ÖNKÉNTESEN A BALATONÉRT - 20 ÉV TAPASZTALATÁVAL
A pályázat címe angolul:
Voluntarily for Lake Balaton - 20 years experiences
A pályázat területe:
Környezetvédelem és fenntartható fejlődés
A projekt tervezett kezdése:
2015. március 1., vasárnap
A projekt tervezett befejezése:
2016. február 28., vasárnap
A projekt időtartama:
12hónap
A projekt megvalósításának helyszíne:
Balaton régió
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve (kérjük, csak egy nevet jelöljenek meg) :
Szauer Rózsa
Pozícója/feladatköre a szervezetben:
elnök
E-mail elérhetősége:
nabeelnok@nabe.hu
Telefon elérhetősége:
+36 30 474 4233
A szervezet partner-e másik NCTA pályázatban?:
nem
1. A projekt által kezelni kívánt probléma rövid bemutatása a projekt indokoltsága, aktualitása: miért van szükség rá?:
1.1. Az európai vizek jó állapotának elérése a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés folyamatában (VGT) valósul meg. A vizek védelmére vonatkozó európai
normák magyarországi bevezetésének célja, hogy a vizet és a közpénzeket egyaránt pazarló technokráciát felváltsa a vízmegőrzés és az
önszabályozó természeti rendszerek helyreállítása. Nagy lehetőség ugyanakkor a civilek számára demokratikus jogaik érvényesítésére, mert a
magyar jogrendszerbe is beépített európai normák kötelezővé teszik, hogy az érintett népesség javaslatai, véleménye szerepeljen a vízügyi
beruházások terveiben. A kötelezés betartását a jogi normák szankcióval segítik: európai uniós forráshoz csak az érintett népesség javaslatait,
véleményét tartalmazó projektek juthatnak.
A probléma és a veszély a formalitás: véleményt anélkül is csatolhatnak, hogy az érintetteknek biztosították volna a megalapozott véleményformálás
lehetőségét.
A VGT hat éves ciklusokban valósul meg, a második ciklus (VGT-2) tervei készítésének határideje: 2015. december 22.
Magyarországon négy részvízgyűjtő van. Közülük a Balaton részvízgyűjtő VGT-2 terve civil egyeztetésének folyamatában a NABE koordinációs
szerepet szeretne betölteni. A feladatot 2015-ben kell megkezdeni és be is fejezni. A projekttől reméljük a munkához szükséges anyagiak biztosítását.
1.2. A VGT-1 tervezésekor a NABE látta el a Balaton részvízgyűjtő civil koordinátori feladatát. A korabeli civil munkát a környezetvédelmi tárca, illetve
tervezésért felelős intézménye, a VKKI segítette. A szervezés évekkel a VGT-1 véglegesítésének időpontja (2009. december 22.) előtt megkezdődött.
Most, bár már egy év sincs a VGT-2 megalkotására, semmi jele a tervezésért felelősök segítő szándékának, sőt, a véleményezendő tervezetet se
tették közzé a jogszabályban előírt határidőre. A NABE - a kedvezőtlen előjelek ellenére - az idei évben fontos feladatának tartja, hogy a VGT-2-ben is
ellássa a balatoni térség civil koordinátori feladatát.
A Balaton jó vízállapotának megőrzése alapfeltétele a térség legfontosabb &#039;munkáltatójának&#039;, az idegenforgalomnak. Balatoni hivatalos
és civil szervezetek sokasága tevékenykedik a jó állapot megtartása érdekében. 2015-ben a NABE a VGT-2 civil koordinátori feladatának ellátásával
is szeretne hozzájárulni a Balaton védelméhez.
1.3. Egyesületünk erőssége, hogy a Balatont körülölelve, a NABE 20 településen működő helyi csoportokon keresztül fejti ki tevékenységét. A helyi
csoportok hosszú évek óta együttműködnek helyi hivatali és civil szervezetekkel (önkormányzatokkal, iskolákkal, szakintézményekkel) a helyi
problémák megoldásában. Rendezvények, akciók, néha tiltakozások, közös projektek sokasága tanúsítja az együttműködés eredményességét. A
VGT-2 civil feladataihoz ez a régóta folyó közös munka és 20 év tapasztalata a másik legfőbb erősségünk. A VGT-2-vel kapcsolatos előzetes
beszélgetések alapján bátran írhatjuk, hogy a térségben élők el is várják tőlünk, hogy ellássuk a koordinátori tevékenységet.
2. A projekt célja, azaz a probléma megoldására tett javaslat rövid bemutatása:
2.1. Első célunk, hogy a Balaton részvízgyűjtőn élők megalapozott észrevételekkel és javaslatokkal járuljanak hozzá a VGT-2 hivatalos
egyeztetéséhez. A javaslatok megalapozottságát tájékoztató anyagokkal, információs napokkal, lakossági fórumok szervezésével segítjük.
Második célunk, hogy a VGT-2 hivatalos társadalmi vitáján - mint érdekképviselők - elérjük a javaslatok beépítését a tervekbe. A javaslatok várhatóan
két csoportra lesznek bonthatók.
Vannak nagy pénzértékű, sokmilliárdos tervek, melyek ellen a balatoni közvélemény - főként környezetvédelmi indíttatású - tiltakozása már hosszabb
múltra tekint vissza. (Ilyen például a Fonyód-Badacsony autóskomp terve.) Ha ezek közül valamelyiket mégis a VGT-2 részévé akarnák tenni, célunk

az lesz, hogy ezt megakadályozzuk.
A másik csoportba azok a kis pénzértékű, ám a környezet védelme szempontjából nagy fontosságú beavatkozások tartoznak, amelyekről a vízgyűjtőgazdálkodási terv készítői másként esetleg nem is értesülhetnek. (Például kistelepülés szennyvíz-kezelési problémájának megoldása.) Vagyis ennek
a csoportnak a képviselete - civil zöldektől szokatlan módon - nem tiltakozás, hanem a tervezőkkel való együttműködés szorgalmazása lesz.
E két célt a 2015-ös esztendőben kell elérni, mert a VGT-2 jogszabályban előírt véglegesítésének napja: 2015. december 22.
2.2.
- A balatoni települések érdeklődő lakóinak hatékony bevonása növeli az állampolgári aktivitást a közügyek alakításában.
- A NABE húsz éve folyamatos érdekképviseleti tevékenységei erősödnek.
- A Balatonról és környezetéről a helyi környezeti érzékenység tapasztalatai és ismeretei beépülhetnek a fejlesztési tervbe, ez hozzájárul a
fenntartható fejlődéshez.
- A további VGT-k (először 2021-ben) társadalmi vitáin az utódok használhatják majd a jelen projekt tapasztalatait.
2.3. A projekt növeli az állampolgári aktivitást, a közügyek alakításában való tevékeny részvétel igényét. A balatoni térségben a NABE elismertsége és
presztízse növekszik, kapcsolataink a helyi vízügyi, környezet- és természetvédelmi intézményekkel erősödnek. Az egyesületünk fő célját - a Balaton
és természeti értékeinek védelmét - támogató környezet növekszik. A projekt szerény hozzájárulás lesz a fenntartható fejlődéshez.
3. A projekt célcsoportjai :
3.1.
- A NABE tagjai - 700 fő. Húsz éves tevékenységünk a Balaton és természeti értékeinek védelmére irányul. E munka fontos része a vízügyi tervek
társadalmi vitájában való részvétel.
- A Balaton térségének környezetvédelmi kérdésekben aktív polgárai, beleértve más helyi civil szervezetek tagjait - 2000 fő (becsült szám).
A VGT-2 hivatalos társadalmi vitájában a két bemutatott célcsoport képviseletében mindenképpen lesz résztvevő. A pályázattól remélt anyagi
eszközök biztosítanák a méltó és hatékony részvételt, mert fölkészült, szervezett formában föllépő civil közösségnek nyilván sokkal több esélye van
javaslatai elfogadtatására.
3.2. A Balaton vízgyűjtőn élők közül azok, akiknek életkörülményeire és lakókörnyezetére a 2015-2021 időszakban megvalósuló vízügyi beruházások
közvetlen hatással lesznek. Számukat csak a VGT-2 ismeretében lehetne megbecsülni.
3.3. A NABE 2014. évi második küldöttgyűlése határozott a VGT-2 társadalmi vitájában való részvételről, és szorgalmazta a pályázaton történő
indulást.
2014 második félévében civil konferenciák és baráti találkozók témája volt a VGT-2 és a társadalmi részvétel lehetősége. Ezeken a beszélgetéseken
is szorgalmazták, hogy a NABE fejtsen ki hasonló tevékenységet, mint a VGT-1 készítésekor. A lebonyolítást megkönnyítik a NABE erősségei: a
csoportok jól működő hálózata, és a jó kapcsolatok a balatoni intézményekkel és a médiával.
4. A projektben tervezett tevékenységek és ezek indokoltsága:
4.1.
1. Projektindító megbeszélés a fórumok és információs napok szervezéséről, a munka ütemtervének kialakítása, a NABE VGT munkacsoportjának
megalakítása.
2. Lakossági fórumok előkészítése. --- Résztvevők a NABE csoportvezetői és helyi aktív emberek.
2.1 Tájékoztató füzetek és leporellók készítése - nyomtatott és internetes változatban is - a VGT-2 tervezetéről. --- A NABE VGT munkacsoport
feladata.
2.2 Elektronikus kommunikációt biztosító eszközök (honlap, facebook-oldal és levelezőlista) létrehozása a projekt anyagainak, eseményeinek és
eredményeinek folyamatos közzétételére. A NABE VGT munkacsoport feladata, informatikus szakemberek bevonásával.
2.3 Információs napok a hagyományos NABE Víz világnapi rendezvényeken. Céljuk figyelemfelkeltés, tájékoztatás és egy felhívás: Lehetősége van
rá, hogy részt vegyen környezetének alakításában, vizeinek és természeti értékeinek védelmében, kapcsolódjon be a VGT civil tevékenységeibe!
2.4 Együttműködések kialakítása civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, az illetékes vízügyi igazgatóságokkal és a helyi médiával a VGT-tervezet
információinak terjesztése és a fórumok szervezése érdekében.
3. Fórumok. Résztvevők a NABE tagjai, Balatonnál élő polgárok, vízügyi és környezetvédelmi szakemberek, önkormányzatok, média.
3.1 A Balatonnal és vízgyűjtőjével foglalkozó szakértők bevonása előadóként és tanácsadóként. A NABE VGT munkacsoport feladata.
3.2 A fórumok lebonyolítása.
4. A lakossági észrevételek és javaslatok írásban rögzített összefoglalása. A NABE VGT munkacsoport feladata.
5. Az észrevételek és javaslatok képviselete a kormányzat VGT készítői előtt. Résztvevői a NABE tagjai, helyi aktív emberek.
6. A fórumok résztvevőinek tájékoztatása a javaslatok sorsáról, az eredményről vagy eredménytelenségről. A NABE VGT munkacsoport feladata.
7. Projektzáró megbeszélés, a NABE tagságának tájékoztatása az eredményekről.
4.2. A választott tevékenységekben és módszerekben van gyakorlatunk. Az elmúlt évtizedekben közvetlenül láttuk, hogyan változott a Balaton,
hogyan változtak az itt élők üdülőtóval szemben támasztott igényei, és hogyan növekedett a természeti értékek féltése, a környezeti érzékenység.
Húsz év tapasztalatával rendelkezünk arról (sikerekkel és kudarcokkal egyaránt), hogyan tudja civil egyesület kitartó tájékoztató és felvilágosító
munkával növelni a környezettudatosságot, és a közügyekben való részvétel iránti hajlandóságot.
A Balaton vize most jó állapotban van, amiben szerepet játszik az is, hogy a VGT-1 terveit (2009) a térség polgárai aktívan alakították. Ehhez
hozzájárult - a maga szerény módján - a NABE korabeli civil szervező tevékenysége. A VGT-2 készítése során hasonló feladatokat, hasonló
módszerekkel szeretnénk ellátni.

Erősségünk, hogy az elmúlt egy-két év során konferenciák sora - köztük NABE rendezvények is -foglalkozott a Balaton környezeti állapotával és
vízgazdálkodási problémáival, így a NABE tagsága most &#039;naprakész&#039; a vitatott kérdésekből és a megoldandó feladatokból.
Erősségünk, hogy a NABE központi irodájának helyet adó balatonarácsi Népházban lehetőségünk van összejöveteleket tartani.
Mostani munkánkat megkönnyíti, hogy napjainkra az elektronikus kommunikáció általánossá vált, a közösségi ügyekben aktív emberek rendszeresen
használják legalább email fiókjukat. Tájékoztató anyagaink és felhívásaink széles körben történő terjesztése hatékonyabb és lényegesen olcsóbb
lesz, mint hat éve.
5. A projektben tervezett tevékenység végrehajtásának módszerei:
5.1.
1. A projektindító megbeszélés meghívójához mellékeljük a tevékenységek tervezetét: a jelen pályázat 4.1 pontját. A megbeszélésen véglegesítjük az
időpontokat és a helyszíneket. Megalakítjuk a NABE VGT munkacsoportját, tervezett létszáma 5 fő. Feladata a projekt koordinációs tevékenységének
ellátása lesz.
2.1 A Balaton részvízgyűjtő VGT-2 tervezete várhatóan több ezer oldal lesz, ezért - a civilek számára fontos VGT-2 részletekről - tájékoztató
füzetekkel segítjük a fórum résztvevőit. A tájékoztató füzet csak akkor hasznos, ha időben, a fórumok előtt több héttel megkapják az érintettek,
elektronikusan és postai úton is terjesztjük.
2.2 A projekt nyilvánosságát elektronikus megjelenéssel is biztosítjuk, naprakész honlap, facebook oldal és levelezőlista létrehozásával és
üzemeltetésével.
2.3 A Víz világnapi rendezvényeinkre érkezőknek információs nap keretében közvetlen, személyes tájékoztatást tartunk a VGT-2-ről és a társadalmi
részvétel lehetőségéről. A rendezvényen gyűjtjük a VGT fórum iránt érdeklődő helyiek email vagy postai elérhetőségét.
2.4 - 3.1 Terveink szerint a fórumokon jelen lesznek a területileg illetékes szakintézmények és hivatalok munkatársai, az önkormányzatok képviselői,
akik aktív részvételt (előadás) is vállalnak.
3.2 A projekt keretében 4 fórumot tartunk. Várhatóan Balatonfüreden, Fonyódon, Siófokon és Gyenesdiáson kerül rájuk sor. A fórumokon
elhangzottakról részletes emlékeztető készül.
4. A fórumok emlékeztetői alapján készül a VGT-2 tervezői számára a néhány tíz oldalas, A balatoni polgárok javaslatai című összeállítás.
5. A VGT-2 tervezőinek jogszabályi kötelezettsége a társadalom bevonása a tervezésbe. Ennek keretében adjuk át A balatoni polgárok javaslatait,
illetve a tervezők által biztosított megbeszélés vagy fórum lehetőségével élve, képviseljük a javaslatokban foglaltakat.
6. A VGT-2-t véglegesítése után összehasonlítjuk a javaslatokkal, és az eredményről széles körű tájékoztatást adunk.
7. A NABE VGT munkacsoport tájékoztatást ad a projekt eredményeiről, beleértve az NCTA támogatás felhasználásának részleteit is.
5.2. A módszereket a cél elérésének hatásossága érdekében választottuk. A választásban a hat évvel ezelőtt végzett szervező tevékenység
tapasztalatai is szerepet játszottak.
Módszerünk alapvető eleme a projekt teljes tartama alatt az időben történő tájékoztatás, mert ez minden közös munka eredményességének
alapfeltétele.
Szigorúan VGT szempontból a konkrét eredmény, hogy megszületik egy javaslatcsomag (A balatoni polgárok javaslatai), mely mind tartalmilag, mind
formailag alkalmas arra, hogy a VGT-2-ért felelős vízügyi hivatali szervezet &#039;a társadalom részvétele&#039; jogcímen beépíthesse a 20152021 közti időszakra tervezett tevékenységei közé.
6. A pályázati projekt ütemterve:
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7. Partnerség és együttműködés
Kérjük, minden kérdésre térjen ki a válaszában. Kérjük, ennek a pontnak a kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a pályázati felhívás
partnerségre vonatkozó fejezetét!

14.

7.1. Partnerek bemutatása (maximum 3 partner):
Partnerek
A szervezet neve: (hivatalos név)
A szervezet hivatalos elnevezésének angol fordítása:
Bejegyzésének dátuma:
Adószáma:
Székhelye:
Kapcsolattartó személy:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
A partner bevonásának indoka:
A projekt végrehajtásában betöltött szerepe és feladatai:
A partner által rendelkezésre bocsátott készpénzbeli önerő összege (HUF):
A partner által rendelkezésre bocsátott természetbeli önerő (HUF):
Az igényelt támogatásból való részesedés összege (HUF):

7.3. Tervez-e norvég, izlandi vagy liechtensteini partnert/együttműködőt bevonni a projektbe? :
Nem

8. A projekt eredménye és hatása
Mi fog változni? Kérjük, minden kérdésre térjen ki válaszában.
Eredménymutató (fő, darab,
négyzetméter stb.)

Eredmény
A szervezet által megvalósított új környezetvédelmi akciók,
kampányok, programok száma

esemény

Projekt előtti
érték
0

Projekt eredményeként
létrejött érték
24

8.2. A projekt saját indikátorai:
Eredmény

Eredménymutató (fő, darab, négyzetméter stb.)

Projekt előtti érték

Projekt eredményeként létrejött érték
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fórum

darab
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kiadvány (A balatoni polgárok javaslatai)
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0

1

részvétel hivatalos VGT-2 rendezvényen
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projekt tájékoztató (sajtómegjelentés)
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A projekt konkrét eredményei és mérésük:
8.3.1. A fő eredmény: A Balaton részvízgyűjtővel kapcsolatos civil javaslatok jelentős része beépül a VGT-2 fejlesztési terveibe. Érintettek: a projekt
közvetlen és közvetett célcsoportjai egyaránt.
8.3.2. Nyomtatásban és interneten megjelenő eredmények a projekt tájékoztató anyagai, leporellók, füzetek, honlap. Kiemelkedik közülük A balatoni
polgárok javaslatai, melyet a VGT-2 felelőseinek adunk át. Szövegezésük a NABE VGT munkacsoport feladata.
8.3.3 Rendezvények: 20 Víz világnapi információs nap és 4 VGT fórum. Résztvevői a NABE tagjai, felkért előadók és aktív állampolgárok.
8.3.4 A honlap két feladatot lát el, naplózza és archiválja a projekt dokumentumait, valamint közzéteszi a VGT-2 releváns anyagait. Működtetője a
NABE VGT munkacsoportja, informatikus szakértő közreműködésével.
8.3.5 Sajtómegjelenések, tervezett számuk 10 darab.
8.4.1. A VGT-2 és a Javaslatok összehasonlítása alapján a beépült javaslat / összes javaslat hányados mutatja a projekt fő céljának teljesülését.
8.4.2. Az anyagok megjelenésükkor fölkerülnek a projekt honlapjára, letölthető PDF formátumban.
8.4.3. Az információs napokról a meghívót, a jelenléti ívet és fényképeket gyűjtünk. A VGT fórumról az előbbieken kívül elégedettségi kérdőív és
emlékeztető is készül. A jelzett anyagok szintén a projekt honlapjára kerülnek.
A projekt során a szereplőktől az ütemterv teljesítését - a határidők betartását - várjuk, függetlenül attól, hogy fizetett vagy önkéntes munkát
végeznek.
A projekt zárásakor a beépült javaslat / összes javaslat hányados lesz az értékelés alapja, ami minden szereplőt minősít majd.
8.5. A balatoni térségben a NABE elismertsége és presztízse növekszik, kapcsolataink a helyi vízügyi, környezet- és természetvédelmi
intézményekkel erősödnek. Az egyesületünk fő célját - a Balaton és természeti értékeinek védelmét - támogató környezet növekszik.

A VGT-2 végrehajtása a 2015-2021 időszakban történik. A balatoni civileknek várhatóan sok feladatot ad majd a beruházások megvalósításának
nyomon követése, a környezeti és természetvédelmi szempontok megtartásán való őrködés. A jelen projekt során szerzett tudás, az interneten
gyűjtött anyagok segíteni fogják ezt a tevékenységet.
8.6 A projekt növeli az állampolgári aktivitást, a közügyek alakításában való tevékeny részvétel igényét, és ezeken keresztül hozzájárul a
demokratikus értékek növekedéséhez.
A Balaton természeti értékeinek megőrzésére, és az elkövetkező hat év vízügyi beruházásaira meghatározó lesz, hogy sikerül-e szempontjainkat és
javaslatainkat beépíteni a tervekbe. Ezért a projekt szerény hozzájárulás lehet a fenntartható fejlődéshez.
9. A projekt eredményeinek hasznosulása:
9.1. A Balaton részvízgyűjtőn a NABE, csakúgy, mint valamennyi térségi civil szervezet lehet ügyfél a vízügyi, környezetvédelmi, területfejlesztési
engedélyezési eljárásokban a 2015-2021 időszakban. A projektben összegyűjtött szakanyagok stabil tudásbázist jelentenek majd az ügyféli
tevékenység hátteréül. Az anyagokhoz a projekt honlapja közvetlen hozzáférést biztosít.
Egy civil szervezet természetesen nemcsak a hivatali eljárásrendben ügyfélként, hanem civil módokon (médiaszereplés, cikk, akció, tüntetés) is
befolyásolhatja a vízügyi beruházások menetét. Ezekhez a tevékenységekhez is használhatók lesznek a projekt keretében összegyűjtött ismeretek.
9.2. A szélesebb közösség számára két haszon várható.
Egyrészt a Javaslatok beépülése a környezeti értékek védelmét és a helyi vízügyi feladatok megoldását szolgálja.
Másrészt a VGT-2 időszakában, a 2015-2021 között a vízügyi beruházások terveiről, a környezetvédelmi, természetvédelmi szempontokról bárki
használhatja a projekt keretében létesült tudásbázist.
A projekt ideje alatt a másik három magyar részvízgyűjtő terv civil szereplőivel folyamatosan fenntartjuk a hosszú évek alatt kialakult
együttműködéseinket. Tájékoztatjuk őket a projekt eseményeiről, a kölcsönös segítségnyújtás reményében.
A projekt utáni időszakban történő hasznosulás érdekében a honlapot sokéves fenntartásra tervezzük, és igény esetén újabb hírekkel,
dokumentumokkal is kiegészítjük.
10. Horizontális szempontok:
10.1.1. A projekt egésze a környezeti, társadalmi fenntarthatóság érdekében zajlik. Célja, hogy vízügyi tervekbe környezetvédelmi szempontok,
továbbá a helyi közösség számára fontos kisléptékű beruházások is beépüljenek.
10.1.2. A projekt során építünk a helyi, aktív civilekre. Ismereteikkel, tapasztalataikkal bővül az egyesület tudása is. A közös munka természetes
módon növeli kapcsolatainkat, beágyazódásunkat a balatoni polgárok közösségébe. Nemcsak a remélt eredmény (a Javaslatok beépülése a VGT-2be), hanem az eredmény elérésért végzett munka is növeli társadalmi bázisunkat, elfogadottságunkat.
10.1.3. A nemek közti egyenlőség kérdésköre nem lehet része egy vízügyi tárgykörű projektnek. Azonban a NABE tevékenysége folytonosan a nők
társadalmi feladatokban egyenjogú munkatársként történő elismertetésére irányul, akár akarjuk, akár nem. Egy-egy hivatali vagy önkéntes
testületben (például a környezetvédelmi és vízügyi tanácsokban) szinte csak azért kétszámjegyű a nők százalékos aránya, mert van egy NABE
küldött tagja. A Javaslatok képviselete is várhatóan kedvezőtlen nő/férfi arányú tanácsok előtt zajlik majd.
10.2.1. A környezeti szempontok érvényesítése érdekében végzett erőfeszítéseinket az elfogadott javaslat / összes javaslat hányados fogja tükrözni.
10.2.2. A fórumok résztvevőinek száma értékeli a fórumokat előkészítő tevékenység során kifejtett közösségépítő munkánkat. (A zárójelentéshez
mellékeljük a jelenléti íveket.) A fórumokon kitöltött kérdőíveket összesítjük, értékeljük és nyilvánosságra hozzuk. Az újonnan épített kapcsolatok és
együttműködések továbbélését azonban majd csak a projekt lezárulása utáni idők mutatják meg.
11. A projekt kommunikációja :
11.1. A NABE a projekt eseményeiről rendszeresen hírt ad majd a környezetvédő civilek levelezőlistáin. Felhívjuk a figyelmet a honlapon gyűlő
anyagokra is. A fórumokra küldünk meghívót, és reméljük, hogy tekintve a nyári időpontot, el is fogadják.
A vízügyi kérdésekben aktív egyesületek (Dráva szövetség, Nimfea, NABE, Reflex, Védegylet, WWF) informálisan már megállapodtak, hogy a VGT-2
társadalmi egyeztetésének folyamatában ad hoc hálózatként együttműködnek. Meghívunk és várunk további csatlakozókat is.
11.2. A VGT-1 társadalmi egyeztetési folyamata a környezetvédő civilek széleskörű összefogása mellett zajlott. Fórumok, hivatalos találkozók
jegyzőkönyvei, közös nyílt levelek, és ami ritkaság, a hivatalosságokkal szemben közösen elért győzelmek dokumentálják a 2009-es év VGT civil
történéseit. A korabeli együttműködéshez hasonlóra most is számítunk.
A 2014. évi komáromi Országos találkozó állásfoglalást fogadott el a VGT-2-ről. Az állásfoglalást kidolgozó szekció munkájában a NABE is részt vett.
Az idei OT-t tájékoztatjuk majd a tavalyi állásfoglalás eredményességéről, illetve a további országos tevékenységet igénylő feladatokról.
A NABE a projekt eseményeiről rendszeresen hírt ad majd a környezetvédő civilek levelezőlistáin. Felhívjuk a figyelmet a honlapon gyűlő anyagokra
is.
Az általunk rendszeresen használt négy civil levelezőlista (zoldcivil.hu, termeszetvedelem.hu, vki.levlista.hu, kothalo.hu) taglétszáma összesen kb.
1000 fő.
12. Kockázatok, veszélyek:
12.1. A projekt legfőbb bizonytalansági tényezője, hogy a VGT-2 tervezetét az illetékes hivatali szerv (az OVF) nem tette közzé a jogszabályban előírt
határidőre (2014. december 22.) A késedelem egyik oka a tervek készítői által nem befolyásolható ok, amely a jogszabályok rapid változásából és
vízügyi szervek többszöri átszervezéséből fakad. Tavaly ősszel újjáalakultak a vízügyi tanácsok. A tanácsok feladata a VGT-2 anyagainak zsűrizése
és jóváhagyása. A tanácsoknak civil tagjai is vannak, köztük OT küldöttek is, akik a tanácsok ülésein folyamatosan szorgalmazzák a tervezetet és
nyilvánosságra hozatalát. Egy megalapozó anyag tervezete (a Jelentős vízgazdálkodási kérdések) tavaly novemberben meg is jelent, ezt már lehet
véleményezni. Az anyag tanulmányozására és a vélemény írására - jogszabályban rögzített - fél év áll rendelkezésre. A VGT-2 tervezetének

véleményezésére is fél évet ír elő a jogszabály. Az OVT-ben elhangzott ígéret szerint a tervezet kora tavasszal meg fog jelenni, és a fél évet is
biztosítják a civileknek.
A fő problémánk, hogy a projekt márciusi kezdésekor még nem tudunk részletes ütemtervet felállítani.
12.2. A 12.1 pontban jelzett bizonytalanság megszüntetésére nincs lehetőségünk.
12.3. A projekt időtábláját igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a tevékenységek befejezésének időpontja a VGT-2 tervezet bizonytalan kezdése
esetén is tartható legyen.
Víz világnapi információs napjaink fontos szerepet játszanak a projekt eredményességében, mert itt tudjuk személyesen megszólítani az érintett
állampolgárokat, és bíztatni őket, hogy vegyenek részt a munkában javaslataikkal, észrevételeikkel. A rendezvények 2015 márciusának végén
lesznek. A VGT-2 tervezet megjelenésének bizonytalansága miatt a Víz világnapi rendezvényekre készülő anyagokhoz egy B tervvel is készülünk. Ha
március végéig nem jelennek meg a VGT-2 tervei, akkor - sajnos - csak általánosságban kelthetjük föl az érdeklődést, konkrét, településekre
vonatkozó tervekről nem tudunk tájékoztatást adni. Azonban a B terv is fölkeltheti az érdeklődést, mert a tervezet késedelmének okaira vélhetően
sokan lesznek kíváncsiak.

13. Szervezeti háttér, kapacitás
13.1. A pályázó szervezet általános bemutatása:
A NABE 1995-ben alakult. Célja, hogy a Balaton környezeti, természeti és kulturális értékeit őrizze, környezettudatos magatartást alakítson ki azokon
a területeken, ahol a nők a legtöbbet tehetik. Az itt élők tudják, életminőségük, anyagi gyarapodásuk attól függ, milyen lesz a Balaton 5-10 év, vagy
egy emberöltő múlva.
A NABE tagsága 700 fő, húsz balatoni településen helyi csoportba szerveződve dolgoznak. Együttműködünk az önkormányzatokkal, iskolákkal,
múzeumokkal, balatoni intézményekkel. A NABE tagja a Köthálónak, irodánk Fonyódon van.
Állandó programjaink:
Víznapi Balcsi Parti - rendezvények a Víz világnapján
Balatoni Téli Esték - előadássorozat
Balaton szakkör - programok diákoknak
Ismeretterjesztő kampánynapok a tó körül
13.2. Kérjük, a szervezet mérleg adatai alapján adott évre vonatkozóan adja meg a szervezetre vonatkozó alábbi adatokat:
Év

A szervezet összes bevétele (támogatások, tagdíjak, stb.) (Ft)

2010

9496000

2011

10858000

2012

8000000

13.3. A szervezet munkatársainak száma 2012-2014-ben:
Év

Munkatársak

Önkéntesek

2010

2

100

2011

2

100

2012

2

100

13.4. A szervezet tulajdonában, vagy használatában lévő technikai eszközök, berendezések, ingatlan(ok) bemutatása:
Megnevezése, főbb jellemzője

Mennyisége (db)

Számítógép HP, Lenovo

2

Nyomtató HP, 2 Samsung

3

Telefon Nokia

4

Irodahelyiség - bérelt (15m2, ill. 20m2)

2

13.5. Hasonló projektekben szerzett tapasztalatok:
Tapasztalat
A projekt célja:
A projekt eredménye és tanulságai:
Együttműködő partnerei:
A projekt teljes költsége:
A projekt támogatói/támogatója:
Dokumentáció:

13.6. A pályázó szervezet szakmai kapacitásai:
Szakember
neve

Mennyisége (db)

Deveczné

1970-2013 KVVM Oktatási Központ igazgató. NABE elnökségi tag, a siófoki csoport vezetője

Orosz Márta
Dr. Hajósy

ELTE Geofizikai Tanszék - tudományos munkatárs, KTM - miniszteri biztos, MTA Szigetközi Munkacsoport - tudományos titkár; civil tevékenység:

Adrienne

Duna Kör, Reflex Egyesület, Nők a Balatonért Egyesület - tag, a VGT-1 civil hozzászólás-kötetének (a VGT-1 10.5. mellékletének) szerkesztője

Piliszky

Haltenyésztési Kutató Intézet – tudományos gyakornok; Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség és

Zsuzsa

jogutódja a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - biológus; Civil tevékenység: Nők a Balatonért Egyesület
– elnökségi tag, csoportvezető és a fonyódi iroda környezeti tanácsadója

Szauer Rózsa Batsányi János Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola - tanár Magyar Autóklub Üdülője - gondnok Nők a Balatonért Egyesület
csoportvezető - 1995-2005, elnök 2005-től Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális Kollégium tag, két ciklusban.

13.7. Szervezeti kapacitás:
Program/projekt címe, támogatás
forrása

Projekt teljes költségvetése
(ezer Ft)

lebonyolítási időszak ...tól-...ig
(év, hó)
...év

...hó

...év

...hó

Projekt fő tevékenységei és együttműködő
partnerei

13.8. A szervezet már beküldött, de még nem elbírált pályázatai, amelyek kapcsolódnak jelen pályázat témájához:
Megpályázott pályázatok
Támogatási forrás neve
Projekt címe
Projektkezdés várható időpontja
Projekt zárásának várható időpontja
Megpályázott összeg
A beadott pályázat és jelen pályázat közötti kapcsolat bemutatása - hogyan függ össze a két projekt, hogyan egészítik i egymást?
Projekt célja
Projekt főbb tevékenységei

13.9. Önrész összetétele, forrásai:
Önrész források
Önrész forrás megnevezése:

banki megtakarítás

Önrész forrás összege:

300000

Jelen pályázat költségvetésének mely során, sorain kívánják elszámolni:

4.5.2

14. Kérjük, foglalja össze a projektjét :
1. 2015-ben készül Magyarország második vízgyűjtő-gazdálkodási terve. Hogy a Balaton térségében élők javaslatai, véleménye beépülhessenek a
tervbe, szükség van a civil véleményezési folyamat szervezésére. Az első tervhez hasonlóan ezt a szervezési feladatot szeretné ellátni a NABE.
2. A projekt célja elősegíteni, hogy a 2016-2021 időszakban a Balaton térségében az itt élők egyetértésével valósuljanak meg a vízügyi beruházások.
Fórumokat szervezünk, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel kapcsolatos észrevételek, javaslatok gyűjtésére.
3. A Balaton régióban élők javaslatai és véleménye bekerül a vízgyűjtő-gazdálkodási tervbe.
4. A Balaton és természeti értékeinek védelméhez a civil környezetvédők legjobb partnerei a helyi emberek. Velük együtt összegyűjtjük azokat a kis
pénzértékű, ám a környezet védelme szempontjából nagy fontosságú beavatkozásokat, amelyekről a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítői másként
esetleg nem is értesülhetnek.
5. A Balaton-régióban élő emberek.
6. Együttműködés balatoni civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és vízügyi igazgatóságokkal, környezetvédelmi és természetvédelmi
intézményekkel.
14/A. Kérjük, az összefoglalót angol nyelven is nyújtsa be:
1. The second Water Basin Management Plan of Hungary will be established in the year 2015. As in the case of the first plan, NABE wishes to
perform this organisational task.
2. The aim of the project is to promote the realization of water management projects in the period of 2016-2021 with the agreement of local people.
3. The proposals and opinions of the people living in the Balaton Region will be incorporated into the Water Basin Management Plan.
4. The best partners of civil environmentalists for protecting Lake Balaton and its natural values are local people. We gather those inexpensive but in
aspect of environment protection highly important interventions on which the makers of the water management plan possibly could not get any
information another way.
5. People who live in Balaton Region.

6. Cooperation with other civil organizations at Lake Balaton, local government offices, as well as with other nature conservation and environmental
institutions.
15. A projekt tervezett költségvetése:
#

Kiadások, költségek
megnevezése

Egysé
g

Egységek
száma

Egységá
r

Költség

Igényelt
támogatás

Önerő
készpénzben

Önerő
természetben

1. Emberi erőforrások költségei
1.1. Szakmai közreműködők
1.1.1

projektvezető

hónap

12 25000 HUF 300 000 HUF

egyszerűsített

80,35 EUR 964,20 EUR

300 000 HUF
964,20 EUR

0 HUF

0 HUF

0,00 EUR

0,00 EUR

foglalkoztatással, vagy
vállalkozói szerződésse
1.1.2

VGT munkacsoport

hónap

25 25000 HUF 625 000 HUF

tagok, 3 fő

80,35 EUR 2 008,74 EUR

625 000 HUF
2 008,74 EUR

0 HUF

0 HUF

0,00 EUR

0,00 EUR

egyszerűsített
foglalkoztatással,
vállalkozói szerződéssel
1.1.3

VGT munkacsoport

hónap

12 25000 HUF 300 000 HUF

tagok, 3 fő

80,35 EUR 964,20 EUR

300 000 HUF
964,20 EUR

0 HUF

0 HUF

0,00 EUR

0,00 EUR

0 HUF

200000 HUF

0,00 EUR

642,80 EUR

egyszerűsített
foglalkoztatással,
vállalkozói szerződéssel
1.1.4

információs nap

hónap

40 10000 HUF 400 000 HUF

szervezői, 20 fő

32,14 EUR 1 285,59 EUR

200 000 HUF
642,80 EUR

1.2. Adminisztratív személyzet

1 625 000 HUF
5 222,73 EUR

1. Emberi erőforrások költségei részösszege

1 425 000 HUF
4 579,93 EUR

0 HUF
0,00 EUR

200 000 HUF
642,80 EUR

2. Utazási költségek
2.1. Nemzetközi utazás
2.2. Belföldi közlekedés
2.2.1

fórumok és

km

1000

előkészítésük,

50 HUF 50 000 HUF

50 000 HUF

0 HUF

0,16 EUR 160,70 EUR

160,70 EUR

0,00 EUR

50 HUF 25 000 HUF

25 000 HUF

személygépkocsi
2.2.2

fórumok és

km

500

előkészítésük,

0,16 EUR 80,35 EUR

80,35 EUR

0 HUF
0,00 EUR

személygépkocsi
2.3. Napidíjak

75 000 HUF
241,05 EUR

2. Utazási költségek részösszege

75 000 HUF
241,05 EUR

0 HUF
0,00 EUR

0 HUF
0,00 EUR

3. Eszközök beszerzése
3.1. Kisértékű fogyóeszköz beszerzés (br. 100e egyedi érték alatt)
3.1.1

irodaszerek (papír,

hónap

12 30000 HUF 360 000 HUF

boríték, dosszié, DVD,

96,42 EUR 1 157,04 EUR

360 000 HUF
1 157,04 EUR

0 HUF
0,00 EUR

festékpatron)
3.1.2

laptop kiegészítók

csomag

1 20000 HUF 20 000 HUF

előadáshoz

64,28 EUR 64,28 EUR

20 000 HUF
64,28 EUR

0 HUF
0,00 EUR

(hosszabbító, elosztó,
pendrive)
3.1.3

projektmappa

darab

200

(segédanyag)
3.1.4

molinó, rollup

darab

500 HUF 100 000 HUF

100 000 HUF

0 HUF

1,61 EUR 321,40 EUR

321,40 EUR

0,00 EUR

4 15000 HUF 60 000 HUF

60 000 HUF

0 HUF

48,21 EUR 192,84 EUR

192,84 EUR

0,00 EUR

3.2. Tárgyi eszköz beszerzés (br. 100e egyedi érték felett)
3.2.1

laptop + Windows +

darab

Office
3.2.2

led projektor

964,20 EUR 1 928,39 EUR
darab

3. Eszközök beszerzése részösszege

4. Szolgáltatások

2 300000 HUF 600 000 HUF

600 000 HUF
1 928,39 EUR

1 200000 HUF 200 000 HUF

200 000 HUF

642,80 EUR 642,80 EUR

642,80 EUR

1 340 000 HUF
4 306,74 EUR

1 340 000 HUF
4 306,74 EUR

0 HUF
0,00 EUR
0 HUF
0,00 EUR

0 HUF
0,00 EUR

0 HUF
0,00 EUR

Megjegyzés,
indoklás*

4.1. Kommunikációs költségek
4.1.1

telefon+internet költsége hónap

12 15000 HUF 180 000 HUF
48,21 EUR 578,52 EUR

4.1.2

postaköltség

hónap

2

180 000 HUF
578,52 EUR

0 HUF
0,00 EUR

3000 HUF 6 000 HUF

6 000 HUF

0 HUF

9,64 EUR 19,28 EUR

19,28 EUR

0,00 EUR

4.2. Bank költségek
4.3. Könyvelés
4.3.1

a projektre eső

hónap

3 25000 HUF 75 000 HUF

75 000 HUF

0 HUF

80,35 EUR 241,05 EUR

241,05 EUR

0,00 EUR

könyvelési szolgáltatás
4.4. Projekt rendezvényeinek szállás költsége
4.5. Projekt rendezvényeinek ellátási költsége (étkezés stb)
4.5.1
4.5.2

fórum ellátási költség

darab

információs nap ellátási darab

4 50000 HUF 200 000 HUF

200 000 HUF

160,70 EUR 642,80 EUR

642,80 EUR

20 20000 HUF 400 000 HUF

költség

64,28 EUR 1 285,59 EUR

0 HUF
0,00 EUR

100 000 HUF

300000 HUF

az önerő

321,40 EUR

964,20 EUR

forrása banki
megtakarítás

4.6. Projekt rendezvényeihez szükséges bérleti díjak (terem, eszköz stb)
4.6.1

terembér

darab

4 15000 HUF 60 000 HUF

60 000 HUF

0 HUF

48,21 EUR 192,84 EUR

192,84 EUR

0,00 EUR

4.7. Nyomdai munkák
4.7.1
4.7.2

tájékoztató füzet
leporelló

darab
darab

300
1000

300 HUF 90 000 HUF

90 000 HUF

0 HUF

0,96 EUR 289,26 EUR

289,26 EUR

0,00 EUR

20 HUF 20 000 HUF

20 000 HUF

0 HUF

0,06 EUR 64,28 EUR

64,28 EUR

0,00 EUR

5000 HUF 60 000 HUF

60 000 HUF

0 HUF

16,07 EUR 192,84 EUR

192,84 EUR

0,00 EUR

4.8. Irodabérleti díj
4.8.1

az iroda projektre eső

hónap

hányada

12

4.9. Egyéb szolgáltatások költségei, éspedig
4.9.1

fórum rendezvényeinek darab
előadói díja

8 20000 HUF 160 000 HUF
64,28 EUR 514,24 EUR

1 251 000 HUF
4 020,70 EUR

4. Szolgáltatások részösszege

160 000 HUF
514,24 EUR

0 HUF
0,00 EUR

951 000 HUF
3 056,50 EUR

300 000 HUF
964,20 EUR

0 HUF
0,00 EUR

0 HUF
0,00 EUR

0 HUF
0,00 EUR

0 HUF
0,00 EUR

300 000 HUF
964,20 EUR

200 000 HUF
642,80 EUR

5. Felújítási munkák
5.1. Építési/felújítási munkák - az összes elszámolható közvetlen költség legfeljebb 50%-a)

0 HUF
0,00 EUR

5. Felújítási munkák részösszege

6. Közvetett költségek általános elszámolás

ÖSSZESEN

1 200000 HUF

200 000 HUF

200 000 HUF

642,80 EUR

642,80 EUR

642,80 EUR

4 491 000 HUF
14 434,02 EUR

3 991 000 HUF
12 827,02 EUR

