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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 és
az Erasmus+ program felhívásaira beadandó alábbi nemzetközi projektekben való részvétel
jóváhagyására. A Kft. a hozzájárulásokat megkapta, és a projektjavaslatok benyújtásra kerültek:
1./ ThemeEU - Strenghtening the competitivenes and cooperation of cultural thematic routes
in Central-Europe
(A kulturális tematikus utak versenyképességének és együttműködésnek megerősítése KözépEurópában)
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 5 ország (Szlovénia, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország,
Horvátország) 10 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a Szabolcs-Szatmár-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 növelése a nemzetközi jó gyakorlatok
felhasználásával, valamint egy minta projekt keretein belül néhány látogató centrum IT
eszközökkel történő ellátása.
Projekt időtartama: 36 hónap
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 205.000 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai társfinanszírozás,
5% saját erő. A Kft-nek 10.250 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi
költségként kívánunk biztosítani.

Pályázati kiírás: Central Europe Programme
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2./ iZEM - Integration of zero emission mobility into functional urban areas
(Zéró kibocsátású közlekedés integrálása városi funkcionális területeken)
A projekt leírása
A széndioxid kibocsátás csökkentése elsődleges prioritás napjainkban. Ennek ellenére nagyon
alacsony szintű az együttműködés ezen a területen, valamint mélyen elmaradott az elektromos
közlekedés fejlettsége Közép-Európában. Az elektromos közlekedés fejlesztésével jelentősen
csökkenthető a széndioxid kibocsátás, valamint hatékonyan javíthatóak a városok lég- és
zajszennyezettségi mutatói.
A projekt célja, új technológiák használatának elősegítése a széndioxid kibocsátás
csökkentésének érdekében, valamint ezen technológiák elérhetővé tétele és hatékony pénzügyi
mechanizmusok kidolgozása.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 7 ország (Szlovénia, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország,
Németország, Olaszország, Ausztria) 9 szervezete vesz részt. A projekt vezetője
Németországból Chemnitz Város Önkormányzata.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül részt vesz az elektromos közlekedést célzó
tanulmányok elkészítésben, a pénzügyi mechanizmusok kidolgozásában valamint egy minta
projekt keretében elektromos gyorstöltő állomások telepítését tervezi.
Projekt időtartama: 36 hónap
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 196.320 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai társfinanszírozás,
5% saját erő. A Kft-nek 9.816 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi
költségként kívánunk biztosítani.

Pályázati kiírás: Central Europe Programme
3./ Share e-bike
(Elektromos kerékpár megosztás)
A projekt leírása
A kerékpározás egyre népszerűbb közlekedési és szabadidős kikapcsolódási forma napjainkban.
A hagyományos kerékpárok mellett egyre nagyobb létjogosultsága van a környezetbarát
elektromos kerékpárok elterjedésének. Ezen kerékpárok elérhetővé teszik a közlekedés ezen
formáját nehezebb domborzati viszonyok között, valamint idősebb emberek számára is.
A projekt célja, az elektromos kerékpárok elterjedésének elősegítése.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 8 ország (Csehország, Szlovénia, Szlovákia, Magyarország,
Lengyelország, Németország, Horvátország, Ausztria) 14 szervezete vesz részt. A projekt
vezetője Csehországból a Jeseníky Geopark.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
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A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül részt vesz az elektromos kerékpározást célzó
tanulmányok elkészítésben, valamint egy minta projekt keretében a Hévízen korábban
megvalósult kerékpár elosztó rendszer elektromos kerékpárokkal történő fejlesztését támogatja.
Projekt időtartama: 36 hónap
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 228.343 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai társfinanszírozás,
5% saját erő. A Kft-nek 11.417,15 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi
költségként kívánunk biztosítani.

Pályázati kiírás: Central Europe Programme
4./ 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, knowhow, 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.
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) 11 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: 241.550 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai társfinanszírozás,
5% saját erő. A Kft-nek 12.077,5 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi
költségként kívánunk biztosítani.

Pályázati kiírás: Central Europe Programme

3

BFT ülés, 2015. május 15.

Egyebek / 3.

5./ Eco-Cult – ECO-museums and CULTural heritage as drivers of sustainable
and innovative growth
(Ökomuzeum és a kulturális örökség, mint a fenntartható és innovatív növekedés motorjai)
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 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
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 212.400 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai társfinanszírozás,
5% saját erő. A Kft-nek 10.620 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi
költségként kívánunk biztosítani.

Pályázati kiírás: Central Europe Programme
6./ GRATIFY – Greening Strategies for Intensive Farming and peri-urban areas
(Zöld stratégiák megvalósítása az intenzív mezőgazdasági és városkörnyéki területeken)
A projekt leírása
A vidéki területeket Közép-Európában gyakran jellemzi az intenzív gazdálkodás. A projekt
középpontjában a súlyos környezeti hatásokkal járó mezőgazdasági tevékenység okozta
környezeti problémák mérséklése áll (pl. talajerózió, 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. A zöld infrastruktúra alkalmazásával hozzá lehet járulni az
ökoszisztémák megőrzéséhez.
A projekt résztvevői:
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A projekt megvalósításában 7 ország (Szlovénia, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország,
Horvátország, Németország és Olaszország) 11 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
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 337.000 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai társfinanszírozás,
5% saját erő. A Kft-nek 16.850 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi
költségként kívánunk biztosítani.

Pályázati kiírás: Central Europe Programme
7./ GLAD – Geological Landscape Digital Museum
(Földtani, tájképi értékek digitális múzeuma)
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 múzeum létrehozásának
ötlete kiterjed az európai térség legfőbb geológiai tájértékeire, ami kulcsfontosságú eszköz
ahhoz, hogy megértsük azt a sokrétű valóságot ahol élünk. A projekt célja: olyan digitális
múzeum 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,
Horvátország, Németország, Csehország és Olaszország) 11 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 közreműködik a
Balatoni Múzeum szakembereivel. A projektben a Kis-Balatonra fókuszáló geoarcheológiai
pilota tevékenység eredményeit és a múzeum régészeti, természettudományi, néprajzi,
helytörténeti adatait felhasználva egy térinformatikai adatbázis kerül kialakításra, mely
segítségével online és offline kiállítást, múzeumpedagógiai programokat lehet generálni
bemutatva a Balaton és az Ember sokszínű, több évezredes kapcsolatát.
Projekt időtartama: 36 hónap
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A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 275.000 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai társfinanszírozás,
5% saját erő. A Kft-nek 13.750 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia, melyet személyi
költségként kívánunk biztosítani.

Pályázati kiírás: Central Europe Programme
8./ 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+
9./ Innolakes: Innovative Basin-Scale Approaches For Lake Management
Innovatív vízgyűjtő szemléletű tógazdálkodás
A projekt leírása:
A projektben érintett tavak területén végbe menő társadalmi-gazdasági fejlődés indokolja az
ökológiai értékek és a vízkészletek megőrzésének szükségességét. Fő cél, a környezeti
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fenntarthatóság növelésének érdekében a tógazdálkodás területén a már meglévő stratégiákon és
politikákon történő módosítás, melyet a projekt keretében egy ún. „Vízgyűjtő modul (Lake
Basin Module)” segítségével kívánnak megvalósítani. Ez a modul előrejelzi, ellenőrzi a
projektben érintett tavak víz és környezeti feltételeit, felméri a kockázatokat majd hiánypótló
jelentéseket és szimulációkat készít a politikai döntéshozók és a tervezők számára.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 7 ország (Olaszország, Ausztria, Németország, Lengyelország,
Horvátország, Szlovénia és Magyarország), összesen 11 szervezete vesz részt. A projekt
vezetője az Olaszországban található Comunità del Garda (Garda-tavi Közösség) lesz.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Kft. lesz a „Vízgyűjtő modul (LBM)” fejlesztése című munkacsomag vezetője, koordinátora.
További feladata, hogy a Balatonra vonatkozóan összegyűjtse és egységesítse a
környezetvédelmi és földhasználati adatokat; valamint a döntéstámogatók részére készítendő
jelentések és tanulmányok elkészítésében is részt vesz.
Projekt időtartama: 36 hónap
Költségvetés: A Kft. projekt költségvetése: 270.000 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10%
hazai társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 13.500 EUR tényleges hozzájárulással kell
számolnia, melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
Pályázati kiírás: Central Europe Programme
10./ Ökoszisztéma szolgáltatások a fenntartható turizmusért (ECOSEST)
A projekt leírása:
A tömegturizmus fenyegeti a természetes ökoszisztémákat, mivel az ökoszisztéma
szolgáltatásokat túlzottan, nem megfelelő módon veszi igénybe. Az ökoszisztéma szolgáltatások
biztosítják az energiát, élelmiszert, tiszta ivóvizet és a hulladékok lebontását és/vagy
újrahasznosítását.
Az ökoszisztéma szolgáltatások négy fő csoportba sorolhatók:
• segítő/támogató szolgáltatások: talajképződés, fotoszintézis, primerprodukció,
tápanyagciklusok (biogeokémiai ciklusok) és a víz körforgása;
• ellátó szolgáltatások: azok a termékek, melyeket az ökoszisztémákból nyerünk
(élelmiszer, nyersanyagok, genetikai erőforrások, biokemikáliák, természetes
gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, természetes díszítő elemek és friss víz
• szabályozó szolgáltatások, mindazon előnyök, melyek nyerhetők azáltal, hogy az emberi
tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait ellensúlyozzuk;
• kulturális szolgáltatások, azon eszmei értékek melyekhez az emberek hozzájuthatnak az
ökoszisztéma szolgáltatások által: lelki, intellektuális gazdagodás, kognitív fejlődés,
rekreáció és esztétikai élmények, beleértve ebbe a kultúrtájakat is.
A projekt lényege a duális képzés elemeit is magába foglaló pedagógiára és didaktikai
módszerekre épülő, nemzetközi felsőoktatási curriculum fejlesztése.
A projekt résztvevői:
WSTiE, Turisztikai és Ökológiai Főiskola, Sucha Beskidzka, Lengyelország (projektgazda);
Göteborgi Egyetem, Svédország; Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország; Balatoni
Integrációs Kft., Magyarország; Gaia Alapítvány, Galgahévíz, Magyarország; Palermoi
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Tudományegyetem, Olaszország; EME (École des Métiers de l'Envirronement), Bruz,
Franciaország.
A Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
Az adott, releváns szakterületeken belül konferenciaszervezés, szaktanácsadás és networking,
reális mikroregionális stratégiák kidolgozása. A Balatoni Régió mint a speciális igényű,
minőségi turizmus célterülete. Néhány nemzetközi egyetemi hallgató (max. 4-5 hallgató,
elsősorban vidékfejlesztő, környezetvédelmi és turisztika szakosok) szakmai gyakorlatának
biztosítása a Balatoni Régióban.
A projekt időtartama: 36 hónap
Költségvetés: 150000 EUR/év (tehát összesen 450000 Euro), 100%-os finanszírozás. Ebből,
17 000 EUR/év jut a Kft-re.
Pályázati kiírás: Erasmus+

Siófok, 2015. május 8.

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Készítette: Hegedűs István

……./2015. (05.15.) 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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