Közhasznúsági jelentés a Bors Alapítvány 2006 évi tevékenységéről
I. Támogatások felhasználása
a. Költségvetési támogatások felhasználása
Az Alapítvány közvetlen költségvetési támogatást nem kap. 2006 folyamán a Nemzeti
Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiumától 700 000 Ft működési
támogatásban részesült, azt 2006 folyamán részben használta fel. A
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól 900 000 Ft támogatásban részesült, azt
2006 folyamán felhasználta.
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 központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól kapott támogatás mértéke
Az Alapítvány közvetlen költségvetési támogatást nem kap. 2006 folyamán a Nemzeti
Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiumától 700 000 Ft működési
támogatásban részesült, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól 900 000 Ft
támogatásban részesült.
e. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege
Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást.

II. Tartalmi beszámoló
2006 évben a Bors Alapítvány az alábbi tevékenységeket végezte:
Részvétel az E-misszió Egyesület által koordinált LIFE Nature projektben
A projekt az Agelica palustris növényfaj gyakorlati védelméről szól a Nyírség területén.
Az Alapítvány feladata a projektben a társadalmi kommunikáció szervezése, a projekt
nyilvánosságának biztosítása. A projekt 2006 decemberében elküldte végső
beszámolóját, jelenleg a projekt lezárása folyik. 2007 folyamán feltehetően még
jelentős munkaterhet jelent majd a projekt lezárásoz szükséges beszámolók
elkészítése.
Civil összefogás a környezetbarát biotermékek piacának megteremtéséért
Alapítványunk pályázati támogatást nyert egy, a biotermékek népszerűsítését célzó
országos kampány szervezésére. A projekt további célja hálózatépítés helyi bio-piacok
létrehozásáért, valamint a biotermékek helyi elérhetőségének megteremtése,
fogyasztók tudatosságának növelése. A projekt keretében kiadványt készítettünk
„Egészséges bioélelmiszerek házunk tájáról” címmel, 500 példányban. A projekt
partnerszervezetei 2006 folyamán csatlakoztak az MTvSz 2006 júniusában lezajlott
akciósorozatához, utcai akciókat szerveztek a biogazdálkodás, bioélelmiszerek
népszerűsítéséért. Az akciónapokhoz sajtótevékenység is kapcsolódott, így számos
sajtómegjelenést
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kapcsolatot a lakóhelyén működő Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, ÁNTSZ
munkatársaival, felmérte, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni egy önálló biopiac
létesítéséhez.
Civil érdekképviselet szervezése
Alapítványunk több más civil szervezettel együttműködésben 2006 folyamán
előkészített egy programot, melynek keretében egy jól felkészített, lelkes munkatársat
foglalkoztatunk majd a civil lobby és érdekképviselet témakörében. A munkatárs
feladata az lesz, hogy vegyen részt a helyi és regionális döntéshozatal nyilvános
fórumain és ott képviselje a megbízó szervezetek szakmai szempontjait, értékeit
(környezet- és természetvédelem, egyéb társadalmi problémák megoldása,

megelőzése). A program igazából 2007-ben indul el, ezért a 2007-es
tevékenységünknek fontos részét képezi.
Folyóvölgyek és folyó dinamika tanulmányozása a Tisza vízgyűjtő területén, valamint a
Rajna egy szakaszán
Fenti címmel Alapítványunk pályázatot nyert az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és
Európai Integráció kollégiumától. A projekt tartalma a Tisza folyó vízgyűjtő területeinek
tanulmányozása, a Rajna folyó egy rehabilitált szakaszának vizsgálata, a folyó
dinamika közös vizsgálata magyar és szlovák civil szervezetek és szakértőik
részvételével. A pályázati program kapcsolódott a határ két oldalán működő
szervezetek évek óta zajló munkájához, mely során árvízvédelmi kéréseken,
folyómenti ártéri tájrehabilitáción és tájhasználat váltáson dolgoznak a civil
szervezetek. Az ártéri tájrehabilitáció tipikusan nemzetközi együttműködést igényel,
hiszen az ártéri öblözetek, mint pl. a Bodrogköz átnyúlnak nemzeti határokon,
ugyanakkor táji egységként egységes kezelést igényelnek. A tanulmányutak
Kárpátaljára, Erdélybe és a Rajna mentére nagyban segítették a folyók dinamikájának
megértését, valamint a közös tájrehabilitációs munkákat, a szervezetek közötti
nemzetközi együttműködést. A tanulmányutak 2006 tavaszán kerültek lebonyolításra.

III. Pénzügyi beszámoló
Az alapítvány egyszerűsített éves beszámolója a mérleggel és az eredmény
kimutatással jelen közhasznúsági jelentés mellékletét képezi.
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