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Előterjesztés
a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott,
megvalósuló nemzetközi projektekről
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évben az alábbi négy, újonnan induló
nemzetköz projektben vesz részt.
CULTURECOVERY – A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása
Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül (Central Europe Program)
Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyek fontos
szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió
alakításában. A kulturális örökség tekintetében a tág értelemben vett tárgyi és szellemi
örökség nagy lehetőséget jelent a növekedés, az innováció terén a helyi közösségek számára
elsősorban az alulról jövő építkezés vonatkozásában.
A kulturális gazdagság fontos része az immateriális kulturális örökség, amely a
hagyományokat, ősi mesterségeket, az identitást és egyéb helyi sajátosságokat foglalja
magában. A projekt olyan úgynevezett ökomúzeumokra összpontosít, amelyek magukban
hordozzák a lehetőséget a kulturális örökség eszmei értékének megőrzéséhez.
A projekt támogatni kívánja a Közép-Európai régió állami és magánszervezetei közötti
együttműködést, amely képes hozzájárulni az intézményi kapacitások növeléséhez olyan
innovatív modellek, stratégiák és gyakorlati intézkedések alkalmazásával, amelyek a
kulturális örökség eszmei értékének védelmére és fenntartható használatára vonatkoznak. A
projekt egy olyan programot tervezett, amely egy holisztikus és alulról felfelé építkező
megközelítésen alapul, amely integrált és interdiszciplináris módon kezeli a kérdéseket, és
elősegíti a helyi közösségek nagyfokú részvételét.
A CULTURECOVERY projekt 2017. júliusában indult el, melynek vezetőpartnere az
olaszországi Cervia Önkormányzata. A projekt indító rendezvénye szeptemberben valósult
meg Olaszországban, 9 európai partner szervezet képviseletével. A projekt nyitó
konferenciáján a partnerek bemutatkozó előadásain túl áttekintésre kerültek a három év alatt
elvégzendő feladatok, valamint egyeztetésre kerültek a projekt megvalósításához keretet adó
adminisztratív és pénzügyi szabályozás partnerekre vonatkozó pontjai. 2017. őszén az
ökomúzeumok irányítási modelljéről készülő tanulmány és stratégia kidolgozása kezdődött
meg.
A projekt 36 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 152.075 EUR. A támogatás mértéke
összesen 95% az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam
társfinanszírozásával.
AgriShort – Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének
megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával (HorvátországMagyarország Együttműködési Program)
A projekt célja olyan térségi szervezeti együttműködések létrehozása, melyek a rövid ellátásiés élelmiszer láncok módszertanának alkalmazásával elősegítik a helyi termékek piacra
jutását, a termelői együttműködések létrejöttét és eredményes fenntartását, a termelők és a
végfelhasználók közötti távolság csökkentését, összességében javítják a minőségi helyi
termékek értékesítési és felhasználási feltételeit. A nemzetközi együttműködés keretében fel
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kívánjuk térképezni a határmenti régiók ágazati potenciáljait, valamint a hazai és nemzetközi
jó gyakorlatok adaptációs lehetőségeit egyaránt.
Az AgriShort projekt 2017. május 1-én indult. A projekt eddig eltelt időszakában elkészült
egy komoly felmérésen alapuló helyzetelemzés, szakmai workshopok kerültek megrendezésre
mind magyar, mind horvát oldalon, és a szakmai érintettek egy tanulmányi kirándulás
keretein belül ismerhettek meg osztrák jó gyakorlatokat.
A projekt 16 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 59 817,23 EUR. A támogatás mértéke
összesen 95% az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam
társfinanszírozásával.
ATDS II. - Szórakoztató turizmus fejlesztési stratégia II. (Horvátország-Magyarország
Együttműködési Program)
A 2015 februárjában lezárult ATDS projekt hiánypótló tanulmányok kidolgozásával az
élményturizmus turizmus fejlesztésére koncentrált a régióban. A projektben fő hangsúlyt
kapott a Balaton régióban egy élményturisztikai park fejlesztésére irányuló
megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása. Az eddigiek folytatásaként az ATDS II.
projektben egy nemzetközi piackutatás kerül elvégzésre 4 fővárosban (Budapest, Bécs,
Pozsony, Zágráb), valamint az összes rendelkezésre álló anyag felhasználásával elkészül a
szórakoztató park költség-haszon elemzése.
Az ATDS II. projekt 2017. június 1-én indult. 2017 évben megtörtént a projekt nyitó
konferenciája, kidolgozásra került a piackutatáshoz használatos kérdőív. A kérdőív
lekérdezése jelenleg folyamatban van a négy érintett fővárosban. Az alvállalkozó a
kérdőívekre kapott válaszokat tartalmazó adatbázist december 8-án adja át további elemzés
céljából.
A projekt 12 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 97 555,50 EUR. A támogatás mértéke
összesen 95% az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam
társfinanszírozásával.
SUMCULA - A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program)
A kulturális tájképeket sok szempontból lehet megközelíteni: mezőgazdasági táj, ipari táj,
városkép, és még több további nézőpont lehetséges. Amiben az előzőek megegyeznek, az az
anyagi és immateriális ember interakciók következményei a tájjal. Hagyományos védelmi
szempontból a megőrzés iránti igény mindig is erősen érezhető, ugyanakkor a kulturális
tájképek folyamatosan változnak, és fejlesztésre szorulnak a mai társadalom igényeinek
kielégítésére.
A projekt a partnerek tapasztalataira és kompetenciáira épít, és arra keresi a választ, hogy:
- hogyan lehet modelleket kidolgozni a táj anyagi és immateriális tulajdonságainak
azonosítására, leírására és értelmezésére;
- hogyan lehet kidolgozni az értékelési, megőrzési és fejlesztési stratégiákat;
- hogyan lehet a helyi gazdaságokat és a fenntartható turizmust fejleszteni az azonosított
tulajdonságokra és a táj tulajdonságaira építve.
A projekt célja, hogy számos esettanulmány segítségével megközelíti ezeket a kérdéseket,
valamint kifejleszt egy egyetemi képzési anyagot az adott témában.
A projektben 2017-ben mindössze egy nyitó egyeztetésre került sor Pécsen október 18-án, az
érdemi munka 2018-ban indul el.
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A projekt 36 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 11.780 EUR. A támogatás mértéke
100%.
Siófok, 2017. november 30.
Balatoni Integrációs Kft.

…./2017 (12.08.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével
benyújtott, megvalósuló nemzetközi projektekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.
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