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Előterjesztés
a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Life Integrált Projektben,
vezető partnerként történő szerepvállalásáról
Az éghajlatváltozást a nemzetközi kutatások és megfigyelések, és elsősorban az ENSZ
Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) vizsgálatainak eredményeként már jó néhány
éve tényként kell kezelni.
Az éghajlatváltozás fokozódó hatásai eltérő mértékben ugyan, de az ország egész területét, a
társadalom szinte valamennyi rétegét, minden állampolgárát és minden vállalkozását érintik,
illetve érinteni fogják. A klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás mind a magyar
társadalom tagjaira, mind az ország természetes élővilágára vonatkozik. Az éghajlatvédelmi
stratégia csak akkor lehet sikeres, ha a társadalom közös felelősségvállalása és a jövő iránti
elkötelezettsége kialakul. Ezen cél érdekében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén is
történtek előre lepések, - mind civil kezdeményezések, mind tudományos kutatások formájában
– de ezen lépések összehangolása, összefogása szükséges ahhoz, hogy valódi eredmények
születhessenek. A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás a kulcsa a Balaton, mint ökológiai
rendszer és mint gazdasági potenciál megóvásának is. Ezt szem előtt tartva kell a tó
ökoszisztémáját óvni, hiszen a társadalom, az infrastruktúra és a gazdaság is a Balaton élő
rendszerére támaszkodik.
A fenti gondolatok figyelembevételével készítette el a Balatoni Integrációs Kft. a Balaton
Kiemelt Térségi Klímastratégiáját, mely az ülés 6. napirendi pontjában kerül megvitatásra. A
klímastratégia megvalósítása az elkövetkezendő 10 év kiemelt prioritása kell, hogy legyen a
régió szempontjából. Ennek érdekében a Balatoni Integrációs Kft. térségi partnerei bevonásával
(önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek), egy integrált projekt koncepcióját nyújtotta be
„A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia végrehajtása innovatív technikák és új módszerek
felhasználásával” címmel a LIFE Környezetvédelem és Éghajlat-politika alprogram
felhívására.
A kétfordulós kiválasztás során a projektkoncepció az első értékelési körön túljutva bekerült a
részletes kidolgozásra javasolt projektek közé.
A részletes pályázat kidolgozása jelenleg folyamatban van, a pályázat Brüsszelbe történő
beérkezésének határideje 2020.03.06.
Az integrált projekt keretein belül a partnerség a Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia
megvalósításának elősegítését célozza települési mintaprojektek, prototípusok kidolgozásával
és szemléletformálással.
A projekt résztvevői:
A projekt megvalósításában az alábbi partnerek vesznek részt:






Balatoni Integrációs Kft.
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonfüred Város Önkormányzata
Fonyód Város Önkormányzata
Gyenesdiás Önkormányzata
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Keszthely Város Önkormányzata
Siófok Város Önkormányzata
Pannon Egyetem
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nők a Balatonért Egyesület

Balatoni Integrációs Kft. szerepe:
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt vezetőpartnereként a teljeskörű projektmenedzsment
feladatokat látja el, koordinálja a projekt megvalósítását. Szakmai feladatai a tudásátadás,
szemléletformálás témakörre fókuszálnak, a Balatoni Klíma Akadémia életre hívásával. A
pályázat pozitív elbírálása esetén, a Kft. vezetőpartnerként teljeskörű pénzügyi felelősséget
vállalva köti meg a támogatási szerződést az Európai Unióval, míg a projektben résztvevő
partnerszervezetekkel konzorciumi szerződés keretin belül határozza meg a partnerek
felelősségét, kötelezettségeit.
Projekt időtartama: 120 hónap
Projekt költségvetése: A projekt tervezett teljes költségvetése 13.028.000 EUR, melyhez 60%
EU támogatás adható, és a 40% önerőt a 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján a Magyar
Állam biztosítja. A Balatoni Integrációs Kft. tervezett költségvetése 2.289.500 EUR.
A részletes pályázatok elbírálásának tervezett időpontja 2020. október vége, a támogatási
szerződések még 2020 év végéig megkötésre kerülnek. A projekt tervezett kezdete 2021.
január. 1.
A projekt benyújtását, a Balatoni Integrációs Kft. vezetőpartneri szerepét a Tanács a projekt
koncepció sikeres elfogadását követően 2019. év szeptemberi ülésén megtárgyalta és a Balatoni
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektről szóló
előterjesztést elfogadó 34/2019. (09.27.) BFT számú határozatával jóváhagyta.
Jelen előterjesztés keretében a projekt és a Balatoni Integrációs Kft. költségvetésének főösszege
került pontosításra.
Fentiek figyelembevételével kérjük a Tanács megerősítő, jóváhagyó döntését a projekttel
kapcsolatban.
Siófok, 2020. február 14.
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Készítette: Hegedűs István
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…./2020. (02.21.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével, a
„A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia végrehajtása innovatív technikák és új módszerek
felhasználásával” címmel, a LIFE Környezetvédelem és Éghajlat-politika alprogram
felhívására benyújtandó integrált projektről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Tanács támogatja a Kft. által benyújtandó Life integrált projektet, jóváhagyja a Balatoni
Integrációs Kft. vezetőpartnerként történő szerepvállalását, felhatalmazza az ügyvezető
igazgatót a pályázat benyújtására és sikeres pályázat esetén - megismert feltételek szerinti –
megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Bóka István
Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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