A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

2017.05.31 21:15:50

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

1 4
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0

0
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

14 Kaposvári Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

8 6 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Siófok
Közterület jellege:

Szent László
187

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 4

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:

P K.P k

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 0 0 3 2 4 3

.6 0 0 6 2

/ 2 0 0 9/2 1

1 8 2 6 8 7 8 8

1

1 4

Lakatosné Szuhai Györgyi

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Siófok

2 0 1 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

579

338

I. Immateriális javak

108

76

II. Tárgyi eszközök

471

262

56 448

9 441

55 926

8 205

522

1 236

3 625

12 011

60 652

21 790

-24 190

-25 775

I. Induló tőke/jegyzett tőke

200

200

II. Tőkeváltozás/eredmény

-19 069

-24 390

-5 535

-3 721

214

2 136

84 842

47 565

84 842

47 565

60 652

21 790

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év

1 978

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

3 635

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1 978

3 635

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

4 515

5 435

4 515

5 435

4 015

5 435

4 015

5 435

ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

58

58

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

4 573

5 435

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

4 015

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

6 551

9 070

5 435

4 015

5 435

4 303

6 117

4 303

6 117

5 178

2 699

1 700

1 189

6 878

3 888

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

743

594

1 040

1 189

1 783

1 783

7. Értékcsökkenési leírás

337

240

337

240

8. Egyéb ráfordítások

140

1

180

74

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

150

99

150

99

10 108

9 156

11 848

10 418

9 139

8 890

9 139

8 890

-5 535

-3 721

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

-5 535

-3 721

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1 978

40

1 740

3 635

73

1 262

238

2 373

-5 297

-1 348

24

237

24

237

214

2 136

-5 321

-1 585
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

4 015

5 385

4 015

5 385

D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

187

8 6 0 0

Település:

Siófok
Közterület jellege:

Szent László
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
P K .P k . 6 0 0 6 2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 4

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 0 9 / 2 1
0 0 0 3 2 4 3

1 8 2 6 8 7 8 8

1

1 4

Lakatosné Szuhai Györgyi

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

EIE, KT,NOKI,PE,FK

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Alaptörvény E cill(1), ALaptv. P cikk

2004 évi XXXIV kkv.tv.10 par. b)c, 2011 évi CLXXXIX tv 6par.a-b, 2001 évi CI évi tv a felnőttképk.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: kkv,civil szerv, önkormányzatok, egyetemi hallgatók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

100

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
eszköz

Tárgyév
4 515

5 435

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

4 515

5 435

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

4 515

5 435

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
munkabér

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév (2)
1 787

Előző év (1)

1 783
Tárgy év (2)

1 787

1 783
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

6 551

9 070

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

4 015

5 385

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 536

3 685

11 848

10 418

6 878

3 888

9 139

8 890

-5 321

-1 585

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás

H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: ERASMUS+
Támogató megnevezése:

Agency for Mobility and EU programmes za mobilnost i programme Europske unije (AMPEU)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.09.01-2016.08.31

Támogatási összeg:

13 238 400

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 385 393

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 385 393
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 385 393
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 058 712

Dologi

4 326 681

Felhalmozási
Összesen:

5 385 393
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló
EUROPEER ALapitvany szakmai beszamolo 2016.pdf

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A 2016. ÉVBEN VÉGZETT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEKRŐL

Az EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány 2016-ben folytatta a fő
célkitűzéseihez illeszkedő, elnyert támogatási programjainak megvalósítását, illetve fenntartását.
2016-ban egy olyan projektje volt az alapítványnak, ami megvalósítás alatt volt, az az ún. TREND
projekt. A projekt megvalósítása 2014 őszén indult, finanszírozása ERASMUS+ forrásból történik. A
Projekt feladatainak folytatásaként 2016-ban elkészült az e-learning tananyag, illetve számtalan
workshop került lebonyolításra. A projekt zárása 2016-ban történt meg.
2016-ban több pályázat elkészítése is megkezdődött, ezek benyújtására már csak 2017-ben került
sor. Az Alapítvány szintén közreműködött egy innovatív program, a Project Life Management
program megvalósításának az előkészítésébe.
A másik két, korábban megvalósított projekt (Health Info és SUSTAIN) elszámolása alapítvány szinten
2015-ben megtörtént, projekt szinten – a szlovák partner elszámolásának elhúzódása miatt – 2016ben fejeződött be. Ezen projektek esetén elkezdődött a projekt eredményeinek a fenntartása, ami
különösen a Health Info projekt kapcsán ró nagyobb feladatot az alapítványra.
Szintén feladat a korábban, 2014. januárjában lezárult CHREN magyar-horvát projekt fenntartása,
mely részben a TREND projekt, illetve a horvát partnerekkel történő együttműködés révén valósul
meg.
A projektek részletes bemutatása:
1. TREND projekt
A projekt címe:

Training for Renewable Energy Network Development

Program megnevezése:

Erasmus+

Projektazonosító:

ERASMUS + 2014-1-HR01-KA200-007212

Projekt kezdés időpontja

2014.09.01.

Projekt zárás időpontja

2016.08.31.

Támogatás összege

44 128 Euro

Közhasznú

•

Alaptörvény E) cikk (1) bekezdés: az európai népek szabadságának,

1

tevékenységhez

jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében az európai egység

kapcsolódó közfeladat,

megteremtésében való közreműködés

jogszabályhely:

•

Alaptörvény P) cikk (1) bekezdés: a természeti erőforrások, különösen a
termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a
honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek védelme,
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése

•

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi

•

2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b): Felnőttképzési

XXXIV. törvény 10. § b)-c) pont: a kis- és középvállalkozások fejlesztése
tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját
képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan
képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére,
kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a
felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.
•

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b):
Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település
önfenntartó képességét

Projekt weboldala

www.trend2020.eu

Projektleírás

A TREND projekt egy regionális kezdeményezés amely célul tűzte ki, hogy segíti a
Dráva menti horvát, magyar, szlovén határtérség megújuló energetikai fejlesztését,
a

helyi

kis-

és

középvállalkozások,

civil

szervezetek,

önkormányzati

véleményvezérek, illetve egyetemi hallgatók képzésével.
A projekt célja:
Helyi kezdeményezők képzése, hogy képesek legyenek megszervezni a partnerséget
helyi

közösségükben

egy

alulról

építkező

megújuló

energetikai

projekt

megvalósításához. A képzés olyan technológiai, mezőgazdasági, üzleti és szervezési
ismeretek

átadására

irányul,

amellyel

kiválasztható

a

közösség

számára

legmegfelelőbb fejlesztési opció.

A fenti cél elérése érdekében a projekt:
FELTÉRKÉPEZI a legjobb regionális gyakorlatokat és meghatározza azokat a személye
kompetenciákat, amelyek a megújuló energia projektek sikeres megvalósításához
szükségesek.
KIDOLGOZ négy e-learning modult (biomassza energetikai hasznosítása, megújuló
energia technológia, energia hatékony felújítás/ kivitelezés, projekt menedzsment)
LÉTREHOZ egy nemzetközi oktatás szervezési rendszert, hogy a három országban
található célcsoportokat képezni tudja, fejlesztve a sikeres megvalósításhoz
szükséges személyes kompetenciáikat.
Az Alapítvány szerepe a
projektben

Az EUROPÉER Alapítvány fő feladata:
•

Részvétel a jó gyakorlatok kézikönyv elkészítésében
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•

Részvétel a kompetencia felmérő eszköz elkészítésében

•

Részvétel az e-tananyagok elkészítésében (biomassza, megújuló energia
technológia, energia hatékonyság, projekt menedzsment)

•

Nemzetközi projekt találkozókon való részvétel, illetve közerműködés ezek
szervezésében

•

Projekt honlap létrehozása, e-tananyag fejlesztés

2. HEALTH INFO projekt
A projekt címe:

A váratlan helyzetek kezelését támogató közös online ügyeletfigyelő rendszer
kialakítása a magyar-szlovák határmenti térség kiválasztott területein

Program megnevezése:

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Projektazonosító:

HUSK/1101/1.4.1/0019

Projekt kezdés időpontja:

2012.10.01

Projekt zárás időpontja:

2014.11.30

Támogatás összege:

A projekt megítélt teljes költségvetése 715.034,38 EUR. Ezen belül az EUROPÉER

Közhasznú
tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Projekt weboldala
Rövid projektleírás

Alapítványra eső költségvetés 403.148,78 EUR, az önerő mértéke 5%.
• 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus
közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi
jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes
szabályokról
• 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2): Népegészségügyi
tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése,
intézményrendszer;
egészségfejlesztési,
egészségvédelmi,
betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások
• Alaptörvény E) cikk (1) bekezdés: az európai népek szabadságának,
jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében az európai egység
megteremtésében való közreműködés
his.europeer.eu
Ügyeleti ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk nem tartoznak
az emberek mindennapi érdeklődési körébe. Fontosságára csak a váratlan
helyzetek hívják fel a figyelmet. Különösen akkor, ha éjszakai orvosi ügyeletet, egy
ünnepek alatt nyitva tartó gyógyszertárat, vagy egy hétvégén rendelő fogorvost
kell felkeresni – saját hazánkban vagy más országban.
Egy váratlan helyzetekre épülő, interneten és mobiltelefonon egyaránt elérhető,
több ország adatait egységesen kezelő, több nyelven lekérdezhető, és navigációs
képességével útiránymutató tartalomszolgáltatásra erőteljesek az igények. Ez volt
az alapja a szlovák-magyar határon átnyúló ügyeletfigyelő rendszer kiépítését
célzó projekt megvalósításának, ezt a kiemelkedő társadalmi fontossággal bíró,
váratlan helyzetek kezelését támogató, az eddigi tapasztalatokra épülő on-line,
naprakész adatokat szolgáltató információs rendszer kialakítását vállalta
megvalósítani az EUROPÉER Alapítvány. A közérdekű tartalomszolgáltatás egy
időben nyújt adatbiztonságot, esélyegyenlőséget, hiteles információszerzési
lehetőséget a váratlan helyzetbe kerülők számára.
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A mintaprojekt megvalósításának célterületeként magyar oldalon Borsod-AbaújZemplén megye, míg szlovák oldalon Kassa megye került kiválasztásra.
A projekt specifikus céljai:
- egységes informatikai, tartalomszolgáltatási háttér kialakítása;
- adaptációs és az ágazati informatikával kompatibilis modellek tervezése;
- informatikai, technológiai, tartalmi specifikációk elkészítése;
- adatok gyűjtése, elemzése, összehasonlító értékelése, standardizálása;
- adatáramlás környezetének és feltételrendszerének kialakítása;
- online tartalomkezelő felület kifejlesztése;
- a rendszer tesztelése és üzembe állítása.
A projekt fontos eleme a rendszer megalapozását szolgáló összehasonlító
elemzések, egységesítési lehetőségek, modellek, közös módszertanok kidolgozása.
A projekt megvalósítása során, valamint a kommunikációs tevékenység keretében
fokozott jelentőséget kap a személyes kapcsolatok erősítése, partneri
együttműködési formák kihasználása, valamint a kialakult egyéb együttműködési
lehetőségek erősítése.
A Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megye területére kiterjedő mintaprojekt
megvalósításában az alábbi partnerek vettek részt:
- EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú
Alapítvány budapesti telephelye (Budapest, Pest megye, Magyarország)
- Zempléni Regionális Fejlesztési Ügynökség (Terebes, Kassa megye,
Szlovákia)
- Fejlesztési Akadémia és Továbbképző Intézet Közhasznú Alapítvány
(Budapest, Pest megye, Magyarország).
Az ügyletfigyelő rendszer közvetlen célcsoportjai:
• a projektterületen
élő lakosság (kb. 1.500.000)
tanuló, más területről érkező diákok (kb. 100)
dolgozó, más területről érkező munkavállalók (10.000-20.000)
lévő utazási irodák, szállodák, idegenforgalmi egységek (100 - 200)
• a projektterületre érkezők (turisták, üzletemberek, stb.) (500.000 1.000.000)
• a projektterületet ellátó
egészségügyi ügyeletek (orvos, gyógyszertár, fogorvos) (300-400)
ügyeletszervezők (50)
mentőszolgálatok (2)
tudakozók, call-center (kb.8).
Az ügyletfigyelő rendszer közvetett célcsoportjai (program területen / program
területen kívül) Közreműködő célcsoportok: - ügyeletszervezők (150-200) egészségügyi ügyelet ellátók (orvos, gyógyszertár,fogorvos,) (több ezer) - Mobil
tartalomszolgáltatók (5-7) - Navigációs berendezéseket tervezők, üzemeltetők (3-
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6) - projekt partnerek (3) Együttműködő célcsoportok: - Koordináló szervek(kb. 10)
- Mentőszolgálatok, katasztrófaelhárítási szolgálatok (10-15) - Nemzetközi
segélyvonalak, Európai Segélyhívó Rendszer (kb. 10) Az ügyeletfigyelő rendszer
média felhasználói: - Tudakozók (3-7) - Call Centerek (10-20) - Települések, régiók,
járások, országok információs szolgálatai (több száz) – Nagykövetségek.

A Health Info rendszere on-line, naprakész adatokat szolgáltat a gyógyszertári, az orvosi és a
fogorvosi ügyeletekről a váratlan helyzetbe kerülők számára.
3. SUSTAIN projekt
A projekt címe:

SUSTAIN Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért

Program megnevezése:

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Projektazonosító:

HUSK/1001/1.1.2/0046

Projekt kezdés időpontja

2012.04.15.

Projekt zárás időpontja

2014.12.31.
A projekt megítélt költségvetése 439.6000 EUR. Az EUROPÉER költségvetése ebből
194.984 EUR. Önerő mértéke: 5%.

Támogatás összege
Közhasznú

•

Alaptörvény E) cikk (1) bekezdés: az európai népek szabadságának,

tevékenységhez

jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében az európai egység

kapcsolódó közfeladat,

megteremtésében való közreműködés

jogszabályhely:

•

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 10. § b)-c) pont: a kis- és középvállalkozások fejlesztése

Projektleírás

A projekt elsődlegesen a fenntartható technológiákat célozza, ezen belül a
fenntartható építészetet, és ennek helyi üzleti lehetőségeit, illetve alternatív
gazdasági ezsközöket vizsgál.
A projekt fő célja a határon átnyúló vállalkozások együttműködésének
megkönnyítése, párbeszéd kezdeményezése a fenntartható fejlődésről a
vállalkozok, szervezetek és a községek polgárai között, és a vállalkozások
tirányításához szükséges ismeretek, eszközök és módszerek elérhetővé tétele kis
és középvállalkozások számára.
Főbb célcsoportjaink az építőipari vállalkozások, ingatlan gazdálkodó, a
környezettudatosság
elterjesztésében
érdekelt
civil
szervezetek,
a
területfejlesztésben, innovációban érdekelt vállalkozások, szervezetek.
A projekt megvalósításában az alábbi partnerek vettek részt:
- EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú
Alapítvány budapesti telephelye (Budapest, Pest megye, Magyarország)
- Zempléni Regionális Fejlesztési Ügynökség (Terebes, Kassa megye,
Szlovákia)
- Fejlesztési Akadémia és Továbbképző Intézet Közhasznú Alapítvány
(Budapest, Pest megye, Magyarország).

Az Alapítvány feladata,
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szerepe a projektben

A megvalósítás során az alábbi tevékenységekre koncentráltunk:
• többnyelvű, gyakorlatias „Fenntartható építészeti útmutató” kidolgozása
– a kézikönyv gyakorlati tanácsokkal bír mind a tervezők, kivitelezők,
építtetők, és a döntéshozók és pénzügyi szereplők számára;
• többnyelvű tájékoztató füzetek kidolgozása 6 fenntartható építészeti
témában;
• fenntartható építészeti cég- és termékadatbázis létrehozása - a magyarszlovák határtérségben adatbázisba foglaltuk azokat a potenciális
cégeket, illetve termékeket, amelyek alapjai lehetnek a határon átnyúló
fenntartható építészeti ipar megteremtésének;
• külön felmértük a fenntartható építészet üzleti lehetőségeit a
határtérségben, kiemelve a bérlakásépítés kérdéskörét; hogyan lehet
széles rétegek számára alacsony rezsijű lakhatást biztosítani minimális
környezeti terheléssel – ehhez létrehoztunk egy fenntartható bérlakás
finanszírozási-modell kalkulátort is;
• a fenntartható építészetben érdekelt vállalkozások innovációs szempontú
erősítése - teret kívánunk nyitni a határon átnyúló regionális innovációs
lehetőségeknek, ezért a határtérség vonatkozásában elkészítettük az erre
vonatkozó fejlesztési stratégiát, és a helyi kis- és középvállalkozások
felkészítésére célzott tréninget dolgoztunk ki, amely e-learning
formájában elérhető;
• alternatív gazdaságfejlesztési eszközök vizsgálata (helyi pénz).
A projekt során elért eredmények bevezetésére, használatára, fenntartására,
workshop-ok, kiadványok és egy projekt-honlap áll rendelkezésünkre, hogy a
célcsoportok számára biztosítsuk az ajánlott környezettudatos építészeti
megoldások megfontolását, alkalmazását és elterjesztését, továbbá az
építőiparhoz kapcsolódó vállalkozások számára az új piaci lehetőségek és a
horizontális, vertikális partneri együttműködések kiaknázását.
Az elkészített, ingyenesen hozzáférhető útmutatók, tanulmányok, elemzések,
ismeretek

az

új

piaci

lehetőségekről

javíthatják

a kkv-k

működésének

hatékonyságát, ezen gyakorlati információk a gazdasági élet szereplői számára
kézzelfogható értéket jelentenek.
Projekt weboldala

http://sustain.europeerakademia.hu/

4. A CHREN projekt
A projekt címe:
Program megnevezése:

Horvát-magyar megújuló energia hálózat kialakítása
Magyarország -Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013

Projektazonosító:

HUHR/1001/2.1.3/0001

Projekt kezdés időpontja

2013.02.01

Projekt befejezés

2014.01.31.

időpontja
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Támogatás összege
Közhasznú
tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A projekt megítélt költségvetése 373.582 EUR, ebből az EUROPÉER Alapítvány
költségvetése 62.872 EUR volt. Önerő mértéke: 5%.
• 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
5. § (3) pont: Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és
innováció-politikai stratégia kialakításában
• Alaptörvény P) cikk (1) bekezdés: a természeti erőforrások, különösen a
termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a
honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek védelme,
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése
• A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 10. § b)-c) pont: a kis- és középvállalkozások fejlesztése
• Alaptörvény E) cikk (1) bekezdés: az európai népek szabadságának,
jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében az európai egység
megteremtésében való közreműködés
• 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11.
19.: Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés,
-kezelés
és
-ártalmatlanítás
(csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás

Projekt weboldala

www.chren.eu

Rövid projektleírás

A projekt céljai:
• K+F és képzési hálózat kialakítása a határmenti térségben a megújuló
energiák területén;
• a projektpartnerek készségeinek fejlesztése a megújuló energiaforrások
hasznosítása terén;
• jó gyakorlatok átültetése Magyarországról Horvátországba;
• a közvélemény tájékoztatása, szemléletének formálása a megújuló
energiaforrások hasznosításának előnyeiről.

Az Alapítvány feladata,
szerepe a projektben

A projektben résztvevő partnerek:
• Josip Juraj Strossmayer Egyetem Eszék;
• Eszék Város Önkormányzata;
• Regionális Fejlesztési Ügynökség Szlavónia és Baranya;
• EU NGO Center;
• Mezőgazdaság-tudományi Kar Eszék;
• Fenntartható Fejlődés Egyesület;
• Européer Alapítvány.
A projekten belül az EUROPÉER Alapítvány az alábbi tevékenységek
megvalósításában vett részt:
• Közös útmutató készítése a megújuló energiaforrások hasznosításának
fejlesztése tárgyában a határmenti térségben: Kézikönyv készítése a
FEDREE projekt tanulmányaira és tapasztalataira alapozva;
• Országos konferencia szervezése a megújuló energiaforrások hasznosítása
tárgyában, valamint közreműködés a partnerek által szervezett
konferenciákon: Eszéken (Horvátország) és Nagykanizsán (Magyarország);
• Workshop szervezése (Pécs) a projekt partnerek és a külső érdeklődők
számára a megújuló energiák hasznosítása tárgyában, valamint
közreműködés a partnerek által szervezett workshopokon és képzéseken
(Eszék, Nagykanizsa);
• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: A projekt eredményeinek
megismertetése a célcsoportokkal (promóciós anyagok készítése,
közreműködés a rendezvények szervezésében, sajtóközlemények és
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•

sajtóhírek kiadása);
Tanulmányutakon való közös részvétel, egyrészt a jó gyakorlatok
feltérképezése, átültetése érekében (Magyarország, Németország). Az
utóbbi elsődleges célja egy biogáz üzem megtekintése, hasonló üzem
Eszéken való fejlesztésének előkészítése.

Célcsoportok: a megújuló energia beruházások iránt érdeklődők, ezen a téren
tevékenykedő magyar és horvát intézmények, civilek, önkormányzatok, cégek
képviselői, oktatási intézmények.

A környezetterhelés csökkentése érdekében mindegyik projektmegvalósítás során ügyelünk arra, az
ajánlattételre meghívott cégeket eleve úgy válasszuk ki, hogy azok öko- és környezetbarát
technológiát alkalmazzanak, és beszerzéseink során külön környezetvédelmi vállalásokat is
megjelölünk, hogy minél kisebb arányban kerüljenek nyomtatásra az anyagok. A természeti
környezetünk védelme mellett ez költségmegtakarítással is jár.
A pályázatokban tett vállalásokkal összhangban működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a
horizontális témákra, illetve az esélyegyenlőségre.

Siófok, 2017.05.31.
Lakatosné Szuhai Györgyi
a kuratórium elnöke
EUROPÉER Európai Fejlődésért és
Együttműködésért Közhasznú Alapítvány
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