Szent Borbála templom
- Reimann Miniverzum

Üzemeltetési feladatok
Városi és Térségi Programiroda
2020-ban az alábbi szolgáltatások körrel üzemelt:
-

CLLD ügyfélszolgálati iroda
ajándékcsomag árusítás,
hűtőmágnes,
bögre,
térkép,
információszolgáltatás,
események, programok ajánlása.

-

Turista érem értékesítés

Események, rendezvények szervezése
2020-ban minden rendezvény- és közösségi programeseményünk elmaradt.

Részvétel pályázatokban
CLLD pályázat
A Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa című pályázatban a Dorog és
Térsége Turizmus Egyesület mint munkaszervezet vesz részt. Feladataink közé
tartozik a pályázatok kiírása és koordinálása, a civil szervezetek képviselőinek
mentorálása és a megvalósuló programok ellenőrzése is. A Városi és Térségi
Program Irodában a pályázatkezelő referens kolléganő nyitvatartási időben segíti a
civil szervezetek, egyesület képviselőit a felhívásokkal kapcsolatos kérdések
megválaszolásával.

Reimann Bányászattörténeti Miniverzum
Egyesületünk felelős a marketingtevékenységért és a sajtónyilvános feladatok
ellátásáért. A kommunikációs feladatinkat 2020. elején zártuk le.

Pénzügyi beszámoló
A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működését 2015-ös megalakulása óta
nagyban segítette a Dorog Város Képviselő-testülete által nyújtott hozzájárulás.
2016-ban még a legnagyobb mértékű támogatást Dorog városától kapta az
egyesület (a 21,8 millió forintos összbevételből 18,7 millió forintot), amelyet részben
városi rendezvények megvalósítására, térségi turisztikai kft. tulajdonvásárlására,
részben a működési költségek finanszírozására fordítottunk.

2017-ben átfordult az arány és az egyesület önálló bevételei növekedtek (a 28 millió
forintos összköltségből a város támogatása már csak 12,5 millió forintot tett ki).

2018. az önkormányzat támogatása már csak töredék részt jelent az egyesület
pénzügyeiben, hiszen a saját bevételeink jelentősen megnövekedtek (50 milliós
árbevétel), amelyből az önkormányzat által biztosított 5 millió forint teljes összegét a
rendezvényekhez használtuk fel.

2019. a saját bevételeink tartották az előző évi árbevételeket (50 milliós árbevétel),
amelyből az önkormányzat által biztosított 5,2 millió forint teljes összegét újra a
rendezvényekhez használtuk fel.

2020-ban a pandémia következtében saját bevételeink jelentősen lecsökkentek,
elsősorban az elmaradt rendezvények és további megbízások miatt. Célunk a
munkaszervezet fenntartása, és kiadás csökkentés volt.

2020.
30
25

25

22,5

20
15
10
5

2,5

0
Működési támogatás és tagdíj
bevétel

CLLD munkaszervezeti feladatok, és
további megbízások

Összes bevétel

