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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 az alábbi nemzetközi
projektekben való részvétel jóváhagyására. A Kft. a hozzájárulásokat megkapta, és a
projektjavaslatok benyújtásra kerültek:
DESIRÉ – Assessing the economic potential of decentralized energy sources in Central
Europe area
(Decentralizált energiaforrások gazdasági előnyeinek vizsgálata a közép-európai térségben)
A projekt leírása:
A helyi energiatermelés, az energiahatékonyságot célzó beruházások jelentősége Európa-szerte
egyre nő. Az energiafelhasználás- és termelés ésszerűsítése ugyanis elengedhetetlen a
fenntartható jövő érdekében. A DESIRÉ projekt fő célja a decentralizált, azaz a felhasználás
közelében történő energiatermelésre való átállás elősegítése. A projekt intézkedései magukba
foglalják az elosztott energetikai rendszerek (DES) gazdasági előnyeinek vizsgálatát, valamint
egy átfogó, integrált eszköz (GIS és döntéstámogató platform) kifejlesztését az átállás
elősegítése érdekében, és végül, de nem utolsó sorban térségi szintű mintaintézkedések
megvalósítását a kidolgozott módszertan tesztelése végett. A projekt közvetett célja továbbá a
döntéshozók, energetikai szolgáltatók, valamint a lakosság figyelmének felhívása a helyben
termelt energia fontosságára, környezeti és gazdasági előnyeire.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában hét ország (Ausztria, Németország,
Olaszország, Csehország, Lengyelország, Szlovénia és Magyarország) területéről 11 szervezet
vesz részt. A projekt vezetője az osztrák Technology Promotion Burgenland Ltd. lesz. A projekt
megvalósításában továbbá négy ország területéről még további 4 szervezet, mint társult tag vesz
részt.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. projektpartnerként részt vesz a projekt intézkedéseinek
megvalósításában, többek között az elosztott energiarendszerekkel kapcsolatos vizsgálatokban,
a kapcsolódó térinformatikai rendszer kidolgozásában, a helyi döntéshozókat segítő, ú.n.
döntéstámogató rendszer kialakításában, térségi mintaintézkedések megvalósításban, valamint
helyi és térségi tájékoztató rendezvények, képzések szervezésében.
Projekt időtartama: 36 hónap
Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése 173.870,00 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 8.693,50 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
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Pályázati kiírás: Central Europe (Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program)
CHANCE – Cultural Heritage Adaptation to Natural hazards in Central Europe
(Kulturális örökség alkalmazkodása a természeti veszélyekhez Közép-Európában)
A projekt leírása:
A társadalmi-demográfiai változások Közép-Európára is hatással vannak, többek között a
gazdasági / foglalkoztatási válság kapcsán a népesség öregedéséből és az éghajlatváltozásból
kifolyólag. Mindazonáltal, a térség gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, melyek ki vannak
téve a természeti katasztrófáknak, extrém időjárási körülményeknek. A CHANCE projekt fő
célja, hogy segítse az illetékes térségi szervezeteket és magánszemélyeket a kulturális örökség
fenntartható használatában, kezelésében. Ehhez kapcsolódóan a projekt célja a természeti
katasztrófák által veszélyeztetett kulturális örökség feltérképezése, azonosítása, és javaslatok
kidolgozása azok megóvása és további vészhelyzetek elkerülése érdekében.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában nyolc ország (Ausztria, Németország,
Olaszország, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország és Magyarország) területéről
12 szervezet vesz részt. A projekt vezetője az olaszországi Torino város és térsége
(Metropolitan City of Turin) lesz. A projekt megvalósításában továbbá hat ország területéről
még további 11 szervezet, mint társult tag vesz részt.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. projektpartnerként részt vesz a projekt intézkedéseinek
megvalósításában, többek között a Balaton térségében található veszélyeztetett kulturális
örökség összegyűjtésében, vizsgálatában, valamint a megóvásukhoz kapcsolódó
fenntarthatósági intézkedések kidolgozásában, mintaintézkedések megvalósításában, és helyi
és térségi tájékoztató rendezvények, képzések szervezésében.
Projekt időtartama: 36 hónap
Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése 170.490,76 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 8.524,54 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe (Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program)
Forestage – Historical Forest as Cultural Heritage
(Történelmi erdők, mint kulturális örökség)
A projekt leírása:
Más-más történelmi, történeti erdők találhatók Közép-Európában. Ezek az erdők Európában
gazdasági, kulturális hálózatok magját képviselték évszázadokon keresztül. Az
erdőgazdálkodás évszázadokon át a kulturális alapját képezte különböző hagyományoknak
(faúsztatás, know-how, erdőgazdaság, szokások, mesék), kézművességnek (fűrészárú, fából
készült házak, malmok, használati tárgyak) és a természeti erőforrásokkal való fenntartható
használatnak. Rendkívül fontosak ezek az erdők, amelyek mára leromlott, elhanyagolt állapotba
kerültek, és fennáll a veszélye annak, hogy elveszik ez a tudás, örökség, ami hasznos lehet az
egész európai közösség számára.
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A projekt célja: az európai történelmi, történeti erdők természeti/kulturális értékének
fenntartható használatának megvalósítása egyensúlyban a gazdaság növekedésének
támogatásával és a helyi lakosság foglalkoztatásának növelésével.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában 6 ország (Szlovénia, Magyarország,
Lengyelország, Horvátország, Csehország és Olaszország) 9 szervezete vesz részt. A projekt
vezetője az olaszországi Veneto Agricoltura erdő és mezőgazdasággal foglalkozó szervezet.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül felméri a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben
található erdőkben fellelhető történelmi emlékeket, emberi tevékenységek, beavatkozások
eredményeit és nemzetközi jó gyakorlatok felhasználásával, valamint egy minta projekt
keretein belül hozzájárul ezen örökségek megőrzéséhez, felújításához, helyreállításához.
Projekt időtartama: 36 hónap
Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése: 216.665 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 10.833,25 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe (Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program)
CULTURECOVERY – Preservation and RECOVERY of immaterial CULTUral heritage of
Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth
(A kulturális örökség megőrzése és helyreállítása Közép-Európában Öko-múzeumokon
keresztül, mint a helyi növekedés motorja)
A projekt leírása:
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 (alulról jövő
építkezés vonatkozásában). Az úgynevezett öko-múzeum nem egy épület vagy egy hely, de egy
egész teret képvisel, láthatóbbá teszi az adott terület táji jellemzőit, a történelmet, a helyi
gazdálkodási formákat, hagyományokat, a megőrzendő emlékeket és identitást.
A projekt célja: a kulturális örökségek, természeti erőforrások fenntartható használatának
javítása.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában 6 ország (Szlovénia, Magyarország,
Lengyelország, Horvátország, Ausztria és Olaszország) 9 szervezete vesz részt. A projekt
vezetője az olaszországi Cervia Önkormányzata.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül különös hangsúlyt fektet a kapacitásbővítés
és új foglalkoztatási lehetőségek révén új munkahelyek kialakítására nemzetközi jó gyakorlatok
felhasználásával a helyi kulturális és természeti értékek, erőforrások fenntartható használata
során (pl. tanösvény kialakítása, szabadtéri múzeum környezeti infrastruktúrájának kialakítása).
Projekt időtartama: 36 hónap
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Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése: 164.520 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 8.226 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe (Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program)
GREENGAGE – Stakeholder Engagement for the development of Green Infrastructures
(Érdekeltek bevonása a zöld infrastruktúra fejlesztése során)
A projekt leírása:
A város környéki területek nagyon érzékenyek Közép-Európában, kritikus kérdésekkel
foglalkoznak és emellett hatalmas ökológiai potenciálokkal rendelkeznek. A projekt
középpontjában a súlyos környezeti hatásokkal járó tevékenységek okozta környezeti
problémák mérséklése áll (pl. magas vízigény, vegyi anyagok használata), illetve ezek
csökkentését szolgáló innovatív gyakorlatok, zöld infrastruktúra elemeinek megismerése,
elterjesztése, valamint további antropogén hatások csökkentését szolgáló területrendezés
megvalósítása a városkörnyéki térségeken. A zöld infrastruktúra létrehozásának legjobb módja
az integrált területgazdálkodás és a gondos, stratégiai területhasználati tervezés, amihez
elengedhetetlen a minél szélesebb körű érdekeltek bevonása (döntéshozók, üzletemberek,
mezőgazdasági vállalkozók, turizmus szektor résztvevői...). A zöld infrastruktúra
alkalmazásával hozzá lehet járulni az ökoszisztémák megőrzéséhez.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában 5 ország (Szlovénia, Magyarország,
Lengyelország, Horvátország és Olaszország) 23 szervezete vesz részt. A projekt vezetője az
olaszországi Poliedra Konzorciuma (Tervezési, Környezetvédelmi Kutatási Központ).
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül közreműködik a zöld stratégiai tervezésében
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fenntartható használata érdekében, egyensúlyt teremtve a
természeti, gazdasági, mezőgazdasági érdekek összehangolása terén különös tekintettel a
vízpart-rehabilitáció, természetes parti területek megőrzésére. A területhasználat tervezésével
megelőzhetők az érzékeny területeken végrehajtott infrastrukturális beruházások és ezáltal
csökkenthető az élőhelyek további szétdarabolódásának veszélye.
Projekt időtartama: 36 hónap
Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése: 179.657 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 8.982,85 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe (Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program)
GLAD – Geological Landscape Digital Platform
(Földtani, tájképi értékek digitális platformja)
A projekt leírása:
Közép-Európa területe különösen gazdag geológiai értékekben, 14 Geopark és az UNESCO
földtani, földrajzi örökség értékei találhatók itt (pl. Dolomitok – Olaszország, Karni-AlpokAusztria, Bakony-Balaton Geopark – Magyarország…). A digitális platform létrehozásának
ötlete kiterjed az európai térség legfőbb geológiai tájértékeire, ami kulcsfontosságú eszköz
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ahhoz, hogy megértsük azt a sokrétű valóságot ahol élünk. A projekt célja: olyan digitális
platform kialakítása, ami bevezeti és felfedezi a Földtudomány alapvető koncepcióját, és egy
összefüggő kiállítást képez a múzeumokban kiállított tárgyakkal. Integrálja a földtani, tájképi
és helyi fejlesztés szakértelmét a digitális technológia, technika vívmányaival (ember –
természet, terület – kultúra kapcsolat terén).
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában 8 ország (Szlovénia, Szlovákia,
Magyarország, Lengyelország, Ausztria, Németország, Csehország és Olaszország) 10
szervezete vesz részt. A projekt vezetője az olaszországi Romagna (Parkok és a biológiai
sokféleség megőrzését szolgáló Irányító Hatóság).
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt tevékenységek megvalósítása során együttműködik a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel. A projektben a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet földtani, természettudományi adatait felhasználva egy térinformatikai adatbázis
kerül kialakításra, mely segítségével online és offline kiállítást lehet generálni bemutatva a
Balaton térség földtani, táji értékeit.
Projekt időtartama: 36 hónap
A projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése: 197.920 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 9.896 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe (Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program)
Be-Natur2 - BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites
(Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének megvalósítása)
A projekt leírása:
A Közép- Európai országok különböző helyzetben és szinten vannak a Fauna-Flóra-Élőhely
Direktíva előírásainak megvalósításában a Natura 2000 területekre vonatkozóan. Az uniós
tagországok már kijelölték a Különleges Természetmegőrzési Területeket (SCI ill. SAC) és a
Különleges Madárvédelmi Területeket (SPA), de még ki kell dolgozniuk vagy megvalósítaniuk
a kezelési terveket élőhelyek, fajok megőrzésére különös tekintettel azon élőhelyekre és
fajokra, amelyeket az éghajlatváltozás hatásai által kiváltott megváltozott környezet
veszélyeztet. Az ismeretek átadása, tapasztalatok cseréje ebben a folyamatban alapvető, hogy a
különbségeket, hiányosságokat csökkentsük a Direktíva előírásainak teljesítésében. A projekt
célja javítani az élőhelyek, valamint a természet és a biológiai sokféleség védelmét Natura 2000
területeken.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában 3 ország (Magyarország, Ausztria és
Olaszország) 5 szervezete vesz részt. A projekt vezetője az olaszországi Romagna (Parkok és a
biológiai sokféleség megőrzését szolgáló Irányító Hatóság).
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt tevékenységek megvalósítása részt vesz az Egységes
Nemzetközi Stratégia (Transnational Joint Strategy and Action Plan) és Feladatterv
kidolgozásában, amely során az egyes országok közötti hiányosságok, elérések azonosítására,
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elemzésére kerül sor a Natura 2000 területek kezelése, Irányelvek, jogszabályok betartásának
figyelembevételével, illetve a lehetséges megoldások meghatározására kerül sor.
Projekt időtartama: 36 hónap
Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése: 186.500 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 9.325 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe (Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program)
ATDS II: Amusement Tourism Development Strategy II
(Élményturisztikai Fejlesztési Stratégia II)
A projekt leírása: Az ATDS II projekt a 2013-2015 között megvalósult „ATDS Élményturisztikai Fejlesztési Stratégia” elnevezésű projekt folytatása, melynek célja a korábbi
partneri együttműködés folytatása további turisztikai és gazdasági fejlesztések elősegítése
érdekében a horvát-magyar határ menti régióban. A korábbi projekt tapasztalataira és
eredményeire építve az ATDS II projekt célja az élményturisztikai infrastruktúra fejlesztése és
élményturisztikai beruházások ösztönzése. Ennek érdekében, a projekt keretében a partnerek
nemzetközi piackutatást végeznek, hogy megvizsgálják a tematikus élményparkok iránti
keresletet, igényeket, valamint részletes technikai dokumentációt/megvalósíthatósági
tanulmányt készítenek egy kiválasztott élménypark létrehozására vonatkozólag. A projekt
megvalósítása során továbbá a határ mindkét oldalán feltérképezésre kerülnek a lehetséges
befektetői körök, valamint költség-haszon számítások készülnek az élményparkok gazdasági
működtetésére, pénzügyi fenntarthatóságára vonatkozóan.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában kettő szervezet vesz részt: Kapronca városa
(aki egyben a projekt vezetőpartnere is lesz) Horvátországból, valamint a Balatoni Integrációs
Kft Magyarországról.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. fő feladata a nemzetközi piackutatás megvalósítása Budapesten,
Zágrábban, Bécsben és Pozsonyban. A kutatás célja, hogy megvizsgálja, a korábbi ATDS
projektben javasolt tematikus élményparkok közül a potenciális turisták melyik élményparkot
látnák szívesen a térségben, azaz melyikre lenne a legnagyobb kereslet a térségbe érkező hazai
és külföldi vendégek között. A nemzetközi piackutatás eredménye alapján a Balatoni
Integrációs Kft. megvalósíthatósági tanulmányt készít a legkedveltebb tematikus park
létrehozására vonatkozóan, költség-haszon elemzéssel és a potenciális befektetők
felkutatásával együtt. Az érdekeltek és a lehetséges befektetők tájékoztatása, képzése
érdekében különböző konferenciák és tréningek kerülnek megszervezésre.
Projekt időtartama: 12 hónap
Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése 97.555,5 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 4.877,78 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 20142020
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AgriShort – Establishing short food supply chains and competitive agricultural sector in the
cross-border region through institutional cooperation
(Rövid ellátású élelmiszerláncok létrehozása, és versenyképes mezőgazdasági szektor a határ
menti régiókban szervezeti együttműködéseken keresztül)
A projekt leírása: A projekt célja a mezőgazdasági ágazat fejlesztése a rövid ellátású
élelmiszerláncok fejlesztésén keresztül. A rövid ellátású élelmiszerláncok növelik a régión
belüli kereskedelmet, piacot teremtenek a helyi termékeknek, új munkahelyeket hoznak létre.
A termelők és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolat növeli a bizalmat, és hozzájárul egy új
egészségesebb társadalom kialakításához. A projekt során elkészül egy helyzetelemzés, egy
fejlesztési stratégia, és tréningek tanulmányi utak keretében elkezdődik a rövid ellátású
élelmiszerláncok kialakítása.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában négy szervezet vesz részt: a Medimurje
Regionális Fejlesztési Ügynökség (aki egyben a projekt vezetőpartnere is lesz), a Kapronca
Megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség Horvátországból, valamint a Zala Termálvölgye
Egyesület és a Balatoni Integrációs Kft Magyarországról.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. fő feladata a helyzetelemzés elkészítése, útmutató készítése és
tréningek szervezése lesz.
Projekt időtartama: 16 hónap
Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése 68.017,23 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 3.400,86 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 20142020
WISDOMS – Ways of Integrating Seniors: Discovering Opportunities for Modern Societies
(Az időskorúak integrációja: Modern társadalmi lehetőségek felfedezése)
A projekt leírása: A projekt célja az idősekkel szembeni negatív megkülönböztetések
mérséklése, az idősek társadalmi beillesztődésének javítása, „híd” létrehozása a fiatalabb és az
idősebb generációk között. A projekt felméri az idősek életvitelét, oktatás, előadások,
szemináriumok kerülnek megszervezésre, valamint jó gyakorlatok kerülnek összegyűjtésre.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában három szervezet vesz részt: a Krizevci
Mezőgazdasági Főiskola (aki egyben a projekt vezetőpartnere is lesz Horvátországból, valamint
a Civil a Civilekért Egyesület és a Balatoni Integrációs Kft Magyarországról.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. fő feladata az idősek életviteléről felmérés készítése, tréningek
szervezése lesz, valamint egy a kulturális örökség és az idősek kapcsolatát vizsgáló tanulmány
elkészítése lesz.
Projekt időtartama: 16 hónap
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Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése 79.450 EUR, melyből 85% EU-s támogatás,
10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 3.972,50 EUR tényleges hozzájárulással
kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 20142020
Live Green Tourism
(Zöld élő turizmus - Innovatív megközelítések a vidéki szálláshelyek és turisztikai tartalmak
piaci értékesítésében)
A projekt leírása:
A projekt fő célja a határon átnyúló területeken közösen és kölcsönösen összekötni a meglévő
vidéki turizmus kínálatát, amely gazdag helyi kulináris élményeket és színes tartalmakat nyújt,
valamint a programterületen bővíteni a szálláshely-kapacitásokat és a javítani a turisztikai
tartalmak minőségét és hatékonyságát. A projekt legfontosabb eredményei: határon átnyúló
turisztikai termék kifejlesztése, a programterület látogatóinak számának növelése, hatékonyabb
vidéki marketing céljából a meglévő szálláshelyek szolgáltatók képzése fejlett IKT eszközök
és digitális marketing segítségével. A projekt innovatív mivolta elsősorban a szálláshelyszolgáltatók képzésében mutatkozik. A szolgáltatók a vidéki digitális marketing bevezetésével
saját ajánlataikat maguk töltik fel egy globális promóciós eszközökre.
A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában hat szervezet vesz részt: a Szlovén
Agrárkamara Muraszombati Intézete (aki egyben a projekt vezetőpartnere is lesz), a Fejlett
Technológiák és Fenntartható Turizmus Intézete Muraszombat és a Környezetvédelmi és
Turizmus Intézet Dobrovnik szlovén oldalról, a Civil a Civilekért Egyesület, a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal, valamint a Balatoni Integrációs Kft Magyarországról.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. feladata a helyzetelemzés, a stratégia kidolgozása, valamint képzési
anyag összeállítása lesz a magyar oldalon.
Projekt időtartama: 24 hónap
Projekt költségvetése: A Kft. projekt költségvetése 89.443,75 EUR, melyből 85% EU-s
támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 4.472,19 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 20142020

Siófok, 2016. szeptember 26.
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Készítette: Hegedűs István
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…../2016 (10.07.) 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
Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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