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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:
Grids4RES – Making electricity grids fit for increasing renewable energy
shares (A villamosenergia-hálózatok alkalmassá tétele a megújuló energia részarányának
növekedésére)
A projekt leírása:
A Duna régió még mindig az intelligens hálózatok fejlesztésének korai szakaszában van, és
minden régiónak jelentős mennyiségű pénzt kell befektetnie a hálózati infrastruktúrába, a
megújuló energiaforrásokba és az energiahatékonyságba, hogy elérje az energiafüggetlenséget
és növelje az energiabiztonságot.
A projekt célja a hálózatfejlesztés és a megújuló energiaforrások (azaz a napenergia, a szél, a
biomassza és a geotermikus energia) jelenlegi helyzetének feltérképezése a projekt régiókban,
a meglévő legjobb gyakorlatokra vonatkozó példák áttekintése. A projekt megvizsgálja, hogy
régiók hogyan tudták leküzdeni a regionális energiahálózatokhoz kapcsolódó akadályokat, és
vizsgálat tárgyai lesznek a fogyasztók előtt álló kihívásokat, amikor megpróbálják a megújuló
energiát a hálózathoz csatlakoztatni.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában 6 ország (Németország, Horvátország, Szlovénia, Magyarország,
Bulgária, Románia) 9 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a Német Környezetvédelmi
Akció.
Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül a témához kapcsolódó felméréséket,
stratégiát készít, valamint workshopokat és tréningeket szervez az érintettek számára.
Projekt időtartama: 30 hónap
A projekt költségvetése:

A Kft. projekt költségvetése: 114.900 EUR, melyből 85% EU-s támogatás, 10% hazai
társfinanszírozás, 5% saját erő. A Kft-nek 5.745 EUR tényleges hozzájárulással kell számolnia,
melyet személyi költségként kívánunk biztosítani.
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Pályázati kiírás: Interreg Danube Transnational Programme
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 (Ausztria, Észtország, Magyarország, Lengyelország,
Németország, Szlovákia) 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: 30 hónap
A projekt költségvetése:
A Balatoni Integrációs Kft. projekt költségvetése: 32.936 EUR.
Pályázati kiírás: Erasmus+
Siófok, 2019. május 15.
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Készítette: Hegedűs István
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…./2019. (05.21.) 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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