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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 Central Europe Programme
felhívására beadandó nemzetközi projektekben való részvétel jóváhagyására. A Kft. a
hozzájárulásokat megkapta, és az alábbi projektjavaslatok benyújtásra kerültek:
CE-Greenway – Integration of cycling and public transport in urban and extra urban areas
(A kerékpározás és a tömegközlekedés integrálása városi és nagyvárosi területeken)
A projekt leírása:
Napjainkban nagyon kevés olyan infrastrukturális projektet kerül kifejlesztésre, amelynek célja
a kerékpáros zöldutak integrálása a TEN-T hálózathoz, valamint a városi elővárosi
tömegközlekedéshez. Az alkalmas és biztonságos infrastruktúra, az intermodális parkolási
lehetőségek és az integrált szolgáltatások (beleértve a kerékpár-megosztást és a
tömegközlekedési megoldásokat) lehetősége növelhetné a kerékpárok számát a
tömegközlekedésben. Ezáltal olcsóbb, tisztább és egészségesebb közlekedési alternatívát
kínálva.
A projekt célja, hogy foglalkozzon a kerékpáros infrastruktúrák és szolgáltatások
tömegközlekedésbe történő bevonásával városi és elővárosi szinten.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 9 ország (Szlovénia, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia,
Németország, Csehország, Horvátország, Ausztria és Olaszország) 13 szervezete vesz részt. A
projekt vezetője az olaszországi Brescia Tartomány.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül felméri a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre
vonatkozóan felméri a kerékpározás és a tömegközlekedés viszonyát. A felmérés alapján
akciótervet, stratégiát készít. A projektben elkészült oktatási anyag alapján a Kft.
workshopokat, képzési napokat szervez, valamint a Nyugat-Balaton térségére egy felmérés
készül az elérhető, kerékpározásra alkalmas utakról.
Projekt időtartama: 36 hónap
A projekt költségvetése:

A Kft. projekt költségvetése: 133.225 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 6.661,25 EUR tényleges hozzájárulással kell
számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
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Pályázati kiírás: Central Europe Programme
WISE - Water Integrated Smart Management
(Integrált, okos vízmenedzsment)
A projekt leírása:
Tény, hogy az éghajlatváltozás és a közelmúlt szélsőséges időjárási eseményei jellemzik a
Közép-Európát, váltakozó árvizekkel és súlyos szárazságokkal. Így Közép-Európában sürgető
területi kihívás az okos és bölcs vízhasználat, amelyet a több érdekelt fél bevonásával szükséges
megvalósítani.
A projekt fő célja a közintézmények és a kapcsolódó szervezetek gazdálkodási kapacitásainak
javítása, az édesvíznek az éghajlatváltozás korában történő racionálisabb és hatékonyabb
felhasználása érdekében Közép-Európa érintett területein.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 6 ország (Szlovénia, Magyarország, Lengyelország, Csehország,
Horvátország és Olaszország) 9 szervezete vesz részt. A projekt vezetője Csehországból az
Ostravai Műszaki Egyetem.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projektben feltérképezi az édesvíz felhasználás jellemzőit a
régióban, részt vesz a helyi akcióterv kidolgozásában és a nemzetközi stratégia elkészítésében.
Munkacsomag vezetőként irányítja egy döntéstámogató rendszer kidolgozását, valamint a
témához illeszkedő úgynevezett „próbatevékenységet” valósít meg.
Projekt időtartama: 35 hónap
A projekt költségvetése:

A Kft. projekt költségvetése: 127.500 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 6.375 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe Programme
CE1587 CREAFOR – Creative Industries for Sustainable Historical Forests
(Kreatív iparágak a történelmi erdők fenntarthatósága érdekében)
A projekt leírása
A kreatív iparágak a kulturális örökség fejlesztésére és fenntartására, valamint a kulturális
kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelésére szolgálnak. A történelmi erdők az európai táj
lényeges elemei, a közös történelmi európai kulturális, környezeti és gazdasági örökség
alapvető elemei - noha alig ismertek. Más-más történelmi, történeti erdők találhatók KözépEurópában. 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
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mára leromlott, elhanyagolt állapotba kerültek, és fennáll a veszélye annak, hogy elveszik ez a
tudás, örökség, ami hasznos lehet az egész európai közösség számára.
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, Szlovákia,
Németország és Olaszország) 8 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
A projekt költségvetése:

A Kft. projekt költségvetése: 210.825 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 10.541,25 EUR tényleges hozzájárulással kell
számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe Programme
CE1552 BeNATUR2_CEP - BEtter management and implementation of NATURa 2000
sites – step2 of CEP
(Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének megvalósítása – 2. lépés)
A projekt leírása
A BeNatur projekt a Délkelet-Európa program keretében került megvalósításra, amely kiváló
eredményeket és hasznos eszközöket eredményezett Európa egyik legfontosabb és
leglényegesebb kihívásának eléréséhez: a természeti környezet megóvásához a jövő generációi
számára. A Közép- Európai országok különböző helyzetben és szinten vannak a Fauna-FlóraÉlőhely 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, Csehország, Szlovákia és
Olaszország) 7 szervezete vesz részt. A projekt vezetője az olaszországi Authority for the
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management of Parks and Biodiversity - 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,
elemzésére kerül sor a Natura 2000 területek kezelése, Irányelvek, jogszabályok betartásának
figyelembevételével, illetve a lehetséges megoldások meghatározására kerül sor.
Projekt időtartama: 36 hónap
A projekt költségvetése:

A Kft. projekt költségvetése: 212.700 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 10.635 EUR tényleges hozzájárulással kell
számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe Programme
Siófok, 2018. február 7.
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Készítette: Hegedűs István

…./2018. (02.16.) 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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