Közhasznúsági jelentés a Bors Alapítvány 2008 évi tevékenységéről

I. Támogatások felhasználása
a. Költségvetési támogatások, központi költségvetési szervtől, elkülönített
állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke és
felhasználása
Az Alapítvány közvetlen költségvetési támogatást nem kap, 2008 folyamán az alábbi
egyéb támogatásokat kapta:
•

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiuma, működési
támogatás, 600 000 Ft támogatás. A támogatást az Alapítvány 2008
folyamán részben használta fel, egyes működési jellegű költségeinek
időarányos teljesítésére.

•

Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi kollégiuma, ’Civil részvétel
elősegítése az EU mezőgazdasági politikájának felülvizsgálatában’ című
projekt, 800 000 Ft támogatás.

•

Nemzeti Civil Alapprogram, Civil Önszerveződés Kollégiuma, ’Civil
szervezetek együttműködésének erősítése a fenntartható vidékfejlesztés
érdekében’ című projekt, 2 252 000 Ft támogatás.

•

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2008 évi, társadalmi szervezetek
részére kiírt támogatási keret, ’Széleskörű tájékoztatás GMO és biomassza
témában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében’ című projekt, 575 150 Ft
támogatás.

•

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2007 évi zöldforrás program,
’Komplex klíma- és energiatudatossági kampány Magyarországon’ című
projek, 3 000 000 Ft támogatás.

A fenti támogatásokból megvalósult tevékenységek tartalmi beszámolója a
közhasznúsági jelentés II. fejezetében található.
b. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az alapítvány vagyonát nem értékesítette, nem használta fel kiadások
finanszírozására.
c. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatást az Alapítvány nem kapott.
d. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege
Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást.

II. Tartalmi beszámoló
Az Alapítvány tevékenységei 2008-ban a környezetvédelem témakörén belül az agrárkörnyezetvédelemre, az egészséges élelmiszerekre és az éghajlatvédelemre
fókuszáltak. Ezen felül az Alapítvány közreműködött egy tájbejárási projekt
kidolgozásában és lebonyolításában, valamint a fenntarthatóság szempontjából
vizsgálta az EU agrárpolitikáját.
Saját projektek 2008-ban
Kampány tevékenységek géntechnológia és biomassza témakörökben
A pályázatot a KvVM 2008 évi, a társadalmi szervezetek számára kiírt kerete
támogatja. A projekt egyik célja a lakosság és a gazdálkodók tájékoztatása a
géntechnológia mezőgazdasági alkalmazásának ökológiai és gazdasági kockázatairól
és további génmódosítás mentes övezetek szervezése. A mások projekt cél bemutatni
a biomassza energetikai hasznosításának lehetőségeit, valamint ökológiai, társadalmi
és gazdasági kockázatait. A biomassza ugyanis megújuló energiának számít, tömeges
energetikai célú hasznosítása viszont számos komoly kockázatot vet fel. A projekt
keretében 2008-ban csupán a gazdálkodók adatainak gyűjtése folyt, mivel a többi
tevékenység az ütemezés szerint átnyúlik 2009-be. A projekt tatalma a 2009 évi tervek
között szerepel.
Komplex klíma- és energiatudatossági kampány Magyarország
Alapítványunk vállalta az MTVSZ által szervezett klímakampány országos
koordinálását, és a rendezvényekhez szükséges kiadványok és installációk
elkészítését. A projekt keretében az alábbi tevékenységeket végeztük el:
A projekt során elkészült az a kiállítási anyag, amelyet 15 szervezet 24 helyszínen
állított ki. A kiállítási anyag az alábbi elemekből állt: 12 tabló (fűtés, szigetelés, sütés,
fõzés, mosás, vasalás, szárítás; világítás, Energia-hatékonysági címke, építkezés,
épület felújítás, vásárlás és kibocsátás, szalmabála-építészet. További témák volt az
élelmiszerfogyasztás és az energiafelhasználás közötti összefüggések. A lakossági
szemléletformáló kampány minden helyszínen aláírásgyűjtés folyt, azért, hogy a
Kormány és az Országgyűlés határozott lépéseket tegyen az éghajlatváltozás
mérséklése érdekében. A kampány során népszerű volt a klímaüzenet festés, amely

40 x 40 cm-es falapokra készült. Ezen falapokból november 9-én a kampány zárása
alkalmából a Parlament előtt Magyarország térképe került megformálásra.
- A kiállításhoz kapcsolódóan két kiadvány készült, melyet a rendezvényeken
terjesztettünk, de a résztvevő szervezetek irodáiban is megtalálható volt:
- egy szórólap, amely a kampány fő üzenetét, fontosabb címeket és néhány gyakorlati
ötletet tartalmaz,
- egy 56 oldalas A/5-ös méretű füzet, amely tartalmilag három fő részből áll. Az első
rész alapgondolata, hogy mindenki tehet saját negatív környezeti hatásainak
csökkentéséért, és ehhez nyújt konkrét és gyakorlatias segítséget. A második
fejezetben az energiafelhasználás összefüggéseit mutattuk be. A harmadik részben
néhány lehetséges jövőképet vázolunk fel, melyek valóban indokolttá teszik a
környezettudatos látásmód elterjedését.
A kampányhoz kapcsolódóan elkészítettünk egy klímavédelemmel foglalkozó
honlapot, melyet több domainnéven (www.klimavedelmet.hu; www.eghajlatdoktor.hu;
www.eghajlatvedelmet.hu; www.klimakor.hu) is regisztráltunk, annak érdekében, hogy
a keresőmotorok minél többször ezt az oldalt dobják ki, azoknak az internetezőknek,
akik ebben a témában keresgélnek az interneten. Az oldalon lehetőséget biztosítottunk
a netezők számára, hogy on-line is támogathassák kampányunk követeléseit.
A résztvevő szervezetek közötti folyamatos, gyors és olcsó kommunikáció érdekében
létrehoztunk egy levelezőlistát (drklima@zpok.hu), amelyre felkerült minden
kampányban részt vállaló partner.
Civil szervezetek együttműködésének erősítése a fenntartható vidékfejlesztés
érdekében
NCA-ÖNSZ-08-A-P-0025
Összefoglaló
Az agrár-környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés témában együttműködő civil
szervezetek köre bővült a projekt végrehajtása során, amelyet a tervek szerint – főleg
a földtulajdon kérdésére koncentrálva – mindenképp folytatni fognak az együttműködő
partnerek.
A találkozókon összesen 34 fő vett részt, vegyesen környezetvédő és
gazdaszervezetek képviseletében. Három képzést szerveztünk, amelyeken 54 fő vett
részt összesen, részben civil szervezetek, részben közvetlen értékesítés irányt
érdeklődő gazdálkodók. A terveknek megfelelően kutatást folytattunk a közvetlen
értékesítés hazai és nemzetközi helyzetéről, amelyek tapasztalatait a 600 példányban
megjelent kiadványban közre is adtunk. A kiadvány terjesztését az együttműködő
szervezetek segítségével oldottuk meg. Tovább bővült az akv_halo@zpok.hu
levelezőlista is, jelenleg 41 tagja van. Alább a projekt részletes beszámolója.
Civil részvétel elősegítése az EU mezőgazdasági politikájának felülvizsgálatában
NCA-NK-07-G-P-0217
Összefoglaló

A projekt megvalósításának konkrét eredménye, hogy megrendezésre került egy
képzés 18 résztvevővel az Európai Unió Közös Agrárpolitikájával (KAP) kapcsolatban,
amelyen erdélyi és hazai civil szervezetek kaphattak naprakész információkat a
témával kapcsolatban. Összeállításra került 50 példányban egy háttéranyag is, amely
tartalmazza a KAP kialakulásának történetét és az állapotfelmérés legfontosabb
dokumentumait is. A kiadványt a képzésen résztvevők mellett további, a
vidékfejlesztés témájával foglalkozó civil szervet körében terjesztettük. A
partnerszervezetek részt vettek a KAP állapotfelmérésének uniós szintű
véleményezési folyamatában is.
Fontos, hogy a programban résztvevő szervezetek ismeretei és kapacitásai nőttek az
EU agrárpolitikájával kapcsolatban, és ezáltal eredményesebb tudják képviselni a
fenntarthatóság elveinek megfelelő mezőgazdaság érdekeit mind nemzeti, mind pedig
uniós szinten.
Emellett természetesen nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az erdélyi és hazai civil
szervezetek jobban megismerték egymás tevékenységeit. Körvonalazódtak a
lehetséges kapcsolódási pontok, ami további együttműködést, közös munkát
eredményezhet.
Egyéb tevékenységek 2008-ban
Éghajlat védelem, klíma törvény megalkotása Magyarországon
Az Alapítvány aktivistái részt vettek egy szakmai program kidolgozásában, melynek
célja az éghajlatvédelem, és eszköze egy hatásos, újszerű tartalommal bíró
klímatörvény tervezet kidolgozása és beterjesztése a Parlament elé. A klímatörvény
közgazdasági szabályozókat vezetne be, melyek az eddigi szemléletformáláshoz
viszonyítva sokkal hatásosabban vezetnének környezetbarát életmódhoz, az energia
hatékony felhasználásához.
Közreműködés tájbejárási projektben
Az Ifjú Botanikusok Baráti Köre a norvég finanszírozási mechanizmusból pályázati
támogatást nyert tájbejárások szervezésére. A projektben a Bors Alapítvány
alvállalkozóként kidolgozta a fenntarthatósági szempontokhoz illeszkedő szakmai
tartalmat és üzeneteket.
III. Pénzügyi beszámoló
Az alapítvány egyszerűsített éves beszámolója a mérleggel és az eredmény
kimutatással jelen közhasznúsági jelentés mellékletét képezi.
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