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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A jelenleg is többségi állami tulajdonban álló nonprofit kft. küldetése, hogy a Nyugat-dunántúli Régió területén
segítse az együttműködésre alapozott térség- és gazdaságfejlesztési folyamatok elindulását és megvalósulását.
Célja, hogy a régióban tevékenykedő önkormányzatok- vállalkozások- és civil szakmai szervezetek hálózati
kooperációját térségi- megyei- és régiós szinten egyaránt felerősítse, növelve a fejlesztési programok
hatékonyságát. Kiemelten fontos számunkra a területfejlesztés- és a vidékfejlesztés szempontrendszerének és
módszertanának harmonizálására épülő magas színvonalú szakmai szolgáltató tevékenység feltételrendszerének
megteremtése.
A fenti célok elérése érdekében a szervezet az alábbi három fő területen végez tevékenységeket:
I.
Határon átnyúló fejlesztések: Valamennyi határszakasz vonatkozásában cél a régióban és a határ
túloldalán működő szakmai szervezetek két- és többoldalú partnerségi projektjeinek segítése, új projektek
indítása kiemelten a terület- és vidékfejlesztési tervezés és együttműködés területén.
II.

Transznacionális projektek: Az Európai Unióban felgyülemlett fejlesztési tapasztalatok átadása- és az

országok közötti fejlesztési munka megerősítése céljából szervezetünk kiemelt figyelmet fordít transznacionális
projektek megvalósítására. Elsősorban az INTERREG Europe, a CENTRAL és a Danube programok keretei között
törekszünk a hálózati együttműködések felerősítésére, melynek során kiemelten kezeljük a régión belüli stratégiai
partnereinkkel közösen megjelölt tématerületeket (helyi gazdaságfejlesztés, vállalati hálózatok- és klaszterek, zöld
gazdaság, vidéki térségek felzárkóztatása, szociális gazdaság, családbarát intézkedések, önkéntesség és közösségi
alapú fejlesztések, szellemi kulturális örökség védelme, stb.)
III.
Terület- és vidékfejlesztési programok, hazai projektek: Alapvetően a régión- és az országhatáron belül
megvalósuló szakmai munka tartozik ide. Cégünk több éve foglalkozik a terület- és vidékfejlesztés átfogó
témájával, melyet kollégáink esetenként több tíz éves tapasztalatára támaszkodva tudunk képviselni. Emellett a
régióban megvalósuló projektek hatékonyságát növelő szolgáltatásokat (projektmenedzsment-segítés, pénzügyi
tanácsadás, területi elemzés- és tervezés, stb.) is végzünk. Konzorciumi partnerként helyi foglalkoztatási
együttműködési projektek megvalósításában veszünk részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
I. közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Tudományos tevékenység, kutatás
A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5.§ (3) bekezdése szerint
a TTI stratégia kialakításában a Kormány együttműködik
a tudományos élet képviselőivel, a vállalkozásokkal,
valamint a társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel és
más civil szervezetekkel – ezen cél teljesítését kívánja
közvetve szolgálni a társaság az említett tevékenységgel.
Helyi közösségek, regionális fejlesztési szervezetek, a
régió fejlesztésében érdekelt vállalkozások

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A társaság elvégezte a projekttervek alapján a rá, mint
projektpartnerre időarányosan jutó feladatokat a következő projektekben:
Határon átnyúló projektek:
SMART PANNONIA AT-HU: A SMART-Pannonia projekt alapvető célja hatékony, "okos" és fenntartható
határon átnyúló közös közlekedési együttműködés megalapozása az osztrák-magyar határtérségben, hogy a már
meglévő - ad hoc jellegű - együttműködésnek formális kereteket adjon egy határon átnyúló közlekedési platform
létrehozásával és az érdekelt felek közti rendszeres találkozók segítségével.
A közlekedési platform mellett egy külön irányító csoport foglalkozik a határon átnyúló közlekedési kapcsolatok
kérdéskörével. A VOR - Verkehrsverbund Ostregion GmbH projektpartner segítségével közvetlen tapasztalat- és
tudáscserére került sor, ami a magyar oldal előrelépését segíti egy határon átnyúló közlekedési együttműködés
kialakítása felé.
A projekt részét képezik továbbá a már megvalósított határon átnyúló közlekedési megoldásokhoz való
tanulmányutak, a mobilitási megbízottak képzése, amely közvetlenül emeli az önkormányzatok
kompetenciaszintjét a klímabarát mobilitást illetően. A mindennapi kerékpározás témakörében- mely a
klímabarát mobilitás alapvető eleme - konkrét tevékenységek települési szinten kerültek kidolgozásra, valamint
határon átnyúló vasúti tervezési tevékenység is folyik. Elkezdődött egy multimodális útvonaltervező fejlesztése,
ami fontos innovatív informatikai megoldásokra támaszkodik és a mobilitási információk mellett az ökológiai
lábnyomról, CO2 kibocsátásokról is tájékoztatást nyújt.
Connreg AT-HU: a projekt célja egyrészt a meglévő helyi és regionális hálózatok határon átnyúló
együttműködésbe történő bevonása, másrészt a meglévő és jövőbeli projektszereplők számára lehetőség
biztosítása a 2020 utáni együttműködési területek, témák meghatározására és kidolgozására. A projekt keretében
határon átnyúló képzési akadémia rendezvényeket szerveztünk, határon átnyúló terület- és regionális politikára
vonatkozó stratégiák kerültek regionális- és programszinten becsatornázásra, „people-to-people“-aktivitások
kerülnek támogatásra. Az osztrák-magyar határtérség számára érdekes post-2020 projekttémák beazonosítása
érdekében lekérdezés kerül lebonyolításra a határtérségben online felmérés és mélyinterjú keretében a
határtérség jelenlegi projektszereplőinek körében, illetve outdoor rendezvények (roadshow) keretében a lakosság
körében.
Iron Curtain Cycling SI-HU: a világháborúk után meghúzott határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre elvágta
egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi tájegységet jelentő szlovén-magyar határvidéket. A korábbi
kapcsolatok elhaltak, a falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. Célunk az EuroVelo13
útvonalra, mint fő észak-dél irányú tengelyre rácsatlakozó helyi, térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe
foglalásával, a kerékpárosbarát szolgáltatáskör és kiegészítő kínálat létrehozásával egy összefüggő CBC
kerékpáros desztináció kialakítása, integrálva a határtérséget az EuroVelo nemzetközi rendszerébe.

Fő tevékenységek: EV13 útvonal szlovén-magyar szakaszának, rácsatlakozó térségi hálózatoknak és Vasfüggöny
emlékpontoknak a kitáblázása; új határmetszési pontot is adó kerékpáros összeköttetés létesítése;
kerékpárosbarát szolgáltatáskör bővítése: kerékpáros centrumok, e-töltőpontok, kerékpárosbarát szálláshely,
közös térkép és mobilapplikáció, tematikus utak és turisztikai csomagok; Vasfüggöny emlékhely létrehozása;
tudástranszfer események, szemléletformálás (pl. workshopok, „kerékpárosbarát szolgáltató” és
látogatómenedzsment útmutató); rendezvények.
A projekt eredményeként számos kerékpáros útvonal került kitáblázásra a határtérségben, így Zala megyében 79
útirányjelző tábla és 5 tájékoztató tábla került kihelyezésre, valamint négy településen (Csesztreg, Kistolmács,
Lentiszombathely, Páka) került kialakításra kerékpáros pihenőhely. Vas megyében 29 útirányjelző tábla és 2
tájékoztató tábla, valamint padok és hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre. Apátistvánfalván, az Ökoturisztikai
Információs Centrumnál e-kerékpár töltőállomás létesült. A szalafői határsávban pedig információs táblákkal,
oszlopokkal, határkövekkel és egy eredeti műszaki határzár részlettel felszerelt Határkőpark szabadtéri kiállítóhely
került kialakításra, Mindemellett magyar oldalon a lovászi Légópincéhez, a Riganóci őrtoronyhoz, valamint a
bödeházi Bartáság Parkhoz vezető utat is kitábláztuk és információs táblákat helyeztünk ki.
Szlovén oldalon a muravidéki regionális kerékpárút-hálózat fejlesztése során megtörtént a kerékpáros
összeköttetések kijelölése 50 tábla kihelyezésével, az út mellett pedig kerékpáros számláló készülékek telepítésére
is sor került. Kerékpáros pihenőhelyek kialakításával is javult a térségben kerékpározók rendelkezésére álló
infrastruktúra, összesen öt helyen állítottak fel rönkből készült pavilonokat asztallal és padokkal,
kerékpárállvánnyal és információs táblával kiegészítve. Három helyen pedig (Rakičanban a vár mellett, Krogban a
füves sportpálya mellett és Muraszombat mellett az Expano pavilonnál) kerékpárkölcsönzővel egészítették ki a
pihenőhelyeket.
A Ptuj és környéke térségi kerékpárút hálózat kialakítása során Ormož és Ljutomer között elhelyezésre kerültek a
jelzőtáblák és kerékpáros útjelzők. A kijelölt útvonal mellett három paddal, kerékpárállvánnyal, szemetessel és
kisebb javításokat segítő szervízállomással felszerelt kerékpáros pihenőhely is kialakításra került (Ormož, Svetinje,
Jeruzalem településeken).
Green Line SI-HU: a Green Line projekt a tudás és a tapasztalat átadására összpontosít, ami az érintett
szervezetek – partnerek – kapacitásának bővítéséhez és az intézményi együttműködés – partnerek, települések,
állami szervezetek – képességének növeléséhez vezet. Mindezt annak érdekében, hogy a környezetvédelem, az
energiahatékonyság és a megújuló energia használatának határon átnyúló kapcsolatai magasabb szinten váljanak
elérhetővé. A projektben két kulcsfontosságú téma lesz, nevezetesen a készségek hiányának kiküszöbölése és az
együttműködés, ami a nemzeti jogszabályoknak és az európai irányelveknek megfelelően a hatékony stratégiai
tervezéshez teremt új lehetőségeket, és ez mellett további eszközöket kíván kifejleszteni. A projekt
középpontjában az úgynevezett „twinning” folyamat megvalósítása áll, amely partnerségi határon átnyúló
találkozókat jelent, a tudás és a tapasztalat kölcsönös átadásával, amik segítséget nyújtanak a későbbi stratégiai
energiatervek kidolgozásához. A projekt egyrészt a projekt partnerek munkatársait célozza meg és képezi,
másrészt a közintézmények alkalmazottait is bekapcsolja a koncepció kialakításába. A projekt támogatási
eszközöket is nyújt, így például az energiaköltési rendszer applikációnak előkészítését és ennek magyar nyelvre
fordítását, valamint a Mura-Zala geotermikus medence 3D modelljének elkészítését – a geotermikus energia
potenciáljának áttekintését. A „twinning” folyamat véglegesítése után a jövőben a hosszú távú együttműködés
érdekében konkrét lépésekre vonatkozó együttműködési megállapodás kerül előkészítésre és aláírva a partnerek
között. Továbbá „jó gyakorlatok” bemutatása is megjelenik a projekt végrehajtása során, a jövőbeli cselekvési
tervek készítéséhez szükséges intézkedési adatbázisok bevonásával, ahol a hangsúlyt a projektben kifejlesztendő
eszközök használatára vonatkozó kötelezettségvállalás elfogadására helyezzük.
A 2018-as évben lezajlott a Kick off meeting, illetve elkezdődött a twinning folyamat, ahol a partnerség bemutatta
eddigi tevékenységeit a környezetvédelemhez, az energiahatékonysághoz és a megújuló energia használathoz
kapcsolódóan.

Transznacionális projektek:

ARTISTIC: a kulturális szereplők, a lakosság és a pénzügyi szereplők kapcsolatának erősítése révén olyan
nehézségek leküzdéséhez kíván hozzájárulni, mint a pénzügyi források szűkössége, vagy a kulturális szereplők
szaktudásának és a projektmenedzsment tapasztalatának hiánya. A projekt keretében közös stratégia kerül
kialakításra, amely megfelelő eszközrendszerrel és szolgáltatáskörrel rendelkezik az említett célok eléréséhez. A

fenntarthatóság biztosítása érdekében a projekt keretében helyi „mediátor” – közvetítő szakember – képzése is
megvalósul, aki a célterületen további segítséget nyújt a kulturális szereplők számára, hogy ötleteik,
kezdeményezéseik olyan formába kerüljenek, hogy azok képesek legyenek önállóan is forráshoz jutni.
2018-ban a projekt keretében megvalósult a helyi szellemi kulturális örökség (SZKÖ) feltérképezése a
hagyományos építészeti eljárások témakörében (többek között vályogépítészet, zsúpolás). Mindemellett
mélyinterjúk, valamint kérdőíves lekérdezéssel 36 helyi kulturális és pénzügyi szereplő, illetve ezen témákhoz
kötődő magányszemély tapasztalatai, véleményei kerültek összegyűjtésre, melynek célja a helyi tevékenységek,
valamint a nemzetközi tapasztalatcsere megalapozása volt – ehhez kapcsolódóan a Tájházszövetség
közreműködésével közös gondolkodás, szakmai workshop került lebonyolításra 2018. április 13-án.
A nemzetközi tapasztalatok, szűk keresztmetszetek azonosítását követően közös, számos témát felölelő eszköztár
került kidolgozásra a SZKÖ-hez kapcsolódó szervezetek, kulturális szakemberek támogatására, amelyben a
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. a szellemi tulajdonjog védelmét érintő információk feldolgozásáért volt felelős, az
alábbi területek érintésével:
Szerzői jog;
Védjegy;
Formatervezési mintaoltalom;
Földrajzi árujelző;
Üzleti titok;
Adatvédelem.
Az év végén megkezdődött a 2019-es tevékenységek, szakmai képzések megtervezése, megalapozása.
Transdanube Pearls: a két és fél évet átölelő projekt végrehajtása során a Transdanube.Pearls projekt keretében
megalapításra kerül a „fenntartható mobilitás iránt elkötelezett turisztikai desztinációk hálózata – vagyis a
Transdanube.Pearls (Duna Gyöngyei)” hálózata. A hálózatban való részvétel által:

a desztinációk növelni tudják az egyedi utazási lehetőségeket kínáló ajánlatok láthatóságát, melyek
elsődlegesen a Duna menti térségek közötti fenntartható módú közlekedésre fókuszálnak;

a hálózat elősegíti a közlekedési és turisztikai szektor különböző szintű szereplőinek együttműködését.
A projekt további célja a felhasználóbarát információk hozzáférésének javítása, amely a meglévő közlekedési
szolgáltatásokra koncentrál. A regionális mobilitás központok egyrészt fenntartható közlekedési
ügyfélszolgálatként fognak működni a régióban, másrészt pedig a turisták számára nemzetközi turisztikai és
mobilitási információs pontokként lesznek jelen, ahol a Duna menti régiók közötti fenntartható módú közlekedési
lehetőségekről lehet információkat szerezni. A speciális fenntartható turisztikai/közlekedési kínálatok attraktív
„csomagokat” nyújtanak azon látogatók számára, akik a megadott útvonalakat szeretnék követni az adott
„Gyöngy” közelében.
A 2018-as évben folytatódtak a szakmai tevékenységek a projektben. Megszervezésre került az értékelő túra, a
projekt vezető partnere és szakértőik ellátogattak a szigetközi Duna és Öreg Duna szakaszra is. Üzleti és
működtetési terv készült, hogy a Szigetköz mint Duna Gyöngy milyen módon tud üzletileg működni. Felmérésre
került az Eurovelo 6-o kerékpárút északi és déli szakasza egyaránt, ennek északi szakaszáért cégünk volt felelős.
A felmérés eredményeként az Európai Kerékpáros Szövetség részletes értékelést tudott az útról készíteni.
Elkezdődött a mosonmagyaróvári mobilitás központ és kerékpárkölcsönző megvalósítása, ami a 2019-es évben
kerül befejezésre.
CLUSTERIX2.0: a ClusteriX 2.0. célja a politikai eszközök fejlesztése, mely a klaszterek innovációs kapacitásának
jobb kihasználása által könnyíti meg ezeket az eljárásokat: a kiegészítő kompetenciákra történő összpontosítása,
új innovációs modellek megismerése és fejlesztése, stratégiai klaszterpartnerségek operatív végrehajtása által.
Legfőbb outputok: 32 „policy learning” esemény lebonyolítása, minimum 20 jógyakorlat beazonosítása, elemzése
és megosztása, 10 akcióterv kifejlesztése és kidolgozása és minimum 50 média megjelenés. Közvetlen
kedvezményezettnek lehet tekinteni legalább 50 embert, akik az irányító hatóságok, közreműködő és végrehajtó
szervezetek, különböző helyi/regionális/nemzeti szintek érintettjei közül kerülnek ki, akik a nemzetközi
tapasztalatcseréknek köszönhetően fejleszthetik a szakmai kompetenciájukat. A politikai eszközök javítása révén

(9 Strukturális Alap, 1 regionális) vállalatok, kutató intézetek és egyéb innovációs szereplők közvetetten
hasznosulnak a ClusteriX 2.0. projekt eredményeiből.
A 2018-as évben folytatódtak a tanulmányutak, 2018 év elején Magyaroroszágon is megszervezésre került egy,
ahol Győrben bemutattuk a partnerségnek az ipari parkot és a Mobilist. Év végén Romániában klaszterkonferencia
keretében került a projekt disszeminálásra. Időközben a regionális akciótervek is készültek minden országban, így
Magyarországon is helyi műhelytalálkozókkal támogatva. Ezek véglegesítése 2019-ben, a projekt első
szakaszának zárásakor fog megvalósulni.
Amazon of Europe: az Amazon of Europe Bike Trail lesz az első olyan, 5 országot lefedő kezdeményezés, amely
során a térség fenntartható gazdaságfejlesztése valósul meg a természeti és kulturális értékek tőkésítése által.
Olyan közös integrált megoldások végrehajtására kerül sor az Amazon of Europe projekt keretében, amelyek
hozzájárulnak a fenntartható kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, miközben a környezetvédelemre is nagy
hangsúly helyeződik.
Az AoE kerékpárút fejlesztése során – mint kiemelt fenntartható termék és egyedi turisztikai brand – a 15 projekt
partner összefogásának köszönhetően első lépésként egy szervezeti és információs rendszer kerül kifejlesztésre,
amely által egy határokon átívelő, foglalható és kiajánlható turisztikai termék jön létre az egyedi élményeket és
csodálatos látványt nyújtó folyóparti tájak mentén. A természet-orientált útmutatók alapján a már meglévő –
azonban mindeddig különálló – kerékpárutak kerékpáros infrastruktúrával való ellátására kerül sor (útirányjelző
és információs táblák, pihenőhelyek stb.) a partnerek által, amely így egy több mint 1000 km-es, közös
sztenderdek által létrehozott kerékpárutat eredményez a Mura, Dráva és Duna mentén.
Az Amazon of Europe Kerékpáros Akadémia tréningsorozat megvalósítása által a helyi szervezetek és érintetti
csoportok képzése (pl. nyelvi képzések, túravezetés stb.) valósul meg, amely hozzájárul a helyi szolgáltatások
minőségi nyújtásához. A projekt alapvető innovatív szegmensét képezi az a tőkésítési koncepció, amely
meghatározza azt, hogy a turisztikai termék foglalásából származó jövedelem egy részét milyen módon lehet a
természetvédelemre fordítani, amely a projektből származó előnyök egyenlő elosztását eredményezheti a helyiek,
a látogatók és a természet között. Ennek megfelelően a projekt keretében megfogalmazásra kerül az „élő folyók
az emberekért, természetért” közös vízió, amely az Amazon of Europe térségét az egyik legkedveltebb ökoturisztikai desztinációjává teszi egész Európában.
A projekt 2018-ban indult, elkezdődtek az általános menedzsment és kommunikációs tevékenységek. Regionális
workshopok kerültek a régióban megszervezésre. A helyzetjelentés és a szociális és gazdasági elemzés írása is
elkezdődött. Az út szakaszainak elmérése és ennek egyeztetése megkezdődött a partnerekkel, cégünk ezt
tevékenységvezetőként koordinálja a projekt zárásáig.
RURES: a RURES projekt legfőbb célkitűzése, hogy kihasználja a megújuló energiaforrásokban rejlő potenciált és
növelje az energiahatékonyságot a rurális területeken, mivel hatalmas lehetőség van e térségek
energiafüggetlenedésében. A projekten belül a helyi támogató csoportok létrehozása az egyik legfontosabb
tevékenységek közé sorolhatók, mivel a megalakuló csoportok tagjai által létrejön egy olyan regionális
energiahálózat, melynek az egyik legnagyobb rálátása lenne az adott területen működő összes fontos szereplőre
(hatóságok, regionális ügynökségek, infrastrukturális szolgáltatók) és segítené azok összehangolását, így a
tervezett energiahasznosítási tervek könnyebben és az igényeknek megfelelően tudnának megvalósulni. Helyi
akciócsoportok között létrejön egy transznacionális együttműködési megállapodás, mely aláírásával
biztosíthatóvá válik az egymás közötti folyamatos tapasztalatcsere. Az energiahatékonysági és a megújuló
energiaforrásokra vonatkozó alternatív finanszírozási modellek legjobb gyakorlatát kutatja, és az elkészült
megvalósíthatósági tanulmányokon alapul, hogy hogyan hajtják végre az energiahatékonysági terveket e
modellek alkalmazásával. Kísérleti tevékenységeket hajtanak végre innovatív technológiák tesztelésével az
energiaellátás és a -kereslet oldalán (levegőcsere hő visszanyeréssel, intelligens fogyasztásmérő, LED világítás, PV
hő- és áramtermeléshez, szélenergia és növényi olaj erőmű, energiahatékonysági intézkedések a vízszivattyúk
számára, E-fa). Ezek a tevékenységek, eszközök tisztán bemutató jellegűek, és frekventált helyekre lesznek
kihelyezve. A megújuló energiaforrások hasznosításából származó előnyöket és hozzáadott értéket is vizsgálják
ennek eredményei alapján egy online kalkulátoreszközt (helyi adók, egyéb bevételek) hoznak létre. Ennek
köszönhetően lehetővé válik, hogy a területfejlesztésnél a közösség-orientált szemléletmód fontossága kerüljön
előtérbe. A transznacionális együttműködések révén áthidalhatóvá válnak a különböző fejlettségű régiók közti
szakadék, a legjobb gyakorlati tapasztalatok cseréjével és az új irányvonalak (pénzügyi és technológiai)

figyelembevételével. Ez lehet a gyújtópontja a további beruházásoknak az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások terén. A megújuló energiaforrások hasznosításának növelése közvetlenül az üvegházhatású
gázok emissziójának csökkenését okozza.
2018 tevékenységei:
Elkészült a Best practice tanulmány és ehhez kapcsolódóan a WPRED elkészítette a kézikönyvet (Best
Practice Handbook), ami elérhető a projekt honlapján, illetve lefordításra fog kerülni magyar nyelvre.
A partnerség tovább folytatta a helyi támogató csoport (Local support group) találkozók
megszervezését. A WPRED a tavalyi évben 3 csoporttalálkozót bonyolított le.
A partnertalálkozók során megtartott szakmai megbeszéléseken részt vettek a projekt partnerek által
kiválasztott külső szakértők
A tavalyi évben elkezdődtek és 2019-ben várhatóan megvalósulnak a kísérleti beruházások, az 5
partnerországban. (Németország, Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Lengyelország)
Ehhez kapcsolódóan elkészültek az beruházás előtti jelentések, akciótervek, megvalósíthatósági
tanulmányok.
A 2018-as évben elkészült az országonként fellelhető megújuló energiarendszerek vizsgálata és
elemzése.
A kommunikációs munkacsomagon belül elkészült a már említett Best Practice Handbook. További
hírlevelek készültek el, és folyamatosan frissítve van a projekt honlapja.

II. közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a
kapcsolódó szolgáltatások
2001. évi CI. tv a felnőttképzésről 3 § (2) a) b) bekezdése
szerint az állam mindenki számára biztosítja a
felnőttképzésben való részvételhez való jogot – ezen cél
teljesítését kívánja közvetve szolgálni a társaság.
Vas megyei hátrányos helyzetű személyek

1200 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Cégünk három foglalkoztatás-ösztönző projekt megvalósításában vesz részt konzorciumi tagként a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében, melyek címei „A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában” (TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001), „ÉszakVasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés” (TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002), valamint „Vas
Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” (TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001).
Mindhárom pályázat célja megyei, illetve térségi szinten, hogy
növekedjen a paktum térségben élő munkavállalók képzettségi szintje,
megvalósuljon a munkaerő-tartalék kihasználása a kialakult munkaerő-hiány miatt,
a paktum térség tartsa meg meglévő humánerőforrását, és más régiókban élőknek is vonzó élettér
legyen, amely megfelelő színvonalú munkahelyeket, lakóhelyet, életkörülményeket biztosít,
javuljon a helyi vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége, amellyel a
helyi adóbevételek is növekednének,
a képzőintézmények a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással vértezzék fel az itt tanuló
fiatalokat, és a képzési szerkezet illeszkedjen a gazdasági igényekhez (szakképzés pozícióinak javításával),
mindezekhez kapcsolódó fontos feltétel, hogy érdemi párbeszéd és jól működő partnerség alakuljon
ki a résztvevő szervezetek között.
A projektek a Vas Megyei Kormányhivatal, a Vas megyei Önkormányzat, Kőszeg Város Önkormányzata illetve
Vasvár Város önkormányzata és a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. által létrejött konzorciumi keretek között
valósulnak meg, széleskörű, a fenti célok elérését célzó tevékenységekkel. A cégünk mindhárom projektben az
ún. munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtja a célcsoport számára biztosított információ-nyújtástól a hátrányos
helyzetű személyek felkutatásán és munkahelyhez való jutását segítő tevékenységeken keresztül a toborzó
rendezvények szervezéséig.
A 2018-as évben a paktum projektekben az alábbi tevékenységek zajlottak:
hátrányos helyzetű személyek (célcsoport tagjai) számára információ nyújtás,
szakmai programok (toborzó rendezvények, fórumok) szervezése és aktív közreműködés a
lebonyolításukban,
a célcsoport tagjainak mentorálása,
aktív kapcsolattartás a kormányhivatal illetékes munkatársaival a célcsoport tagjai számára munkahely
szerzése illetve képzési lehetőségek felkutatása érdekében,
aktív kapcsolattartás a térségben működő munkáltatókkal az üres álláshelyek betöltése érdekében, és
a vállalati igényekre épülő képzési lehetőségek felkutatása céljából,
éves munkaerő-igény felmérések készítése.

III. közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4§ (1) a)u) bekezdése szerint az állam gondoskodik az
alapfeladatok ellátásáról, az óvodai nevelés kivételével –
ezen cél teljesítését kívánja közvetve szolgálni a társaság
a magyar-osztrák határmenti régiók oktatási
intézményeinek dolgozói, oktatási-igazgatási
szervezetek,

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A társaság elvégezte a projekttervek alapján a rá, mint
projektpartnerre időarányosan jutó feladatokat a következő projektben:
BIG AT-HU: a nyelvi, kulturális és szociális kompetenciák, különösen a szomszédos országok nyelveinek, valamint
a találkozási nyelvek terén szerzett ismeretek előremutató jelentőséggel bírnak a közös gazdasági és élettérben,
valamint a sikeres határon átnyúló együttműködés alapját jelentik ezekben a régiókban. E cél elérése során
kiemelkedő jelentőségű a gyermekkortól kezdődő nyelvi képzés ösztönzése, amely a gyermekek életkorához és
világához igazított módon, valamint a mindennapok részeként valósul meg. Fókuszban áll a nyelvi képzési
eszközök minőségének fejlesztése a képzési intézményekben, a gyermekek nyelvi képzésének fejlesztése áll
valamint ezek tartós módon történő rögzítése a pedagógusok képességeinek javítása révén. A projekt ezen
túlmenően az oktatási igazgatási szervek, a pedagógusképző intézmények és oktatási intézmények (óvodák,
iskolák) közötti határon átnyúló kapcsolatépítés elmélyítését célozta meg.
Mindehhez biztosítottunk határon átnyúló továbbképzési rendezvényeket, tematikus kereteket az igazgatási
szervek és a pedagógusképző intézmények közötti eszmecseréhez, valamint lehetőségeket az óvodák és iskolák
közötti határon átnyúló partnerségek kialakításához.

IV. közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Környezetvédelem
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól 13§ (1) 11. bekezdése szerint a helyi
önkormányzat feladata a helyi környezet védelme – ezen
cél teljesítését kívánja közvetve szolgálni a társaság.
Natura 2000 területeken élő lakosság, helyi
vállalkozások

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A társaság elvégezte a projekttervek alapján a rá, mint
projektpartnerre időarányosan jutó feladatokat a következő projektben:
LENA: a projekt legfőbb célja a védett természeti területek megőrzésére, fenntartható használatára irányuló közös
és integrált szemlélet erősítése az érintett szakpolitikák területén – elsősorban a Dunához és mellékfolyóihoz
kapcsolódó Natura 2000 területeken –, továbbá új jövedelemszerzési lehetőségek megteremtése a természeti
erőforrásokon alapuló gazdasági szektorokban.
A 2018-as évben a projekt helyi pilot tevékenységeinek keretében megvalósult a Szatmár-Beregi Natúrpark
területén gyűjthető vadon termő növények feltérképezése, amely alapján a helyi lakosok számára először tantermi
oktatás került megszervezésre a növények és gyümölcsök fenntartható gyűjtésére vonatkozóan, majd utána
terepi, gyakorlati oktatás keretében történt meg ezen termények gyűjtése (2018. szeptember 14. Cégénydányád,
majd 2018. október 6-7. Barabás-Ostoros, Kaszonyi-hegy). A gyűjtött terményekből 2018 október 21. és 24. között
a Penyigei Lekvárium közreműködésével gyakorlati főzési oktatás került lebonyolításra, ezáltal elősegítve a
célcsoportokat, hogy a jövőben önállóan is képesek legyenek ilyen jellegű keresetkiegészítő tevékenységeket
folytatni.
A projekt elnyerte a német „Fenntarthatósági díjat” (German “Sustainability Project 2018” – “Projekt
Nachhaltigkeit 2018” Award).

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Humán erőforrás, igénybe vett szolgáltatás

Vagyonelem értéke*
248 600

Felhasználás célja
Cél szerinti felhasználás

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
-

Előző év*
0

Tárgyév*
0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség
Ügyvezető

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

5 220

7 200

5 220

7 200

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

198 066

394 454

0

0

0

0

0

0

154 029

283 312

44 037

111 142

194 142

305 488

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
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

97 747

165 772

140 972

298 557

-8 485

69 820

0

0

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.

