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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
felhívására beadandó alábbi nemzetközi projektekben való részvétel jóváhagyására. A Kft. a
hozzájárulásokat megkapta, és a projektjavaslatok benyújtásra kerültek:
1./ Joint Lakes - A Joint Opportunity for Sustainable Development and Management of
Europe`s Lakes
(Közös lehetőség Európa tavainak fenntartható fejlesztésére és menedzsmentjére)
A projekt leírása
A projekt középpontjában az integrált és jobb környezeti menedzsment megközelítések,
valamint azon EU-s szakpolitikák állnak melyek a köz- és magánszféra területén hosszú távú
fejlesztéseket jelentenek a természeti örökség védelmében. A projekt hatékony megoldási
javaslatokat határoz meg a tómenedzsment, a zöld infrastruktúra és a gazdasági lehetőségek
területén.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 7 ország (Szlovénia, Magyarország, Görögország, Ausztria,
Olaszország, Portugália, Csehország) 8 szervezete vesz részt. A projekt vezetője Savinjska
Régió Fejlesztési Ügynöksége Szlovéniából.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül a Balatonhoz kapcsolódó, stratégiák és
akciótervek kidolgozásában, valamint a nemzetközi jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztásában
vesz részt.
Projekt időtartama: 36 + 24 hónap. 36 hónap a projekt megvalósítása és 24 hónap utólagos
monitoring és nyomon követés.
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 158.728 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 7.936 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
2./ ProEco – Protected Ecosystems for Biodiversity Promotion
(Védett ökoszisztémák a biológiai sokféleség megőrzése érdekében)
A projekt leírása
Az erdő és más természetes ökoszisztémák számos előnyt, hasznot jelentenek az emberiség
számára, rekreáció, a tiszta víz és az árvízvédelem, valamint természeti és kulturális örökség.
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Azonban sok ilyen előnyt, mint például az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokat, komoly
veszély fenyegeti egyrészt az emberi tevékenységek negatív hatásai, másrészről pedig az
éghajlatváltozás hatásai miatt.
Az EU 2020 biodiverzitási stratégia hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség csökkenéséért a
gazdaság, és a társadalom is jelentős mértékben hozzájárult, de ezekkel eddig a különböző
gazdasági és egyéb politikák nem kellő mértékben foglalkoztak. A döntéshozók egyértelmű
tájékoztatásra van szükségük. A "ProEco" projekt célja, hogy javítsa a teljesítményt a regionális
politikai eszközök és a biológiai sokféleség és a természeti örökség fenntartása, megőrzése terén
(a természet, a táj, nemzeti parkok és a NATURA 2000 területek, zöld infrastruktúra
témakörben).
A projekt megvalósítása során a nemzetközi tapasztalatcsere eredményeként kiválasztásra
kerülnek a helyes gyakorlatok és a legjobb kezelési stratégiák az erdőrezervátum, zöld
infrastruktúra és a Natura 2000 területek védelme, biológiai sokféleség megőrzése terén.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 10 ország (Bulgária, Görögország, Egyesült Királyság,
Magyarország, Lengyelország, Horvátország, Németország, Portugália, Olaszország és
Spanyolország) 12 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a németországi Forest Service
Rheinland-Pfalz (Erdészeti Szolgálat).
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a projekt keretein belül közreműködik a zöld
stratégiai tervezésében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fenntartható használata érdekében,
egyensúlyt teremtve a természeti, gazdasági 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 + 24 hónap. 36 hónap a projekt megvalósítása és 24 hónap utólagos
monitoring és nyomon követés.
A projekt költségvetése:
A Kft. projekt költségvetése: 212.000 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 10.600 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
3./ SMART-DEST – Sustainable Mobility, Accessibility & Responsible Travel:
Delivering Efficient Sustainable Tourism
(Fenntartható mobilitás, elérhetőség és felelősségteljes utazás: Fenntartható turizmus
megvalósítása)
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
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közlekedés fejlesztésével jelentősen csökkenthető a széndioxid kibocsátás, valamint hatékonyan
javíthatóak az üdülőterületek lég- és zajszennyezettségi mutatói.
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: 179.996 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 9000 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.

Siófok, 2015. szeptember 10.

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Készítette: Hegedűs István

……./2015. (09.18.) 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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