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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 Interreg Europe Programme
és Erasmus + felhívásra beadandó alábbi nemzetközi projektekben való részvétel
jóváhagyására. A Kft. a hozzájárulásokat megkapta, és a projektjavaslatok benyújtásra
kerültek:
1.) Lakes without limits
(Tavak határok nélkül)
A projekt leírása
A projekt célja, egy nemzetközi stratégiai partnerség létrehozása, ami javítja a szakképzést a
készségek fejlesztését a környezetvédelmi oktatási szakemberek számára a vak és látássérült
emberekkel való foglalkozás tekintetben. Ezzel azt kívánja elérni a partnerség, hogy egyedi
turisztikai ajánlatok és új lehetőségek álljanak rendelkezésre az aktív környezeti nevelés
megvalósítása érdekében, a feltételek javuljanak az önkéntes és intézményi oktatók
szempontjából. A vak és látássérült emberek részére alig van lehetőség természeti élmény
megszerzésére. Az „akadálymentesítés” megoldását gyakran a mozgásban korlátozott
személyekre értelmezik, ezért nagyon kevés természetvédelmi központ nyújt megfelelő
szolgáltatást látássérültek számára a környezetvédelmi oktatás, foglalkozás terén. Az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései alapján 2010. évben Európában a vakok
száma: 2.550.000, és a gyengén látó emberek száma: 23.800.000, így összesen 26.350.000
volt a látássérült személyek száma (Európai Unió népessége: 507.890.191 fő volt 2012-ben).
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 4 ország (Magyarország, Lengyelország, Németország,
Spanyolország) 6 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a németországi Global Nature
Fund (Globális Természetvédelmi Alapítvány).
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül közreműködik a projekteredmények széles
körben történő elterjesztésében, elsősorban képzések, workshopok szervezése, előadások
tartása, tájékoztató kiadványok és kézikönyv szerkesztése segítségével.
Projekt időtartama: 36 hónap
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 36.048 EUR, melyből a Kft-nek 2100 EUR tényleges
hozzájárulással kell számolnia.
Pályázati kiírás: Erasmus+
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2.) Inspiring for Biodiversity
(Biológiai sokféleség ösztönzése)
A projekt leírása
Az emberi élet minden mozzanatát a Föld élővilágának sokszínűsége táplálja, a biológiai
sokféleség a legértékesebb természeti kincs. Minden emberi tevékenység, amely a biológiai
sokféleség csökkenését okozza egyben az élet alapjait meríti ki, csökkenti a rendelkezésre álló
erőforrásokat. A minket körülvevő természeti környezet gazdagsága nagymértékben
meghatározza az életminőséget, hiszen az élhető környezet alapfeltétele a kiegyensúlyozott,
alkotni képes és felelősen gondolkodó embernek. A megőrzött természeti értékek és a
hozzájuk kapcsolódó tudás, helyi ismeret gazdasági és szellemi erőforrás is. Ezen erőforrások
és az általuk biztosított életminőség megőrzése, védelme tekintetében döntő szerepük van az
önkormányzatoknak és a helyi együttműködéseknek. A Természetvédelmi Világszövetség
(IUCN) megállapítása szerint 12259 fajt fenyeget a kihalás, a mezőgazdasági termények 75%a elveszett. A projekt célja a szemléletformálás a biológiai sokféleséggel kapcsolatban Európa
országaiban. A specifikus képzések megszervezése hozzájárul a lakosság, civilek,
fejlesztésben érdekelt szervezetek számára a biológiai sokféleség megőrzésének
megértéséhez, és annak védelméhez.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 6 ország (Magyarország, Lengyelország, Németország,
Spanyolország) 6 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a németországi Global Nature
Fund (Globális Természetvédelmi Alapítvány).
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül közreműködik a projekteredmények széles
körben történő elterjesztésében, elsősorban szemléletformáló képzések, workshopok
szervezése, előadások tartása, tájékoztató kiadványok segítségével.
Projekt időtartama: 36 hónap
A projekt költségvetése:

A Kft. projekt költségvetése: 26.616 EUR, melyből a Kft-nek 1700 EUR tényleges hozzájárulással
kell számolnia.

Pályázati kiírás: Erasmus+
3. ) SUMCULA - Sustainable Management of Cultural Landscapes
(Kultúrtájak fenntartható kezelése)
A projekt leírása
Kultúrtájakat sok szempontból lehet értelmezni, mint például mezőgazdasági táj, ipari táj,
városi terület, part menti, tengerparti táj... Ami azonban közös bennük az az emberi
tevékenység anyagi (megfogható) és megfoghatatlan következményei a változatos tájak
formációiban/alakításában. A hagyományos természetvédelmi szempontból a tájkép
megőrzésének szükségessége mindig erősen érzékelhető, de ugyanakkor a kulturális táj
folyamatosan változik, és fejleszteni kell, hogy eleget tegyen a mindenkori társadalmi
igényeknek. A projekt célja: stratégiai partnerség kialakítása Európa különböző országait
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képviselő szervezetek között a tapasztalatok, kompetenciák, képességek, jó gyakorlatok
megismerése érdekében az alábbi kérdések megválaszolása során:
 Hogyan lehet megszervezni, működtetni számos érdekelt bevonásával a
fenntarthatóságot szolgáló gazdálkodási struktúrát?
 Hogyan lehet olyan modelleket kifejleszteni, amelyek figyelembe veszik/értelmezik
egy adott táj anyagi (megfogható) és megfoghatatlan értékeit, tulajdonságait?
 Hogyan kell stratégiai programot kidolgozni a kultúrtáj értékeinek megőrzésére,
értékelésére, fejlesztésére?
 Hogyan lehet fejleszteni a helyi gazdaságokat, vállalkozásokat a fenntartható
turizmusra építve?
A partnerség célja a fellelhető számos esettanulmány megközelítéséből a fejlődési folyamatok
feltárása, és a rendelkezésre álló erőforrások megfelelő módon történő felhasználása.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 9 ország (Csehország, Egyesült Királyság, Franciaország,
Magyarország, Lengyelország, Olaszország, Oroszország, Svédország, Szlovákia) 12
szervezete vesz részt. A projekt vezetője a svédországi Göteborgi Egyetem (Goeteborgs
Universitet).
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül közreműködik a projekteredmények széles
körben történő elterjesztésében, elsősorban szemléletformáló képzések, workshopok
szervezése terén.
Projekt időtartama: 36 hónap
A projekt költségvetése:

A Kft. projekt költségvetése: 13.900 EUR, amely 100%-os támogatás intenzitást jelent.

Pályázati kiírás: Erasmus+

4.) DESTI-SMART – Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon
transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility & Responsible Travel
(Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív
közlekedési lehetőségek - fenntartható mobilitás, felelősségteljes utazás érdekében)
A projekt leírása
Integrációs politikák a fenntartható mobilitás, elérhetőség és felelősségteljes utazás, alacsony
szén-dioxid kibocsátású gazdaság különös figyelmet igényel az EU-ban. Ez egy közös
kihívás, amivel az állami regionális / helyi és közlekedési hatóságok, társaságok egyre inkább
szembesülnek, leginkább népszerű turisztikai üdülőterületeken, ahol jelentős a forgalom az
egyes turisztikai úti célok irányába. A széndioxid kibocsátás csökkentése elsődleges prioritás
napjainkban. Ennek ellenére nagyon alacsony szintű az együttműködés ezen a területen,
valamint mélyen elmaradott az elektromos közlekedés fejlettsége. Olyan intézkedésekre van
szükség az interregionális együttműködést kihasználva, amelyek az egyes országok legjobb
gyakorlatait alkalmazza politikai eszközök, cselekvési tervek javítása terén. Az elektromos
közlekedés fejlesztésével jelentősen csökkenthető a széndioxid kibocsátás, valamint
hatékonyan javíthatóak az üdülőterületek lég- és zajszennyezettségi mutatói.
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A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 10 ország (Ausztria, Ciprus, Görögország, Egyesült Királyság,
Magyarország, Málta, Horvátország, Portugália, Olaszország és Spanyolország) 10 szervezete
vesz részt. A projekt vezetője a ciprusi Pafos Regional Board of Tourism (Regionális
Idegenforgalmi Bizottság).
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balaton térsége szempontjából kiemelten fontos az elektromos közlekedés fejlesztése,
amivel jelentősen csökkenthető a széndioxid kibocsátás, valamint hatékonyan javíthatóak a
települések lég- és zajszennyezettségi mutatói.
Projekt időtartama: 24 + 24 hónap. 24 hónap a projekt megvalósítása és 24 hónap utólagos
monitoring és nyomon követés.
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 170.000 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 8500 EUR tényleges hozzájárulással kell
számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Interreg Europe Second Call
Siófok, 2016. május 12.
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Készítette: Egerszegi Zita
……./2016. (05.20.) 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

