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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 térségimegyei- 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 az osztrák-magyar határtérség - mint „funkcionális régió" közösségi közlekedésének fenntartható és „okos", a két tagállam közös érdekei mentén történő fejlesztését tűzte ki célul.
A határon átnyúló mobilitás a programterület valamennyi térségében jelentős kihívásokkal küzd, melyeket csak határon
átnyúló módon lehet hatékonyan kezelni. Így a projekt alapvető célja hatékony és fenntartható határon átnyúló közös
közlekedési együttműködés megalapozása a fenntartható mobilitás erősítése érdekében, úgy lokális, mint regionális
szinten.
A projekt keretében kidolgozásra került egy szakértői tanulmány, melyben megvizsgáltuk a határon átnyúló közlekedési
szövetség kialakításának feltételeit. Egy, a német-cseh illetve német-lengyel határtérségbe irányuló tanulmányút során
olyan európai jó példák kerültek megtekintésre, ahol a határon átnyúló közlekedési szövetség már példamutató módon
működik. Fejlesztésre került továbbá egy multimodális útvonaltervező, ami fontos innovatív informatikai megoldásokra
támaszkodik és a mobilitási információk mellett az ökológiai lábnyomról, CO2 kibocsátásokról is tájékoztatást nyújt.
A SMART Pannonia projekt keretében a határon átnyúló közlekedési platform létrehozásával és az érdekelt felek közti
rendszeres találkozók segítségével egy hatékony, "okos" és fenntartható határon átnyúló közös közlekedési
együttműködés jött létre az osztrák-magyar határtérségben.
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 az osztrák-magyar határon
átnyúló együttműködésben aktív szervezetek számára határon átnyúlóan releváns post-2020 projekttémák kerültek
beazonosításra 2019. első félévében. Ehhez kapcsolódóan lekérdezés kerül lebonyolításra a határtérségben online
felmérés és mélyinterjú keretében a határtérség jelenlegi projektszereplőinek körében, post 2020 workshopok kerültek
lebonyolításra négy témában. A felmérés és a szakmai műhelyek eredményei egy kétnyelvű, Eredményprotokoll nevű
dokumentumban kerültek összefoglalásra. A szakmai szervezetek megszólításán túl outdoor rendezvények keretében
osztrák és magyar oldalon egy roadshow került lebonyolításra, a szélesebb körű nyilvánosság, a lakosság megszólítására.
A projekt júniusban egy záró konferenciával lezárult.
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.

2019 során az IronCurtainCycling projekt keretében, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezésében megvalósult az
EuroVelo 13 nemzetközi konferencia és nyílt nap, ahol nem másod vagy harmadkézből értesülhettek az eredményekről
a hazai és nemzetközi kerékpározás képviselői és érdeklődői, hanem a terület szakértői közé sorolt magyar és külföldi
szakemberek számoltak be a jelenlegi és várt eredményekről. A rendezvény megszervezése mellett a Bécsi Argus
Fesztiválon képviselte a cég a projektet. A 2019-es évben előkészületi munkák kezdődtek meg 3 Zala megyei helyszínen.
Lovásziban, Szijártóházán, illetve Gáborjánházán fedett, szemetessel ellátott kerékpáros pihenőhely kialakítására kerül
sor, mely 2020 elején fog megvalósulni.
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. Az év elején
kiválasztásra kerültek a projektben résztvevő önkormányzatok, akik aktívan képviselik a településüket a twinning
találkozók során. A projekt keretében 3 twinning találkozó került lebonyolításra a 2019-es évben, ahol a települések
megismerkedhettek a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségeivel, illetve a támogató eszközökkel
(geotermikus 3D-s modell, energia számvitel eszköz). Ezek az eszközök elkészítése 2019 során valósult meg. A számviteli
eszköz magyarra történő fordítását a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. végezte el. A fordítást követően folyamatosan
teszteli az applikációt és támogatja annak fejlesztését. A 3D-s modellt pedig több rendezvényen is bemutatta az
érdeklődők számára.

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 2019-es év során 11 darab, a szellemi kulturális örökséghez kapcsolódó projektötlet került összegyűjtésre, majd ezek
gazdáinak nyújtott coaching, illetve tanácsadói szolgáltatások, közös workshopok révén elkészültek az ötletekhez
kapcsolódó üzleti tervek. Az ötletek közül néhány megvalósítására közösségi finanszírozási kampány előkészítése
kezdődött meg.
A helyi pilot tevékenységeken kívül kiegészítő események is megrendezésre kerültek:
2019. május 31.: Hogy működik a crowdfunding / közösségi finanszírozás? – Pénzgyűjtés egy jó ötletre! –
workshop;
2019. június 20-21.: Kétnapos szervezeti készségfejlesztési képzés: ARTISTIC eszköztár, ENTRIBU rendszer, online
marketing, arculat, branding, webfejlesztés.
EU CYCLE: Az EU CYCLE kezdeményezés célja a kerékpáros projektek minőségének javítása, meghatározott szakpolitikai
eszközök, uniós finanszírozású operatív programok hatékonyságának fokozása és a részvevő régiók közötti tanulási
folyamat, illetve regionális akciótervezés révén.
A nemzetközi együttműködésben a térséget képviselő Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. mellett az Európai Kerékpáros
Szövetség (ECF), a német-holland Rajna-Waal Eurégió, a lengyel Białystok Funkcionális Térség, valamint az olasz Puglia
régió vesz részt.
A projekt hivatalosan 2019. augusztus 1-én indult, azonban az előkészítési tevékenységek már a 2019. március 28-i
feltételes jóváhagyást követően megkezdődtek. A nyitórendezvényen Szombathelyen, 2019. szeptember 10-én és 11-én
a partnerségen kívül részt vett a Pénzügyminisztérium – mint a projekt által megcélzott Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program Irányító Hatóságának – képviselője.
2019. december 12-én, Szombathelyen tartották meg az EU CYCLE projekt első hazai kerékpáros szakmai
csoporttalálkozóját. A rendezvényen többek között részt vett a projekt által megcélzott Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program Irányító Hatósága, a Nyugat-Dunántúl régió három megyéjének képviselői, TDM szervezetek és
további, kerékpározáshoz kötődő civil szereplők is, hogy átbeszéljék a kerékpározáshoz kapcsolódó szakpolitika jelenlegi
helyzetét, beleértve a közelmúltban megvalósult, illetve jelenleg megvalósuló, megvalósítandó infrastrukturális
fejlesztéseket is.
„See Me In”: A projekt célja, hogy harmadik országbéli személyek által működtetett vállalkozások sikeresek legyenek
Magyarországon. A javasolt tevékenységek legfőbb célkitűzése, hogy segítsék az Európai Unión kívül élő embereket egy

vállalkozás létrehozásában és fejlesztésében képzésekkel, tematikus rendezvényekkel és mentorálással. Tárgyévben
minden dokumentumot elkészítettünk és kidolgozottunk a WPM, WPT1, WPT2 és WPC munkacsomagban szereplő
feladatok teljesítéséhez. A projektben résztvevő személyek részt vettek az első partnertalálkozón Milánó városában, a
második partnertalálkozón Nova Gorica-ban, illetve a célcsoport részére szervezett rendezvényen Budapesten.
Transdanube Pearls: A projekt célja a „fenntartható mobilitás iránt elkötelezett turisztikai desztinációk hálózata – vagyis
a Transdanube.Pearls (Duna Gyöngyei)” hálózatának létrehozása, amely 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 záró évében megépítésre és átadásra került Mosonmagyaróvár belvárosában a mobilitás
központ és kerékpárszervíz, továbbá 4 kerékpár is beszerzésre került a helyi turisztikai szervezet részére. A Danube.Pears
hálózat sikeresen létrejött, elkezdte működését: a Duna-menti régiók fenntartható turisztikai promóciója elkezdődött.
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. 2019 márciusáig a
projekt első 3 éve lezárult, melynek keretében sikeresen kidolgozásra került a végleges, Magyarországra vonatkoztatott
akcióterv. Ezt követően 2019 áprilisától az akcióterv és a benne kidolgozásra került politikai ajánlások végrehajtására és
monitoringjára került sor elsősorban.
Inno Industry: Az Interreg Europe Program keretében támogatást nyert Inno Industry (PGI06094) c. projekt
megvalósítása 2019. augusztus 1. dátummal kezdődött meg. A projektnyitó rendezvény (Kick off meeting) során a Vezető
Partner (Posavje
Regionális
Fejlesztési
Ügynökség) látta
vendégül
a
projektpartnereket,
amely
Dobovában (Szlovániában) került megrendezésre, 2019. szeptember 3-4. között. A rendezvényen a projekt főbb
megvalósítási pontjaira és kivitelezére, valamint a partnerek megismerésére kertül a hangsúly. A pályázat további
időszakában, egy video konferencia megbeszélés (2019. november 12.) került megtartása a partnerekkel, ahol
elsődlegesen a szakmai megvalósítás került előtérbe: a SWOT analízis és a 3 jó gyakorlat elkészítése hazai viszonylatban.
A magyar SWOT elemzés véglegesítése céljából, 2019. december 10-én megszervezésre került az 1. Regionális
Stakeholder Találkozó, ahová meghívást kaptak a klaszterek, az Ipar 4.0 és a regionális fejlesztők szakértői. A résztvevők
hasznos visszajelzést nyújtottak a SWOT elemzés elkészítéséhez. Az érdekelt felek felvetették és lelkesen támogatták a
közös platform kialakítását, ahol a jövőben megoszthatják egymással tudásukat, tapasztalatukat.
Amazon of Europe: Az Amazon of Europe Bike Trail 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. E célból
a 2019-es év döntő volt, ugyanis a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. vezetése által kijelölésre került az 5 országot átszelő
kerékpárút tervezett nyomvonala. Az útvonal érinti Zala megyét is (Lentitől Letenyéig), mely során az érintett térség
turisztikai helyszíneinek vizsgálata és értékelése is lezajlott. Megrendezésre került az első Amazon of Europe Bike Trail
kerékpáros fesztivál is a Lenti Őszi Forgatag keretében.

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
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 2019. évben megszervezte és lebonyolította a projekt partnertalálkozóját, közösen a másik
magyar partnerrel. Folyamatosan nyomon követte a kommunikációs tevékenységeket, segítette a partnerség munkáját,
frissítette a projekt honlapját és facebook oldalát. Szakmai oldalról lefordította a kalkulátor magyar nyelven történő
működéséhez szükséges dokumentumokat. Az elkészült előzetes verziót folyamatosan tesztelte és számos instrukciót
nyújtott annak fejlesztésére. Az egyes megújuló energiaforrások (napenergia, biogáz, biomassza, geotermikus energia)
magyarországi felhasználásának adatait és információt összefoglaló dokumentumot elkészítette. A szakmai anyagok
elkészítése mellett, tovább folytatódott a helyi támogató csoport találkozok lebonyolítása a helyi önkormányzatok,
egyetemek és érdeklődő szervezetek számára.

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), „Észak-Vasi
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 2019-es évben a paktum projektekben az alábbi tevékenységek zajlottak:
hátrányos helyzetű személyek (célcsoport tagjai) számára információ nyújtás,
szakmai programok (toborzó rendezvények, fórumok, álláskeresőket támogató programok) szervezése és
aktív közreműködés a lebonyolításukban,
a célcsoport tagjainak mentorálása, a folyamatos monitorozása
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, a beérkező visszacsatolások beépítése a
további sikeres toborzások érdekében
-

éves munkaerő-igény felmérések készítése,
helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása

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. 2019-ben a projekt keretében határon átnyúló szakértői találkozó, határon átnyúló
tanulmányút és hospitáció, határon átnyúló szomszédsági ünnepség, határon átnyúló óvodai és iskolai partnerségi
rendezvények és regionális szakmai továbbképzés és projektzáró konferencia került lebonyolításra. A projekt 2019.
október 31-ével lezárult.

BIG_inn AT-HU: A projekt megvalósításával célunk, a határtérség többnyelvi kompetenciáinak erősítése, kiegészülve a
természettudományos, műszaki és digitális kompetenciák fejlesztésével. A nyelvelsajátítás (szomszédos
nyelvek/többnyelvűség) kiegészül a kutatás alapú és mozgásos tanulás kínálatával, kiemelt fókusszal a digitális,
természettudományos és technikai területekre. Ez az aspektus további együttműködési perspektívákra nyújt
lehetőséget a képzési intézmények számára. Az innovatív szempont a nyelvoktatás és a tudásátadás
összekapcsolásában rejlik, melynek révén olyan tanulási alkalmak kerülnek kialakításra, melyekre magas nyelvi minőség
jellemző. Emellett innovatív megközelítésnek számít, hogy a regionális potenciálok (pl. múzeumok, üzemek,
természetvédelmi területek, fenntartható energiatermelés) tanulási helyekként, a határon átnyúló képzési tér
erőforrásaiként kerülnek alkalmazásra az oktatás folyamán a mindennapokban. A képzési és gazdasági egységek
hálózatosodása többletértéket jelent a teljes régió számára. A pedagógiai innovációk intézményekben való
rögzülésének elősegítésére, a BIG_inn projektben a vezetők professzionalizálást célzó képzésben részesülnek. Továbbá
megvalósul a szakmai és minőségért felelős munkatársak innováció menedzsment területén történő továbbképzése,
annak érdekében, hogy innovációs folyamatokat (képzési projekteket) tudjanak támogatni a képző intézményekben. A
projekt 2019. nov.01-i indulása óta a szakmai programok előkészítése, szervezése zajlik, megindultak az alapvető
menedzsment tevékenységek, valamint kommunikációs tevékenységünk során bemutattuk az új projektet a
célcsoportoknak és egyéb érintetteknek.

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 két és fél éves projekt utolsó féléve 2019. január 1. és június 30-a között került megvalósításra. A helyi pilot keretében
a Szatmár-Beregi Natúrpark területén gyűjthető vadon termő növények feltérképezése, illetve ehhez kapcsolódóan
oktatási tevékenységek valósultak meg a korábbiakban, majd az utolsó félévben kisléptékű, promóciós és oktatási célú
terméktervezésre és előállításra került sor.
Projektszinten kidolgozásra/véglegesítésre kerültek a védett természeti területek kezelőit, kisvállalkozásait és a
szakpolitikai döntéshozókat célzó útmutató dokumentumok:
1. A természeti értékek szerepének tudatosítása a helyi gazdaságban;
2. Készségfejlesztés a természeti és kulturális örökség fenntartható hasznosításához kapcsolódóan;
3. A fenntartható forrásból származó természetes termékek piacra jutási lehetőségeinek javítása;
4. Pénzügyi források mobilizálása a természetvédelem, a természet alapú munkahelyek és üzleti modellek számára.
A projekt keretében végrehajtott szakpolitikai elemzés alapján elkészült egy, a döntéshozóknak szóló ajánlási lista,
valamint ehhez kapcsolódóan megszervezésre került egy szakpolitikai műhelytalálkozó a releváns szereplők számára,
uniós szintű döntéshozók bevonásával.

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

Vagyonelem értéke*
270 130

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
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

7 200

7 200

7 200

7 200

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

394 454

400 586

0

0

0

0

0

0

283 312

304 787

111 142

95 799

305 488

330 286

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)

165 772

212 563

298 557

320 550

69 820

45 241

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.

