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adományi program működtetése
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lej az alapítványi állandó alapba való helyezése (endowment) 
lej értékben jóváhagyott adomány
lejt elért alapítványi állandó alap az év végére (endowment)
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Közel tizenötéves fennállásunk egyik legjobb éve 
volt 2012.  Egyrészt azért, mert sikerült megva-
lósítanunk mindazt, ami a többéves alapítványi 
stratégiánkban, illetve az éves tervünkben szere-
pelt, másrészt azért, mert sikerült a célkitűzéseink 
eléréséhez szükséges pénzalapokat is előte-
remtenünk. Ezzel kapcsolatosan érdemes talán 
megemlíteni, hogy az elmúlt évben rendelkeztünk 
mindezidáig a legjelentősebb pénzalapokkal. 

Ami a tevékenységeinket illeti, hét adományi 
programon keresztül több mint 80 projektet 
finanszíroztunk közel  3 millió lej értékben. Ami 
talán még ennél is fontosabb, az az életbeültetett 
adományi programok jellege. Elmondhatjuk, prog-
ramjaink közül több tekinthető újítónak és egye-
dinek. Itt megemlíteném a Zöld vállalkozás nevű 
programunkat, amely egy fenntartható fejlesztési 
modellt javasol a jelentős természeti és kulturális 
örökséggel rendelkező régióknak. És folytathatom 
az ugyancsak a közösségek fejlődését elősegítő 
támogatással, amelyet a közösségi alapítványok 
létrehozására nyújtottunk. 2012 végén már nyolc 
ilyen jellegű alapítvány létezéséről beszélhetünk.

Fontos kitérni két nagyméretű, külföldi közpénzből 
működő adományi programra is, amelyeknek ke-
zelésével alapítványunkat, illetve két partnerünket 
bízták meg. Az első a Svájci-Román együttműködési 
program keretében zajlik, és a romániai civil szféra 
számára előirányzott 16,8 millió svájci frank értékű 
program életbeültetéséről szól, melynek keretében 

alapítványunk 
a környezetvé-
delmi összetevő 
megvalósítá-
sáért felelős. 
A második a 
Norvégia, Izland 
és Liechenstein által támogatott, 30 millió euró 
összértékű Civil Alap, amelynek  működtetési jogát 
az év végén nyertük el két partnerünkkel együtt. 
Ennek keretében alapítványunk, akárcsak az előbb 
említett program esetében is, a környezetvédelmi 
rész életbeültetéséért lesz felelős. 

Ugyancsak jelentős sikerekről számolhatunk be 
a már hétéves múltra visszatekintő Zöldövezet, 
valamint az ötéves Adj hangot a véleményednek 
elnevezésű, civil kurázsit támogató programjaink 
esetében is. 
Operacionális programjaink, a Transylvania Aut-
hentica és a már hagyományossá vált Mobilitás 
Heti rendezvényeink hozták az elvárt eredménye-
ket. 

Mindezen megvalósításokért, sikerekért köszöne-
temet fejezem ki mindayoknak, akik hozzájárultak, 
hogy sikeres évet tudhassunk magunk mögött.

Potozky László 
igazgató

Elöljáró gondolatok
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Az alapítványról
A Polgár-Társ Alapítvány 1998-ban jött létre függet-
len alapítványként, majd a Partnerség a Környeze-
tért tagjává vált, mely közösségi kezdeményezése-
ken alapuló környezetvédelmi projekteket támogat 
Közép-Kelet Európa öt országában: Bulgáriában, 
Csehországban, Magyarországon, Romániában és 
Szlovákiában. Az öt alapítvány a regionális együtt-
működés megerősítésének érdekében létrehozta a  
Környezeti Partnerség Egyesületet. 
Tevékenysége során a Polgár-Társ Alapítvány 
számos olyan programot és támogató eszközt dol-
gozott ki és ültetett életbe, mint például adományi 
és egyedi operacionális programokat, valamint 
szakmai tanácsadást. 

Mind az adományi, mind az operacionális prog-
ramok kidolgozása és kivitelezése a fenntartható 
fejlődés elvein alapszanak. 
A programok célcsoportjait a civil szervezetek, 
közösségek, helyi hatóságok, a vállalkozói szféra 
valamint a média képezik.

Küldetésünk:
Az Alapítvány a környezet védelmét és a közösségek 
fejlesztését támogatja Romániában, hozzájárulva 
ezáltal egy fenntartható, a demokratikus értékeket 
megerősítő társadalom kialakításához.

Célkitűzések:
• a fenntartható fejlődés népszerűsítése a kör-

nyezetvédelmi szervezetek, valamint a polgári 
részvétel megerősítése által

• a civil szektor fejlesztése
• a polgári részvétel elősegítése a környezetvé-

delmi tervezésben és döntéshozatalban
• a környezetvédő civil szervezetek valamint 

a társadalom más szereplői közötti együtt-
működés támogatása a környezetvédelmi és 
közösségi problémák megoldása érdekében

• a környezetvédelmi civil szervezetek anyagi és 
szervezeti támogatása

• a polgári részvétel elősegítése a környezetvé-
delmi és közösségi problémák feltárásában, 
megelőzésében és megoldásában.





Adományi programok
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Adományi 
programok

2012-ben hét adományi programot 
működtetett az alapítvány, amelyek 
keretében 81 projektet finanszírozott 
összesen 2.934.769 lej értékben. 
A támogatott projektek átlagösszege 
36.231 lejt tesz ki projektenként.

Finanszírozási statisztika 
2000-2012

Program neve
Beérkezett 
pályázatok száma

Jóváhagyott 
pályázatok száma

Támogatási 
összeg (RON)

Városi zöldövezet 104 26 210.357,51

Védett területek 77 24 412.842,00

Zöld filantrópia 1 1 18.005,00

Közösségi alapítványok 8 7 767.500,00

Zöld vállalkozás 7 7 1.002.860,00

Adj hangot véleményednek 73 11 459.100,00

Adj hangot véleményednek - sürgősségi projektek 8 5 64.105,00

Svájci-román együttműködési program 111 Elbírálás alatt -

Összesen 278 81 2.934.769,51

Támogatási statisztika/kimutatás a 2012-es évre  vonatkozóan
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Zöldövezet program

A Zöldövezet program 2012-ben is – akárcsak a 
korábbi években – környezetvédelmi projekteket 
támogatott immár hetedik alkalommal a program 
két komponense, a Városi zöldövezetek és a Védett 
területek keretében. A két összetevőn belül a prog-
ram 50 projekt megvalósítását finanszírozta több 
mint 623.000 lejjel. 

Az 50 megvalósított projekt számszerűsített ered-
ményei a következők:

• több mint 15.500 személy vett részt az 50 pro-
jekt megvalósításában

• létrehoztak vagy felújítottak megközelítőleg 
36.400 m2 városi zöldövezetet

• több mint 4.200 facsemetét és cserjét ültettek 
el és több mint 5.150 virágot

• létrehoztak 11 tanösvényt és megnyitottak 3 
védett területet népszerűsítő állandó kiállítást

• 3 védett területen szervezték meg a Biodiverzi-
tás Napját és ugyancsak 3 helyszínen a Védett 
Terület Napját.
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A programban már hagyományossá vált Zöldö-
vezet díjat 2012-ben a gyergyószentmiklósi Pro 
Múzeum Alapítvány nyerte el.
 Az alapítvány a Tarisznyás Márton Múzeum ud-
varán a Gyergyói medence őshonos növényvilágát 
bemutató botanikus kertet alakított ki. A látogatók 
az őshonos növényvilág sokféleségét csodálhatják 
meg. A Hortus Botanicus Gyergyoiensis elnevezésű 
projekt eredetiségének és a benne rejlő környezeti 
nevelő lehetőségeknek köszönhetően nyerte el a 
Zöldövezet díjat. 
A Pro Múzeum Alapítvány a gyergyói térség 
kulturális örökségének védelméért elkötelezett 
szervezet. Tevékenységüket különböző kulturális 

rendezvények megszervezésében fejtik ki és a 
Tarisznyás Márton Múzeum egyik legfontosabb 
partnerének tudhatják magukat.
A projekt keretében a botanikus kert kialakításá-
nak munkálatait egy 7 áras terület előkészítésével 
kezdték. A területen létrehoztak egy vizes élőhelyet, 
kialakítottak egy sziklakertet, majd betelepítették a 
növényeket. Ültettek őshonos cserjéket, fákat, vi-
rágokat és egy kis sétaösvényt is kialakítottak ezek 
kényelmes megtekintése céljából. Az alapítvány 
munkatársai és önkéntesei több mint 400 növényt 
ültettek el a botanikus kertben.

A programot a MOL Románia támogatja

A Zöldövezet díj nyertese 2012-ben 
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Adj hangot véleményednek 

A program küldetése a romániai környezetvédelmi 
civil szervezetek érdekérvényesítő (advocacy) és 
„watchdog” típusú tevékenységeinek támogatása 
és megerősítése annak érdekében, hogy növelje 
ezen szervezetek hozzájárulását a környezeti 
politikák fejlesztéséhez, valamint a hazai és EU-s 
környezetvédelmi jogszabályok életbeültetésének 
folyamatos követéséhez. Ezen adományi program 
keretén belül tizenhat projektet finanszíroztunk 
2012-ben, amelyből öt sürgősségi pályázatként lett 
jóváhagyva. A jóváhagyott és felhasznált támoga-
tás összege 559.205 lej.
Az úgynevezett watchdog („őrkutya”) típusú pro-
jektek keretében olyan tevékenységekre nyújtott 
támogatást az alapítvány, amelyek Románia 
legégetőbb környezetvédelmi kérdéseivel, problé-
máival foglalkoznak, mint például:
• törpe vízierőművek építése védett és más 

területeken a környezetvédelmi jogszabályok 
betartása nélkül

• palagáz-kitermelés
• ésszerűtlen folyószabályozások
• illegális építkezések védett területeken 
• kampány Verespatak megmentéséért és a 

törvényes feltételek betartásáért

Az érdekérvényesítő típusú projektek a következő 
témák köré csoportosulnak:
• a politikai pártok környezetvédelmi program-

jaiknak elemzése
• a kerékpárhasználat népszerűsítése Romá-

niában és az ezzel kapcsolatos alkalmazott 
jogszabályok tökéletesítése

• a környezetvédelmi civil szervezetek hálózati 
munkájának hatékonyabbá tétele

• az ökoturizmus népszerűsítése mint fontos 
irányvonala a fenntartható fejlődésnek Romá-
niában.

A programot a CEE Trust támogatja
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A Polgár-Társ Alapítvány és a Román-Amerikai 
Alapítvány közös programja, amely a jelentős 
természeti és kulturális örökséggel rendelkező 
vidékeknek ajánl olyan fenntartható fejlesztési 
modellt, amely tudatosan életbe ültetve a civil 
szervezeteknek és a közösségeknek hosszútávon 
jövedelmet biztosíthat.
Ez a modell a környezetvédelmi és közösségfej-
lesztő civil szervezetek által létrehozott társa-
dalmi vállalkozásokon alapszik. A vállalkozások 
jövedelmüket a helyi közösségek támogatására, a 
természeti és kulturális örökség megőrzésére és a 
fenntartható gazdasági fejlesztés javára fordíthatják. 
A program 2011-ben indult a kedvezményezett 
szervezetek képviselőinek az üzleti tervek kidolgo-
zásában nyújtott támogatásával. Az üzleti tervek 
kiértékelését követően a társadalmi vállalkozások 
megalapítására hét szervezet nyert támogatást 
egyenként 150.000 lej értékben. Az üzleti tervek 
kiértékelését egy elbíráló bizottság végezte, figye-
lembe véve egy önkéntes,  üzletemberekből és 
pénzügyi szakemberekből álló testület véleménye-
zését is.
A programban harmadik partnerként résztvevő 
Romániai Gazdaságfejlesztési és Oktatási Központ 
(Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare) 
által szervezett több napos képzéseken vehettek 
részt a támogatásban részesült szervezetek.

Néhány, 2012-ben, a program keretében indított 
zöld vállalkozás:

Zöld vállalkozás 
(Green Enterpreneurship) A cave for nature and p

eople
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Mézged Barlang – egy barlang a természetért és 
emberekért (Remete, Bihar megye)
A Bihar megyei Centrul pentru Arii Protejate şi 
Dezvoltare Durabilă látogatásra alkalmassá tette 
a Mézged barlangot, ezáltal egy 1010 méteres 
szakaszon nyílt lehetőség idegenvezető szakszerű 
vezetésével túrázni. Időközben a barlang bejárata 
közelében egy kötélpályát is kialakítottak. A bar-
langot 2012 szeptemberében avatták fel és nyitot-
ták meg a nagyközönség részére.

Erdei gyümölcs- és gombafeldolgozó központ 
(Zetelaka, Hargita megye). A székelyudvarhelyi 
Székelygyümölcs Egyesület közösen a zetalaki 
Közbirtokossággal alapított szociális vállalkozást, 
melynek tevékenysége az erdei gyümölcs és gomba 
feldolgozása és forgalmazása. A vállalkozás a ke-
reskedelmi cél mellett innovatív erdőgazdálkodási 
rendszer életbe ültetését is megvalósítja, valamint 
rendelkezik egy szociális célkitűzéssel is, azaz célja 
a térség roma közösségeinek jövedelemnövelése 
is. Tevékenységük első szezonjában 40 tonna erdei 
gyümölcsöt és 2,5 tonna gombát gyűjtöttek be és 
dolgoztak fel. A térségből több mint 300 személy 
jutott jövedelemhez ebből a tevékenységből eredően.

Romániai Ökoturisztikai Központ,
(Crişan, Tulcea megye) A Romániai Ökoturisztikai 
Egyesület és az Ivan Patzaichin – Mila 23 Egyesület 
partnerségére épülő szociális vállalkozás ökotu-
risztikai programokat ajánl a Duna Deltában. 
A vállalkozás első megvalósításai között kijelöltek 
egy tematikus útvonalat, és létrehoztak egy ökotu-
risztikai központot a Crișan nevű helységben, ahol 
„canotca” (egyfajta csónak) bérlésére is adott a 
lehetőség.
A programot a Romanian-American Foundation  
támogatja
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A Sváci-Román Együttműködési Program része 
a Svájci Szövetségi Tanács vissza nem térítendő 
támogatásának, amelyet a 2004-2007 közötti 
időszakban az EU-hoz csatlakozott 12 államnak 
ajánlottak fel. Svájc támogatása a szolidaritás kife-
jezése ezen EU-tagországok iránt, és megalapozza 
a stabil gazdasági és politikai együttműködést köz-
tük. A Sváci-Román Együttműködési Program célja 
a kétoldali kapcsolatok ösztönzése és a szükséges 
keret felajánlása a svájci szakértelem és tudás 
megosztására és felhasználására.
Az Együttműködési Program 16,8 millió svájci 
frank értékű két összetevőjének (Civil Társadalom 
Részvételéért Tematikus Alap és a Partnerségi és 
Szakértői Tematikus Alap) életbe ültetéséért a a 
KEK-CDC Consultants, a Polgár-Társ Alapítvány 
és a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány 
alkotta konzorcium a felelős. 
A Polgár-Társ Alapítvány a Civil Társadalom Rész-
vételéért Tematikus Alap környezetvédelmi össze-
tevőjének lebonyolításával, valamint a Partnerségi 
és Szakértői Tematikus Alap keretében jóváhagyott 
környezetvédelmi projektek adminisztrációjával  
van megbízva. 2012-ben az első alap keretében 111 
beérkezett pályázatot regisztráltunk. Az elbírálási 
folyamatot ebben az évben végeztük el, és a végső 
egyeztetések után az eredményhirdetésre 2013 
első negyedévében kerül sor.
A Partnerségi és Szakértői Tematikus Alap kere-
tében az első fordulóban 694 pályázat érkezett a 
konzorciumban résztvevő partnerszervezetünkhöz, 

Svájci-Román  
Együttműködési Program

vagyis a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapít-
ványhoz. A beérkezett projektek elbírálása után a 
jóváhagyott környezetvédelmi projektek kezelése 
(támogatási szerződéskötés, projektek folyamatos 
nyomon követése) a Polgár-Társ Alapítvány fela-
data lesz. 

A Svájci-Román Együttműködési program támo-
gatásával
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Közösségi Alapítványok

A Közösségi Alapítványok Romániában elnevezésű 
program a Közöségi Kapcsolatokért Egyesület 
(ARC), a Polgár-Társ Alapítvány és a PACT Alapít-
vány közös kezdeményezése. Célja a közösségi ala-
pítványok hálózatának létrehozása Romániában.

Akárcsak az előző években, 2012-ben is folytattuk 
az új közösségi alapítványok megalakulásának 
finanszírozását támogatását és a korábban létre-
hozottak támogatását. 
Alapítványunk ily módon a szükséges pénzügyi 
alapokat nyújtotta két új közösségi alapítvány 
létrehozásához Nagyszebenben és Jászvásáron. 
Beleszámolva az ebben az évben létrehozott két 
új közösségi alapítványt, így összesen 8 közösségi 
alapítvány és egy közösségi alap létezését jegyez-
hetjük 2012 végén, Romániában.

A programban, az új alapítványokat létrehozó 
támogatásokon kívül, általános célú finanszírozás-
ban részesültek a kolozsvári, marosvásárhelyi, bu-
karesti illetve a jászvásári közösségi alapítványok. 
Ezen kívül, a Kolozsvári Közösségi Alapítvány az 
általa begyűjtött adományok összértékével egyen-
lő, úgynevezett ”kihívásos támogatást” is felhasz-
nálhatta (reserve challenge grant). A jóváhagyott 
támogatások összértéke 767.500 lej volt.

Három újabb közösségi alapítvány alapítási kezde-
ményezésről is beszélhetünk Bákó, Nagyvárad és 
Ploieşti városokban. Várhatóan ezen szervezetek 
2013-ban alakulnak meg. 

A maguk részéről a támogatott közösségi alapít-
ványok jelentős eredményeket értek el. Néhányat 
megemlítünk ezek közül:
• 317 jóváhagyott pályázat és ösztöndíj összesen 

278.995 lej értékben,
• 301.918 lej begyűjtött adomány az alábbiak 

által:
- 21.417 személy közösségi kártyahasználótól,
- 6815 egyéni adományozótól,
- 241 adományozó cégtől

A programot a CEE Trust, C.S. Mott Foundation és a  
Romanian-American Foundation támogatják



Éves  jelentés  2012 17



18 Éves  jelentés  2012

Civil Támogatási Alap (Norvégia, 
Izland és Liechenstein hozzájárulása) 

Az elmúlt évben, a Civil Támogatási Alap kezelé-
sére három romániai adományozó szervezet kapott 
megbízást a 2013-2016 közötti időszakra.
A megbízottak konzorciumában a Civil Társadalom 
Fejlődéséért Alapítvány (FDSC), a Roma Közös-
ségek Forrásközpontja (CRCR) és a Polgár-Társ 
Alapítvány vesznek részt. A kezelői feladatokat 
ellátó szervezetek ebből az alapból a romániai civil 
szervezeteknek biztosítanak támogatást összesen 
30 millió euró értékben. Alapítványunk a Civil 
Támogatási Alap környezetvédelmi és fenntartható 
fejlődési komponensének a kezelési jogát nyerte el.

A programot Norvégia, Izland és Lichtenstein tá-
mogatják

Zöld Filantrópia

A Viitor Plus Egyesület adománygyűjtő projektje a 
Zöld Filantrópia programban nyújtott utolsó támo-
gatást használhatta fel. A program által tizenegy 
adománygyűjtési kampány nyert támogatást 
979.981 lej értékben.

A program a Trust for Civil Society in CEE társfi-
nanszírozásával valósult meg





Operacionális programok
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Alapítványunk 2005-től kezdődően minden évben 
megszervezi az Európai Mobilitási Hetet Csíkszere-
dában. A 2012-ben rendezett események szeptem-
ber 20-22 között zajlottak le.

A rendezvény első napján szerveztük meg a Tö-
megközlekedés Napját. 

Ezt a napot már negyedik alkalommal tartottuk 
azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a tö-
megközlekedés hasznosságára, környezetkímélő 
és költséghatékony mivoltjára, összehasonlítva a 
saját gépjárművel való közlekedéssel. 

Operacionális programok

Ezen a napon mindenki ingyen utazhatott a városi 
buszjáratokon a Csíki Transz KFT felajánlásának 
köszönhetően.

A második napon startolt a Mobility Open tenisz-
verseny, a Transylvanian Tennis Club közreműkö-
désével. Ezen  rendezvény is jelentős részvételnek 
örvendett.

A rendezvény harmadik napján kerékpártúrán 
vehettek részt az érdeklődők partenrünk, a Zöld 
Székelyföld Egyesület szervezésében. A résztvevők 
lelkesedésének köszönhetően a tervezettnél sokkal 

Európai Mobilitási Hét, 2012
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hosszabb utat tettek meg az esős időjárás ellenére.
Ugyanezen a napon a már hagyományossá vált 
Kerékpáros Ügyességi verseny gyerekeknek 
elnevezésű tevékenység is lezajlott a programban 
résztvevő önkéntesek segítségével. 
A vetélkedőn résztvevő 35 gyerek emléklapot 
kapott, a legügyesebbek pedig értékes díjakban 
részesültek.

A három nap rendezvényeibe több száz személy 
kapcsolódott be, ezzel is jelezvén érdeklődésüket a 
környezet védelme és egy egészségesebb életfor-
ma iránt.

A programot a Tusnád Ásványvíz RT. támogatja
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Transylvania Authentica

Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is bővült a 
Transylvania Authentica védjegyet viselő termékek 
és szolgáltatások száma. A negyedik alkalommal 
megszervezett Elbíráló Bizottsági ülésen 185 
kézműves termék, elszállásolás/vendéglátás kate-
góriában pedig egy szolgáltatás nyerte el a Transy-
lvania Authentica védjegyet. Ebben az évben került 
sor első alkalommal a program történetében a 
védjegyhasználati jog hosszabbítására, ugyanis 3 
év elteltével lejár az említett jogosultság. Minden 
védjegyhasználó élt ezzel a lehetőséggel, 12 ter-
melő és szolgáltató igényelte és nyerte el újabb 3 

éves időtartamra a védjegyhasználati jogot.
A Transylvania Authentica védjegyet a program 
minősítési rendszerének megfelelő termékek és 
szolgáltatások nyerhetik el. Ezek száma 2012-ben 
elérte az 577-et, amely 467 kézműves terméket, 105 
élelmiszert és 5 szolgáltatást foglal magába.
A védjeggyel rendelkező termékek és szolgáltatá-
sok népszerűsítése céljából megjelent a Transylva-
nia Authentica minősített termékek katalógusának 
második kiadása.

A programot a Tusnád Ásványvíz RT. támogatja
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Az Év Fája Európában

Miután az első alkalommal meghirdetett Év Fája 
Európában díjat 2011-ben a Szentléleki Hárs nyer-
te el, beneveztünk a 2012-es versenyre is a Köpeci 
Szillel. Ezen a megmérettetésen második helyezést 
ért el a Köpeci Szil, a nyertes felsőmocsoládi (Ma-
gyarország) hárs lett.

A Köpeci Szil 2011-ben nyerte el az Év Fája Romá-
niában díjat.
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Partnerség a nagyszebeni Astra 
Filmfesztivállal  

Az alapítvány 2012-től kezdődően a nagyszebeni 
Astra Filmfesztivál partnerévé vált. A Polgár-Társ 
Alapítvány „A legjobb dokumentumfilm az Eco-
Cinematograf kategóriában” díjat ajánlotta fel és 
adta át. A díjat a Gone Wild című dokumentumfilm 
nyerte, amelynek rendezője Dan Curean.
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Endowment / Alapítványi tőkeépítés

2012-ben is sikeresen növeltük az alapítvány pénzügyi tartalékalapját (232.500 lejjel), elsősorban az 
alapítványi tőke kamathozamának köszönhetően. Így az év végére az alapítványi tőke összege elérte a 
3.671.578 lejt.

Az állandó alap/tartalék alap gyarapodása

Új kollégák az alapítvány csapatában

Az év folyamán két új munkatárs csatlakozott hozzánk Kovács Katalin és Borota Gábor személyében.
Borota Gábort a Zöldövezet program, míg Kovács Katalint a Svájci-Román Együttműködési Program 
munkatársaként köszönthettük csapatunkban. 

TARTALÉK ALAP  - LEI

ÁLLANDÓ ALAP  - LEI
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Adományok listája
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Zöldövezet program – Városi 
zöldövezet, 2012

Bóbita Egyesület, Kézdivásárhely – Óvoda a 
kizöldült város meséjéből

A projekt célja az óvoda melletti és az óvoda ud-
varán lévő zöldterület felújítása. Ez által kívánják 
javítani a városnegyed arculatát, növelni az óvoda 
környékének tisztaságát és szépségét, valamint 
alternatív nevelési programokat szeretnének meg-
valósítani.  9.000 RON 

Pro Múzeum Alapítvány, Gyergyó-
szentmiklós – Hortus Botanicus Gyergyoiensis

Jelen projektben a Tarisznyás Márton Múzeum zöld-
területén kívánnak egy botanikus kertet kialakítani 
környezettudatos nevelés céljából. 8.968,40 RON

Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Fieni  
– Park az iskolában – iskola a parkban

A projektsorán a Voievodul Mircea Iskolaközpont 
parkjának felújítását és modernizálását kívánják 
megvalósítani, azzal a céllal, hogy a terület hasz-
nálható legyen nevelő jellegű tevékenységek lebo-
nyolítására, valamint a diákok környezettudatos 
gondolkodásának és viselkedésének kialakítására. 
9.000 RON

Eco Alpex 024, Brăila – A csigakert – ökopark 
gyerekeknek 

A projekt célja a Duna mentén lévő zöldövezet fel-
újítása, valamint egy pihenő- és játszóhely kiala-
kítása, ahol megvalósulhat a projektben résztvevő 
személyek informális környezeti nevelése. 
8.993,75 RON  

Adományok listája
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Asociaţia Mărţişorul Reghin, Szászrégen 
– A zöld óvoda 

A projekt célja a 2-es számú Napközi 471 négyzet-
méternyi udvarán lévő játszótér felújítása környe-
zettudatos módon. 9.000 RON 

Asociaţia de Părinţi Amedeus, Hârşova  
– Élj sokáig, élj zölden

A projekt során az I-VIII osztályos Általános Iskola 
sportpályája szomszédságában kívánnak zöldfelü-
letet létrehozni, ahol a diákok megpihenhetnek, és 
oktatási-nevelési tevékenységek is szervezhetőek 
lesznek. 6.999,89 RON

Asociaţia Arată că îţi Pasă, Hârşova  
– Green Class

A projekt célkitűzése az óvoda 1713 négyzetméter-
nyi, elhanyagolt területének zöldövezetté alakítása 
oly módon, hogy alkalmas legyen környezeti neve-
lői és más játékos tevékenységek lebonyolítására. 
5.996,30 RON

Asociaţia Euroland Banat, Resicabánya  
– EliadGreen2

Ezen a projekten keresztül kívánják folytatni az 
iskolaudvar előző évben megkezdett felújítását. Ezt 
a folyamatot környezetkímélő módon, természetes 
anyagok használatával, a diákok aktív részvéte-
lével, a szülők és a helyi közösség bevonásával 
tervezik véghezvinni. 8.491,06 RON

Fundaţia Gaudeamus, Piatra Neamţ  
- ÉletEnergiaKikapcsodásOdaadásNevelés

A projekt célja az Elena Cuza I-VIII osztályos Álta-
lános Iskola udvarán lévő zöldfelületek felújítása, 
valamint újak kialakítása, melyek alkalmasak a pi-
henésre, valamint oktatási-nevelési tevékenységek 
megszervezésére.
 8.932,39 RON

Asociaţia Adesco, Kolozsvár  
– A mi kertünk – a kopártól a zöldig

A kolozsvári Dumbrăvioara Óvoda udvarán 
szeretnének egy megközelítőleg 300 négyzet-
méternyi zöldövezetet kialakítani az oda járó 
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mintegy 60 gyereknek. További cél megértetni a 
gyerekekkel a zöldövezet fontosságát és szerepét. 
6.304 RON

Asociaţia Cogito Reşiţa, Resicabánya  
- Oxigen6 Life 

A projekt célja a környezet gazdagítása az iskolaud-
var felújítása révén, valamint környezeti nevelésen 
keresztül hirdetni az egészség fontosságát. 
8.723 RON

Asociaţia de Părinţi Liceul Teoretic Andrei 
Bărsean, Dicsőszentmárton  
- Együtt a természetért

A projekt célja a helyi közösség, különösen a fiatalok 
bevonása a zöldövezet kialakításába, megőrzésébe. 
Fontosnak tartják, hogy az emberek rendelkezésére 
álljon a zöldövezet, és hogy minél magasabb szintű 
legyen a környezettudatosság. 8.849,79 RON

Kis–Küküllő menti Magyar Ifjúság 
Szövetsége, Dicsőszentmárton  
– Gondoskodás a természetről, egészség a jövőnek

A projekt célja a helyi lakosság bevonásával fel-
újítani és megőrizni a zöldövezetet, amelyet utána 
használatba vehet a közösség. A park kialakítá-
sának fő szempontja a környezettudatosság, hogy 
ezáltal visszakapcsolhassák a város „zöld körfor-
gásába”. 2.821,64 RON

Asociaţia pentru Revitalizare Civică, 
Jászvásár – Egy gyermek, egy fa, egy virág

Jelen projekt célja az iskola udvarán lévő négy 
zöldövezet rehabilitálása, megfelelő kerti bútorzat 
kihelyezése, valamint a diákok képzése a környe-
zetvédelem témakörében.  6.173 RON

NeXT and CO., Râmnicu Vâlcea  
– Urbán ökológia az iskoláért

A projekt célja a fiatalok ösztönzése a környezetvédel-
mi tevékenységekben való részvételre, zöldövezetek 
rendezésére, illetve rehabilitációjára. 8.490,78 RON
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Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni, 
Resicabánya - A zöld osztály

Ezen a projekten keresztül szeretnék megvalósítani 
az iskola parkjának modernizálását és átalakítását 
szabadtéri tanulásra alkalmas felületté. A munká-
latokat környezetkímélő módon végzik, a diákok, 
szülők, a helyi közösség és az egyesület tagjainak 
aktív bevonásával. 8.983,93 RON

Zöld Székelyföld Egyesület, Csíkszereda 
–  Zöld öv – Csíkszereda zöldövezetének 
feljavítása 

A projekt célja a Testvériség sugárút és a Müller 
László utca kereszteződésében lévő, közterületen 
kialakított zöldfelület felújítása a lakók és gyereke-
ik bevonásával, valamint három egyesület, cégek 
és a polgármesteri hivatal aktív részvételével. 
8.978,47 RON

Váradi - Bartalis Alapítvány, 
Sepsiszentgyörgy – Évfordulós ünnepély: Az 
iskola kertje. 50 éve „Váradi József”.

A projekt célkitűzése a Váradi József I-VIII osztályos 
Általános Iskola udvarán lévő 991,5 négyzetméter-
nyi zöldfelület rehabilitálása, valamint környezet-
tudatosságra nevelő tevékenységek szervezése a 
gyerekeknek. 8.999,83 RON 

Uncertain Steps, Dorohoi  
- Pozitív hozzáállás a környezetért 

A projekt célja a környezettel szembeni pozitív hoz-
záállás kialakítása, a gyerekek tudatos bevonása 
a környezetvédelembe, ami által példát kívánnak 
nyújtani a speciális nevelési igényű gyerekek tár-
sadalmi integrációjára. 
8.476,93 RON
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Jósika Miklós Iskolai Szövetség, Torda – Az 
iskola zöld oázisa – egy új generáció esélye

A projekt célja a zöldövezetek kialakítása, vala-
mint egy pihenőhely létrehozása, amely alkalmas 
szabadtéri órák tartására, és hatékonyabbá teszi a 
tanulás folyamatát. 
7.198,35 RON

Kós Károly Egyesület, Gyergyószentmiklós 
 – Zöldebb iskola – tisztább iskola 

A projekt célja az iskola udvarán lévő zöldöveze-
tek felújítása és gondozása által szebbé tenni a 
környéket. További megfogalmazott cél a diákok 
bevonása a zöldövezet karbantartásába, környezeti 
nevelés megvalósítása, valamint a helyi közösség 
aktív részvétele a környezetvédelemben.  
7.756 RON

Asociaţia Să Îmbătrânim Frumos Bucovina, 
Vatra Dornei – Egy csepp zöld élet

Proiectul are ca scop crearea unui spaţiu de recre-
eere, joacă şi de învăţare prin reabilitarea cu ma-
teriale ecologice a Parcului Mic din Vatra Dornei şi 
folosirea acestuia în scop didactic pentru educarea 
ecologică a tinerei generaţii în spiritul dragostei 
pentru natură. 
8.994 RON 

Asociaţia Casa Seniorilor Agnita, Szentágota  
– A park –a vár élő történelme! 

A projekt célja a vár és a G.D. Teutsch Szentágotai 
Iskola történelmi parkjának rehabilitálása a város 
időseinek támogatásával, továbbá a diákok infor-
mális környezeti nevelésének megvalósítása.
 8.575 RON
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Asociaţia Teamwork, Bukarest   
- A gyerekek kertje

A projekt célja a Botanikus Kert területén létrehoz-
ni egy, a környezeti nevelésnek szentelt helyet, ahol 
a gyerekek, kortól függetlenül játékos tanulással 
fedezhetik fel a környezetet. 
8.067 RON

Green Zone Egyesület, Tusnádfürdő  
– A mi parkunk: fiataloknak és a közösségnek 

A projekt célja kialakítani egy zöldövezetet, ahol a 
tusnádfürdői gyerekek és fiatalok számára környe-
zeti nevelést tartanak. 
9.000 RON 

Erdélyi Kárpát  Egyesület, 
Gyergyószentmiklós  
– A gyergyószentmiklósi Virág negyed 
parkjának feljavítása

A Virág negyedben található közterület rehabilitá-
lása és modernizálása a projektben meghatározott 
célkitűzés. A munkálatok során virágokat és facse-
metéket ültetnek el, és füvesítésre is sor kerül a 
környéken lakók bevonásával. 8.584 RON

Zöldövezet program  – Védett 
területek, 2012

Accent Geoökológiai Szervezet, Brassó – 
Együtt tiszteljük és óvjuk a természetet 

A projekt célja a Sólyomkő Természetvédelmi Terü-
leten szervezett tevékenységek (előadások és sza-
badtéri foglalkozások) által a fiatalok és felnőttek 
körében felelős környezeti magatartást kialakítani.  
19.900 RON

Zöld Székelyföld Egyesület, Csíkszereda – A 
madarak szemével látni az alcsíki medencét

A projekt célja növelni az Alcsíki Medence Natura 
2000-es terület madárvilágának és más természeti 
csodáinak ismertségét, megbecsülését és védel-
mét a csíkszeredai V-VII. osztályos diákok körében. 
18.729 RON
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Riehen Egyesület, Csíkszereda  
– A „Kárpátok tetején” tematikus ösvény 
kialakítása 

A projekt célja a Csíki-havasok és Csíki-medence 
Natura 2000-es területeinek megőrzése és láto-
gatottsága növelésének elősegítése tanösvények 
kialakításával. 18.890 RON

Fundaţia Pro Natura, Uzon – A Duna Delta 
mindannyiunk érdeke – együtt teszünk érte

Jelen projekt célja hangsúlyozni, hogy mennyire 
fontos egy közös, egységes civil attitűd kialakítása a 
biológiai sokféleség megőrzésének érdekében. Ezt 
a célkitűzést a Biodiverzitás Napjának iskolákban 
történő megszervezésével próbálják teljesíteni, va-
lamint környezeti nevelésen alapuló Junior Ranger 
tábor szervezésével Kovászna és Tulcea megyei 
gyerekeknek a Duna-deltában. 18.203 RON

Heidenröslein Egyesület, Nagybánya  
– Tudatosító kampány a Felső Tisza 
Natura 2000 terület és a Rónaszéki erdő 
biodiverzitásának megőrzése érdekében

A projekt célja a Felső Tisza Natura 2000-es terü-
letén található Ronişoara erdő biológiai sokfélesé-
gének megőrzése, és ezáltal a környezet minőségé-
nek javítása. A megvalósítás érdekében bevonják 
a helyi közösség gyerekeit is, akiket szeretnének 
közelebb hozni a természethez. 16.000 RON

Asociaţia Ecosofia, Bukarest – România  
– Junior Ranger

A projekt célja a gyerekek körében megvalósítani 
a környezeti nevelést az iskolák bevonásával,  va-
lamint a természetvédelmi területek vonzáskörze-
tében élő közösségeket bevonni a romániai védett 
területek fontosságának tudatosítási folyamatába.  
10.310 RON

Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii 
Biologice, Focşani – A nagy ragadozók 
nyomában a Cheile Tisitei Természetvédelmi 
Rezervátumban 

A projekt célja a nagytestű ragadozókról kialakított 
kép javítása és a turisták tájékozottságának növe-
lése azáltal, hogy a Cheile Tişiţei Természetvédelmi 
Rezervátum látogatóit bevonják egy interaktív, a 
természetben zajló tanulási folyamatba, melynek 
során többet tudhatnak meg a medvékről, farka-
sokról és hiúzokról. 
16.200 RON
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Clubul de Speologie Montana Baia Mare, 
Nagybánya - Védett területek – a mellettünk lévő 
kincsek 

A projekt célja bevonni a fiatalokat a természetvé-
delmi rezervátumok megőrzésébe és hosszú távú 
fenntartásába a Fosilifere Chiuzbaia rezervátum 
oktatási adottságainak felhasználásával. 
14.800 RON

ProPark –Fundaţia pentru Arii Protejate, 
Brassó  – Junior Ranger a Brăila-i Balta 
Mică-n

A projekt célja a fiatalok nevelése és bevonása a 
Brăila megyében található Balta Mică a Brăilei 
Natúr Park gondozásába, valamint tartós együtt-
működés kialakítása a Constantin Brâncuşi Faipari 
Iskolaközpont és a park gondnoksága között. 
Fontosnak tartják továbbá a diákok környezeti 
nevelését és az önkéntességet a védett területen.  
19.865 RON

Societatea Ecologistă din Maramureş - 
Clubul Civic Lacul Albastru Baia Sprie, 
Nagybánya – A Kék Tó – európai egyediség

A projekt célja a Kék-tó védett terület hosszú távú 
megőrzésének biztosítása, értékeinek elismerteté-
se és terjesztése a helyi közösségben. 
18.835 RON

Asociaţia Sofiaman pentru Comunitate, 
Tataros – A Vânători Neamţ Natúr Park: 
ismerjük meg, értékeljük, védjük!

Jelen projekt célja a Vânători Neamţ Natúr Park 
természeti, spirituális és kulturális értékeinek 
kihangsúlyozása az iskolások körében, valamint a 
fiatalok bevonása a park megőrzésébe. 
19.930 RON
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Asociaţia Turistică Pentru Natură Oxigen, 
Bukarest – Kis ranger a hegyek közti faluban

A projekt célja a Măgura és Peştera hegyekben 
lévő falvak fenntartható fejlesztése és integrálása 
a Királykő Nemzeti Park turisztikai-környezeti kör-
forgásába. 19.960 RON

Asociaţia Kogayon, Costeşti – Gyalog a Buila-
Vânturariţa Nemzeti Parkban lévő hegyi 
utakon 

A projekt célja a Buila-Vânturariţa Nemzeti Park és 
a környékén található turisztikai látványosságok 
népszerűsítése a helyi közösség és a látogatók 
bevonása által. 19.910 RON 

Asociaţia Biounivers, Torockógyertyános  
– A molyhos tölgy csodálatos világa

A projekt célja a petiş-i molyhos tölgyerdő védett 
terület elfogadottságának és ismertségének növe-
lése Şeica Mare község lakóinak körében. 10.000 
RON

Asociaţia Altitudine Filiala Banat, Temesvár  
- Junior Rangerek a Ţarcu hegység Natura 
2000 területén 

A projekt célkitűzése a Szárkő-hegység Natura 
2000-es terület elfogadottságának növelése a 
környéken élő közösségek soraiban az által, hogy 
gyermekeiket junior ranger típusú aktivitásokba 
vonják be. 19.864 RON 
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Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa, 
Torda – Junior Ranger nevelési program 

A projekt célja a környezet megismerésére szerve-
zett tevékenységek gazdagítása új nevelői eszközök 
és módszerek kidolgozása által. 20.000 RON

Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Fieni – 
Plaiul Domnesc – Junior Ranger 2012

A projekt célja a Plaiul Domnesc Természeti Re-
zervátum népszerűsítése 300, három különböző 
dâmboviţai településről származó gyerek körében, 
hogy ez által is nőjjön a helyi közösség soraiban a 
védett terület ismertsége és elfogadottsága.
 14.500 RON

Asociaţia Altitudine, Arad – A Godeanu 
Hegység - ökológiai kapcsolatok a védett 
területeken

A projekt célja ökológiai kapcsolatot kialakítani a 
táborban résztvevő fiatalok és a természet, vala-
mint a hegy lakossága, a védett terület gondnok-
sága, a tágabb, a hegyi turizmus iránt érdeklődő 
populáció között. 17.977 RON

Asociaţia de Turism Ecologic Camena, Lazu  
- Junior Ranger a Mehedinti Hegységben

A projekt célja a Mehedinţi Fennsík Geopark nép-
szerűsítése a mehedinţi-i fiatalok körében.
 14.976 RON

Asociaţia Voluntarii Lunca Mureşului, Arad  
– Interaktív 3D

A projekt célja felhívni a tágabb közönség figyel-
mét a Maros-ártér Natúrparkban élő fajok és 
élőhelyek megőrzésének fontosságára, tiszte-
letben tartva a helyi hagyományokat és a tájat, 
létrehozva egy értelmező és interaktív tanösvényt.  
15.634 RON 
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Szépvízért Egyesület, Csíkszépvíz  
– „Forrás a völgyben, forrás a csúcson” 
tematikus ösvény kialakítása

A projekt célja a Csíki-havasok Natura 2000-es 
terület megőrzésének és fenntartható használa-
tának elősegítése a Csíkszépvíz környékén létre-
hozott tanösvény által, valamint a helyi közösség 
bevonása és egy aktív partnerség kialakítása a 
védett területek igazgatása céljából. 14.200 RON

Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista 
és Barlangász Egyesület, Barót  – A Vargyas 
Szoros Természetvédelmi Terület védelme és 
támogatása 

A projekt célja a Vargyas-szoros Természet-
védelmi Terület közelében élő fiatalokban és 
felnőttekben felelős környezeti magatartást 
kialakítani azáltal, hogy bevonják őket a védett 
terület értékeinek megőrzésébe és megvédésébe.  
18.140 RON  

Fundaţia Academică Idei şi Fapte pentru 
Anii 2000, Iaşi – A tejoltó galaj - a „Poiana cu 
Schit” Védett Terület Napja

A projekt célja, hogy június 24-e beíródjon Jászvá-
sár-i város közösségnek a kalendáriumába, mint a 
„Poiana cu Schit” Védett Terület Napja.
16.194 RON

Asociaţia de Ecoturism din România, 
Zernyest - Kanotkával a Deltában – a 
természet innovatív bemutatási módszere

Jelen projekten keresztül kerül megvalósításra egy, 
a természet értelmezését újító módon bemutató 
tanösvény, melyet szakértelemmel megszervezett 
bemutatókon szeretnének népszerűsíteni.
 19.825 RON  
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Adj hangot véleményednek program 

ACCENT GeoÖkológiai Szervezet, Brassó 
– Környezettudatos lépések az ember és 
természet harmonikus együttéléséért 

A project célja a lakosság és a hatóságok informá-
lása/tudatosítása, illetve fellépés az illegális és/
vagy környezetre káros tevékenységek ellen mind 
az Alcsíki-medence Natura 2000 területen, mind a 
Sólyomkő Természetvédelmi Területen.
 37.750 RON 

Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti, 
Szatmárnémeti  – „A szennyező fizet!” – a Túr 
Menti Védett Területeken is

A projekt célja a Túr Menti Védett Területen a 
növény- és állatvilág kedvező természeti környe-
zetének fenntartása, kötelezve a természet káro-
sításáért felelős személyeket a helyreállításért a 
szennyező fizet elve szerint.
 44.350 RON

Asociaţia Sighişoara Durabilă, Segesvár  
– ÖkoRiporter2

A projekt célja a romániai környezetvédelmi civil 
szervezetek pozitív tevékenységeinek médiában 
(beleértve a világhálón is) való megjelenésének 
bemutatása a hatékony tájékoztatás céljából. 
37.464 RON
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Asociaţia „Bate Şaua să Priceapă Iapa”, 
Bukarest – Veloruţia Română 

A projekt célja a kerékpárhasználat népszerűsítése 
helyi és országos szinten törvényjavaslatok indít-
ványozásával és az új kezdeményezések megszilár-
dításával a civil társadalom körében, illetve a civil 
kötelezettségvállalás növelése és részvétele egy jól 
meghatározott nemzeti stratégiában.  
45.360  RON

Asociaţia ALMA-RO, Bukarest – Palagáz: egy 
új kihívás 

A projekt célja a romániai környezetvédelmi civil 
szervezetek biztatása olyan döntések megakadá-
lyozására, amelyek a környezetre káros hatással 
vannak. 45.920 RON

Fundaţia Terra Mileniul III, Bukarest  
- Restart – Egy fenntartható kormányzásért! 

A projekt célja a politikai pártok által a választási 
programban meghirdetett környezetvédelmi politi-
kák összegzése, jövőbeni javítása érdekérvényesítő 
tevékenységeken keresztül. 37.760 RON
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Asociaţia Mai Bine, Jászvásár 
– A hulladék hatékonyabb menedzsmentje 
a polgárok bevonásával és nyilvános 
részvétellel

A projekt célja a hulladékgazdálkodási közpolitika 
javítása Romániában a nyilvános részvétel fokozá-
sával és a polgárok bevonásával. 39.870 RON

Asociaţia „Centrul pentru Politici Durabile 
Ecopolis”, Bukarest – Erős koalíció egy védett 
környezetért 

A projekt célja a Környezetvédelmi Koalíció el-
lenőrző és érdekérvényesítő tevékenységeinek 
megerősítése Romániában. 37.010 RON 

Asociaţia WWF Programul Dunăre 
Carpaţi România, Bukarest – Óvjuk meg a 
természetes folyókat

A projekt célja a romániai környezetvédelmi civil 
szervezetek aktív bevonása a törpe vízierőművek 
építését célzó döntéshozatali folyamatba.
45.445 RON

Asociaţia de Ecoturism din România,  Brassó 
– Érdekérvényesítés a környezetvédelemért és 
a fenntartható fejlődésért a turizmus által

A projekt célja a turisztikai kisvállalkozások kedve-
ző körülményeinek megteremtése a reális és fenn-
tartható fejlődés érdekében a természetvédelmi 
területeken. 42.178 RON
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Asociaţia Aurarilor Alburnus Maior, 
Verespatak – A természetet akarjuk, nem 
a ciánt! Megnyilvánulások a verespataki 
bányászati projekt ellen

A projekt célja a verespataki bányászati projekt 
környezetvédelmi engedélyének kiadása elleni 
tiltakozás és a bányászati törvény módosításának 
megakadályozása a Mentsd meg Verespatakot 
kampány keretében. 
45.993 RON 

Sürgősségi projektek

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Bukarest 
– A biológiai sokféleség felmérése a törpe 
vízierőművek létesítése által megkárosított 
területeken– Fogarasi Havasok.

A projekt célja a törpe vízierőművek létesítetése által 
károsított területeken a biológiai sokféleség felméré-
se. – Fogarasi Havasok, Argeş megye. 18.000 RON

Asociaţia Transilvania Verde, Kolozsvár – 
Szabad véleménynyilvánítás az egészséges 
környezetért –bűncselekmény Kászonaltízen 

A projekt célja megakadályozni egy veszélyes pre-
cedenst Hargita megyében, amely a helyi közösség 
megfélemlítését célozta meg. Elfogadhatatlan egy 
helyi közösség a tiszta környezethez való jogának 
és a közmeghallgatásokon való részvételi szándé-
kának megfélemlítéssel való meggátolása.
 12.200 RON 

Asociaţia Valea Verde, Máramarossziget  
– Civil szervezetek a Ramsar CoP 11. 
konferencián– 2012. július 6-13 között, 
Bukarest

A projekt célja a romániai környezetvédelmi civil 
szervezetek aktív részvétele a Ramsari Egyezmény 
(Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, 
különös tekintettel a vízimadarak élőhelyeire) 
tizenegyedik konferenciáján a vizes élőhelyek 
védelme és népszerűsítése érdekében. 18.000 RON
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Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, 
Bukarest - Törpe vízierőművek – energia $$$, 
Tönkretett folyók! 

A projekt célja törpe vízierőművek törvénytelen 
építésének megakadályozása a Fogarasi Havasok-
ban. 10.905 RON 

Asociaţia de Ecoturism din România, 
Zernyest – Nemzetközi Ökoturisztikai 
Konferencia 

A projekt célja az első tíz romániai ökoturisztikai 
desztináció népszerűsítő kampányának hivatalos 
elindítása, illetve nemzeti és Európai szinten (2012. 
november – 2013. november) való népszerűsítése. 
A tevékenység a Romániában 2013-ban megren-
dezésre kerülő Európai Ökoturisztikai Konferencia 
keretében teljesedik ki. 5.000 RON 

Zöld vállalkozás

Erdei gyümölcs- és gombafeldolgozó 
központ-(Zetelaka, Hargita megye)

A székelyudvarhelyi Székelygyümölcs Egyesület 
a zetelaki Közbirtokossággal közösen egy olyan 
társadalmi vállalkozás létrehozását tűzte ki célul, 
amelynek fő tevékenysége az erdei gyümölcs és 
gomba begyűjtése, feldolgozása és forgalmazása. 
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A vállalkozás a kereskedelmi cél mellett egy inno-
vatív erdőgazdálkodási rendszer életbeültetését is 
tervezi, valamint rendelkezik egy szociális célki-
tűzéssel is, azaz célja a térség roma közösségeinek 
jövedelemnövelése is. 140.500 RON

Propark - Románia természeti és kulturális 
örökségének támogatásáért - Brassó, Brassó 
megye

A Propark Alapítvány célja egy olyan társadalmi 
vállalkozás működtetése, amely négyféle szol-
gáltatást (oktatás, tanácsadás, oktató táborok és 
vállalati önkéntesség) nyújt a romániai védett 
területek védelmének érdekében. 140.860 RON

Mézged Barlang , egy barlang a természetért 
és az emberekért – Remete, Bihar megye 

A Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Dura-
bilă Bihor szervezet célja látogatásra megfelelővé 
tenni a Mézged barlangot, és ezáltal egy 1010 
méteres szakaszon lehetővé tenni a barlangtúrákat 
egy idegenvezető szakszerű vezetésével. 
150.000 RON

Centrul de Ecoturism Rowmania - Crişan, 
Tulcea megye

A Romániai Ökoturisztikai Egyesület és az Ivan 
Patzaichin – Mila 23 Egyesület partnerségére épü-
lő szociális vállalkozás ökoturisztikai programokat 
ajánl a Duna Deltában. A vállalkozás első megva-
lósításai között egy tematikus útvonal kijelölését 
és egy ökoturisztikai központ létrehozását tervezi 
Crișan helységben, ahol „canotca” (újszerű, Ivan 
Patzaichin által kifejlesztett csónak) bérlésére is 
adott a lehetőség. 150.000 RON

Wild Time Green Tour

Az Agent Green Egyesület célja olyan társadalmi 
vállalkozás alapítása, amely az ökoturizmust 
népszerűsíti a Retyezát Nemzeti Parkban és annak 
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környékén az ökoszisztémák és a helyi közösségek 
védelmére alapozott menedzsment által.
 140.500 RON

Új technológiába való beruházás a 
hagyományok megőrzésének érdekében - 
Hiliţa falu, Coştuleni község, Iaşi megye

Az Asociaţia Pomiviticolă Hiliţa a helyi gyümölcs-
termesztés támogatását és értékesítését, valamint 
a hagyományos, tartósítószereket és egészségtelen 
anyagokat nem tartalmazó termékek (ízek, kom-
pótok, lekvárok) forgalmazását és népszerűsítését 
tűzte ki célul. 
140.500 RON
 

Tásadalmi vállalkozás a Máramarosi 
Örökség Zöld Útján – Nagybánya, 
Máramaros megye 

Az Ecologic Egyesület célja, hogy növelje a mára-
marosi régió turisztikai szolgáltatásainak kínála-
tát, kibővítve azt sajátos ökoturisztikai tevékeny-
ségekkel. A szervezet természetmegfigyelő túrákat 
ajánl túravezetővel az egyesület által létrehozott 
Máramarosi Örökség Zöld Útján, egynapos láto-
gatást a helyi kézműveseknél, valamint többnapos 
interaktív programcsomagokat. 
140.860 RON 
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Közösségi Alapítványok 

Iaşi megyei Közösségi Alapítvány 

Az alapítvány ugyancsak két támogatásban ré-
szesült. Az első támogatás a közösségi alapítvány 
létrehozását segíti elő. 35.000 RON
A második, az úgynevezett általános támogatási 
adomány az alapítvány működési költségeinek 
fedezésére hivatott két éves időszakra. 
166.000 RON

Kolozsvári Közösségi Alapítvány 

Az alapítvány két támogatásban részesült. Az első, 
úgynevezett általános támogatási adomány, mely 
az alapítvány működési költségeinek fedezésére 
hivatott két éves időszakra. 166.500 RON.
 
Az alapítvány 2012-2013-as szervezeti stratégiája 
magába foglalja egy tartalékalap létrehozását 
is. Ennek az alapnak a becsült összege minimum 
100.000 lej lesz 2013 végére. A tartalékalap megta-

karítását több különböző alapkezelési költségnem 
5%-nak áthelyezésével érik el. Ehhez a projekthez 
30.000 lej támogatást nyert az alapítvány.  

Nagyszebeni Közösségi Alapítvány 

A projekt célja egy közösségi alapítvány létrehozá-
sa Nagyszebenben.  35.000 RON
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Bukaresti Közösségi Alapítvány

A Bukaresti Közösségi Alapítvány is általános 
támogatási adományban részesült, amely az ala-
pítvány működési költségeinek fedezésére hivatott 
két éves időszakra. 166.000 RON

Marosszéki Közösségi Alapítvány

A Marosszéki Közösségi Alapítvány is általános 
támogatási adományban részesült, amely az ala-
pítvány működési költségeinek fedezését biztosítja 
két évre. 166.000 RON

Zöld Filantrópia 

A ViitorPlus – Asociaţia pentru Dezvoltare 
Durabilă 

– támogatást nyert egy új forrásgyűjtési módszer 
bevezetésére, amellyel legkevesebb 87.000 lejt 
gyűjthetnek. Három éven belül legkevesebb 200 
személy adományára számít az egyesület. 15.000 
bukaresti lakos és/vagy vállalati alkalmazott 
bevonásával faültetési kampányt szerveznek az 
ország déli részén. A rendelkezésre álló civil- és 
közadományokból a terület természetközeli álla-
potának a helyreállítása valósul meg.
18.005 RON
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Pénzügyi jelentés
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Bevételek  2012

Bevételek típusa és források
Bevételek

RON USD EUR CHF

 Pályázati úton elnyert támogatás 2.576.163,48 750.080,00 0,00 0,00
 - Romanian-American Foundation 1.188.185,60 356.000,00 0,00 0,00
 - Trust for Civil Society 1.339.594,88 394.080,00 0,00 0,00
 - ARC-FPP 48.383,00 0,00 0,00 0,00
 Szponzorizálásból származó bevételek 886.172,73 0,00 175.000,00 0,00
 - SC MOL Romania Petroleum Products SRL 774.721,24 0,00 175.000,00 0,00
 - SC Apemin Tusnad SA 110.000,00 0,00 0,00 0,00
 - SC Aspiro SRL 650,00 0,00 0,00 0,00
 -2% 801,49 0,00 0,00 0,00
 Transylvania Authentica tagok tagságdíjai 895,85 0,00 0,00 0,00
 Kamatbevétel 258.235,05 0,00 0,00 0,00
 Valutaárfolyam különbségből 
származó bevétel 26.767,23 0,00 0,00 0,00

 Alapeszköz értékesítéséből származó bevétel 66.713,00 0,00 0,00 0,00
 Egyéb bevételek más közhasznú  
 tevékenységekből 50.689,53 0,00 0,00 0,00

 Gazdasági tevékenységből származó bevétel 222.928,52 0,00 0,00 43.493,89

 Összes bevétel 4.088.565,39 750.080,00 175.000,00 43.496,89

Pénzügyi jelentés
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Költségek 2012 (RON)

Költségek Adományi 
programok

Operacionális 
programok

Összköltség

Adományok 2939313,71 0,00 2.939.313,71
Bérek és terhei 333212,00 31.799,00 365.011,00
Működésköltségek 28715,71 4.124,06 32.839,77
Posta és távközlési költségek 9700,37 1.513,00 11.213,37
Irodai fogyóeszközök 10405,73 10.551,57 20.957,30
Kiadványok, marketing 3146,60 27.789,06 30.935,66
Irodai felszerelés 18827,22 15.584,12 34.411,34
Utiköltségek, kiszállási költségek 37061,08 12.741,68 49.802,76
Egyéb költségek 3688,48 186.360,25 190.048,73
Adományozottak képzése 6305,00 0,00 6.305,00
Alkalmazottak képzése 800,00 0,00 800,00
Projektek, szerződéses szolgáltatások 5027,00 1.062,00 6.089,00
Protokoll 3112,52 2.623,22 5.735,74
Összes költség 3.399.315,42 294.147,96 3.693.463,38
Alapítványi állandó alap (endowment) 232.500,00
Összeg 3.925.963,38

 
Pénzügyi mérleg - 31.12.2012

A. Befektetett eszközök D. Saját tőke
II.  Tárgyi eszközök 558.897,22 I.   Induló tőke 200,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök 9.416,00 II.  Értékelési tartalék 12.500,00
Befektetett eszközök összesen 568.313,22 III. Tartaléktőke 3.611.051,83
B. Forgó eszközök IV. Eredmény tartalék 2.002.546,27
I.   Követelések 55.677,71 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 518.126,88
II.  Pénzeszközök 5.888.606,14     Tárgyévi eredmény vállalkozási      

     tevékenységből
20.929,55

Forgó eszközök összesen 5.944.283,85     Tárgyévi eredmény szétosztása 232.500,00
C. Kötelezettségek 579.742,54 Saját tőke összesen 5.932.854,53

Összes eszközök és 
kötelezettségek különbsége

5.932.854,53
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Pénzügyi audit
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Humán erőforrás
 
Az alapítvány vezetőtanácsa

Vígh Ádám - elnök – vállalkozó – Tectum Company RT
Kurkó Gyárfás - vezetőségi tag - vezérigazgató - Tusnád Ásványvíz RT
Foltányi Zsuzsa - vezetőségi tag - stratégiai tanácsadó - Ökotárs Alapítvány
Potozky László - vezetőségi tag - igazgató- Polgár-Társ Alapítvány

Az alapítvány munkatársai:

Potozky László - igazgató
Dániel Csilla - igazgatóhelyettes 
Cseke Andrea - programvezető
Bándi Enikő - programvezető
Kovács Katalin- program asszisztens
Borota Gábor – programvezető
Kovács Erzsébet - irodavezető
Bajkó Ilona - könyvelő

Közreműködtek:

Valerica Petruţa
Monica Terean
Mara Gyöngyvér
Cristian Remus Papp
Daczó Katalin 
Forró Miklós Botond
Claudia Jianu
Péter Pál
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Elérhetőségek:

Az alapítvány postacíme:

RO 530120 Csíkszereda, Puskaporos út 13 sz.
Hargita megye, ROMÁNIA

Tel / Fax: +40-266-310678
E-mail: office@repf.ro

http://www.repf.ro

Adományát az alábbi  
bankszámlaszámokra 
juttathatja el:
Fundaţia pentru Parteneriat
Román Kereskedelmi Bank (Banca Comercială 
Română) - csíkszeredai kirendeltség (Sucursala 
Miercurea Ciuc)

RO22RNCB0152042364310007 (RON)
RO33RNCB0152042364310003 (USD)
RO06RNCB0152042364310004 (EUR)
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