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Előterjesztés
a
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott
nemzetközi projektekről
A 72/2004 (XII.14.) BFT számú határozatában a Balaton Fejlesztési Tanács felhatalmazta a
Balatoni Integrációs Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az elnök és az alelnökök egyetértésével a
hazai és nemzetközi pályázatokon egyaránt saját hatáskörben döntsön a régió fejlődését
elősegítő projektjavaslatok benyújtásáról, kötelezettséget vállaljon az önerő és fedezet
biztosítására azzal a feltétellel, hogy arról a BFT elnökét, majd a soron következő ülésen a
Tanácsot tájékoztatja.
A Kft. a fenti határozat értelmében kérte az elnök támogatását a Danube Transnational
Programme felhívására beadandó alábbi nemzetközi projektekben való részvétel jóváhagyására.
A Kft. a hozzájárulásokat megkapta, és a projektjavaslatok benyújtásra kerültek:
JOINT D-ROUTE
Joint natural and cultural thematic routes in Danube region as opportunity for fostering
sustainable tourism development
(Közös természeti és kulturális tematikus útvonalak a Duna-régióban, mint a fenntartható
turizmusfejlesztés ösztönzésének lehetősége)
A projekt leírása
A projekt középpontjában a táj természeti és kulturális értékeinek védelme áll, továbbá az
együttműködési lehetőségek és az identitás fejlesztése a Duna Régióban.
A projekt hozzájárul a fenntartható turizmus megvalósításához: tematikus útvonalak
kialakításával, szoros partnerségi kapcsolatok létrehozásával a hatóságokkal, érdekeltekkel, civil
szervezetekkel közös marketing stratégia, cselekvési tervek kidolgozásával. Ezen kívül kis
léptékű beavatkozások / pilóta akciók megvalósításával a fenntartható növekedést szolgálja
(munkahelyteremtés, helyi termékek támogatása), és a helyi lakosok és látogatók
életminőségének a javítását.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 9 ország (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország,
Magyarország, Románia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia) 16 szervezete vesz részt. A
projekt vezetője a szlovén Development Agency Savinja (Savinja Fejlesztési Ügynökség).
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a projekt keretein belül közreműködik a
cselekvési terv kidolgozásában a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fenntartható használata
érdekében, egyensúlyt teremtve a természeti, gazdasági érdekek összehangolása terén. Továbbá
az Ügynökségünk koordinálja a kis léptékű beruházások megvalósítását (pl. turista útvonalak
kitáblázása, kismértékű infrastruktúra fejlesztés a kulturális örökség elérhetőségének javítása
érdekében) és egy informatikai eszköz kifejlesztését, ami a 16 partner által megvalósított pilóta
akció 3D-ben történő megjelenítését teszi lehetővé.
Projekt időtartama: 30 hónap.
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A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 141.850,- EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 7.093,- EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
DanubeROUTES
Strenghtening the cooperation and sustainability of cultural thematic routes in Danube
region
(Az együttműködés és a kulturális tematikus utak fenntarthatóságának erősítése a Duna
régióban)
A projekt leírása:
Az elmúlt évtizedekben a tematikus utak egyre népszerűbbé váltak. A kulturális és a természeti
örökségek egymással összekapcsolódva, tematikus utakba tömörülve fedezhetőek fel. Ezen
tematikus utak kikapcsolódást, feltöltődést és tanulási lehetőségeket hordoznak magukban,
valamint fontos eszközei az örökségvédelemnek is. A tematikus utaknak is fel kell nőni a
látogatói igényekhez, és ezen az úton elengedhetetlen a modernkor technikai vívmányainak
felhasználása.
A projekt célja, a tematikus utak versenyképességének növelése, a marketing és menedzsment
eszközökön keresztül a modern információtechnológiai (IT) lehetőségek felhasználásával.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 7 ország (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország,
Magyarország, Szlovénia, Szlovákia) 8 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül a Dél-Balatoni Borút Egyesülettel
együttműködve a borút versenyképességének növelésére törekszik a nemzetközi jó gyakorlatok
felhasználásával.
Projekt időtartama: 30 hónap.
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 166.000,- EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 8.300,- EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
SPICE DANUBE
Increasing resource efficiency and protection of environment by addressing high quality local
organic food short supply chains and supporting policies for sustainable and healthy Danube
area.
(Erőforrás-hatékonyság növelése és környezetvédelem, a magas színvonalú helyi
biotermékeken, a rövid ellátási láncokon valamint a szabályozások támogatásán keresztül a
fenntartható és egészséges Duna régióért.)
A projekt leírása:
A Duna régióban komoly probléma a helyi bioélelmiszerek felhasználása, amely a természeti és
kulturális örökség fenntartható használatát is jelenti. Ennek az okai a rövid ellátások láncok
hiánya, a költséges előállítás, a szabályozási keret és a szükséges ismeretek hiányosságai. A
projekt célja, hogy a helyi éttermek és turisztikai szolgáltatók használják a helyi
bioélelmiszereket és hozzanak létre ezekre épülő turisztikai termékeket. A célkitűzések között
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szerepel a rövid ellátási láncok létrejöttének elősegítése és az ehhez kapcsolódó marketing
kapacitások fejlesztése.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 8 ország (Bulgária, Horvátország, Magyarország, Románia,
Szlovénia, Montenegró, Szerbia, Bosznia-Hercegovina) 10 szervezete vesz részt. A projekt
vezetője Szlovéniából Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balaton régióra vonatkozó elemzések felmérések elkészítése, helyi jó gyakorlatok
összegyűjtése, a bioélelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályi háttér feltérképezése, workshopok
szervezése a régióban. A projekt során a Kft. az utolsó munkacsomagban szereplő pilóta akciók
koordinálásáért is felelős.
Projekt időtartama: 30 hónap.
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 195.150,- EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 9.757,50 EUR tényleges hozzájárulással kell
számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
PONDADMIN
Transdanubian cooperation in the sustainable fish pond management
(Dunán átívelő együttműködés a fenntartható halastó gazdálkodás területén)
A projekt leírása:
A projekt célja, hogy elősegítse a régiók közötti együttműködést a korszerű, fenntartható halastó
gazdálkodásban, aktiválja a Duna régióban meglévő kivételes turisztikai potenciált, valamint
elősegítse a természeti és kulturális örökség fenntartható használatát. A projekt támogatja a
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontból korszerű vezetési módszereket.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 7 ország (Ausztria, Horvátország, Csehország, Németország,
Magyarország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina) 10 szervezete vesz részt. A projekt vezetője
Csehországból a Dél-Csehországi Egyetem.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balaton régióra vonatkozó elemzések, felmérések elkészítése. A harmadik munkacsomag
(Analízis, elemzések) vezetése a projektben, valamint a témához kapcsolódó stratégia és
akcióterv elkészítése.
Projekt időtartama: 30 hónap.
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 235.450,- EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 11.772,50 EUR tényleges hozzájárulással kell
számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
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ACTIVTOUR VALUE
Active Tourism Value Chains in Danube Region
(Aktív turizmus értékláncok a Duna régióban)
A projekt leírása:
A projekt célja, hogy megerősítse a "zöld" aktív turizmus szektort a Duna régióban, megfelelő
értékén kezelje a gazdag természeti potenciált, javítsa a turizmus fejlesztés tervezési folyamatát
az érintettek képességének és képzettségének megszilárdításával. A projekt elemzi és leírja az
aktív turizmus jelenlegi helyzetét és kritikus analízisnek veti azt alá a gazdasági és természeti
fenntarthatóság szempontjából.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 6 ország (Ausztria, Horvátország, Csehország, Magyarország,
Románia. Szlovénia) 7 szervezete vesz részt. A projekt vezetője Romániából az Észak- Kelet
Regionális Fejlesztési Ügynökség.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balaton régióra vonatkozó elemzések, felmérések elkészítése. A negyedik munkacsomag
(Stratégiai megközelítés) vezetése a projektben, valamint a témához kapcsolódó stratégia és
akcióterv elkészítése.
Projekt időtartama: 24 hónap.
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 146.770,- EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 7.338,50 EUR tényleges hozzájárulással kell
számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
CERM: Capacity building for environmental risk management through the application of
environmental modeling
(Környezeti problémák kezelésével kapcsolatos képességfejlesztés környezeti modellek
alkalmazása révén)
A projekt leírása
A projekt célja a helyi önkormányzatok, a környezetvédelmi hatóságok, a vízgazdálkodási
szervezetek, a civil szektor, és egyéb érdekelt szervezetek kapacitásainak fejlesztése a környezeti
modellek alkalmazása, a környezeti problémák megfelelő kezelése érdekében a Duna
térségében. Ennek elérésére a projekt keretében átfogó oktatási program kerül megvalósításra,
mely során az érdekeltek elméleti és gyakorlati ismeretekre tesznek szert. A képzés során
alkalmazandó környezeti modellek és egyéb eszközök a résztvevő szervezetek igényei alapján
kerülnek majd kiválasztásra. A képzés révén a projekt hozzájárul a környezeti problémák
kezelésével kapcsolatos ismeretek bővítéséhez és az érintett szervezetek közötti
együttműködések erősítéséhez.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 6 ország (Horvátország, Románia, Magyarország, Szlovákia,
Bosznia-Hercegovina és Szerbia) egy-egy szervezete vesz részt. A projekt vezetője az Eszék
Baranya Megyei Közegészségügyi Intézet Horvátországból.
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Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül részt vesz a környezeti problémák
kezelésének vizsgálatában, az oktatási program kidolgozásában és megvalósításában, valamint
segíti az érintett szervezetek közötti együttműködések kialakítását, erősítését.
Projekt időtartama: 24 hónap
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 170.000 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 8.500 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.

MWaterM: Transnational initiatives for developing tools of monitoring and measures of
improving the water quality
(Transznacionális kezdeményezések a vízminőség javítását célzó monitoring eszközök és
intézkedések kifejlesztése érdekében)
A projekt leírása
A projekt célja a Duna régióban működő helyi önkormányzatok és térségi szervezetek segítése a
vízminőség javítását (élővizek, halastavak, ivóvíz, stb.) célzó monitoring eszközök és
intézkedések kidolgozása és megvalósítása érdekében. A projektben résztvevő nemzetközi
partnerek sokrétű ismereteinek révén lehetőség nyílik a tapasztalatok és bevált gyakorlatok
megosztására, és közös, átfogó intézkedések megvalósítására. A vízminőség különleges
figyelmet igényel, mert nem csak az élővilágra, hanem a gazdaságra és az emberek egészségi
állapotára is hatással van. Ezért a projekt keretében transznacionális vízgazdálkodási stratégia
kerül kidolgozásra figyelembe véve a helyi környezeti, vízminőségi és egészségügyi szempontok
is.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 8 ország (Bulgária, Horvátország, Csehország, Románia,
Magyarország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia) 11 szervezete vesz részt. A projekt
vezetője a Mechatronikai és Méréstechnikai Kutatási és Fejlesztési Intézet Romániából.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül közreműködik a vízminőséggel kapcsolatos
monitoring eszközök vizsgálatában, valamint a részt vesz a transznacionális vízgazdálkodási
stratégia és cselekvési terv kidolgozásában és segíti annak megvalósítását.
Projekt időtartama: 30 hónap
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 140.000 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 7.000 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
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VC4DGC: Virtual Community for Danube Green Cities
(Duna térségi zöld városok virtuális közössége)
A projekt leírása
A projekt célja, hogy segítse a települések zöld, fenntartható fejlesztését a Duna térségben az
innovatív intelligens szakosodási stratégia (S3) alkalmazása révén. A projekt fő célkitűzése egy
virtuális közösség létrehozása a települések környezettudatos tervezése és irányítása érdekében.
A projekt keretében elektronikus platform kerül kidolgozásra, mely lehetőséget nyújt az
információk megosztására és transznacionális partneri kapcsolatok kialakítására az érdekelt
szervezetek között. A projekt intézkedéseinek fő haszonélvezői a helyi és térségi
önkormányzatok, akik számára zöld kezelési stratégiák és cselekvési tervek, valamint
elektronikus oktatási csomagok készülnek. Innovatív megoldások alkalmazása révén a projekt
hozzájárul a térség környezeti állapotának javításához példaként szolgálva a többi térség
számára.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 8 ország (Ausztria, Bulgária, Csehország, Németország, Románia,
Magyarország, Szlovénia és Szerbia) 12 szervezete vesz részt. A projekt vezetője az
Épületbiológiai Intézet Ausztriából.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül a közreműködik a Balatonhoz kapcsolódó
stratégiák és cselekvési tervek kidolgozásában, valamint az oktatási anyagok elkészítésében.
Projekt időtartama: 30 hónap
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 150.000 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 7.500 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Siófok, 2015. december 2.

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Készítette: Hegedűs István

……./2015. (12.10.) BFT határozat:
A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével
benyújtott nemzetközi projektről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Tanács támogatja a Kft. által benyújtásra került projektek megvalósítását, jóváhagyja az
ügyvezető igazgató által tett kötelezettségvállalást és sikeres pályázat esetén egyben
felhatalmazást ad a projektek - megismert feltételek szerinti – megvalósítására vonatkozó
támogatási szerződések aláírására.
Felelős: Dr. Bóka István elnök
Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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