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1. Szervezetfejlesztés, infrastruktúra, humán kapacitás fejlesztés
Szervezeti élet:
- A Zalai Borút Egyesület alapszabályának megfelelő szervezeti működtetés biztosítása a célok elérése érdekében.
- Egy tisztújító közgyűlés (május), legalább 3 elnökségi ülés (április, május, október) megtartása, Felügyelő
Bizottsági ügyrend előkészítése, FB ülés szervezése, pénzügyi dokumentumok, szerződések, bizonylatok áttekintése,
pénzügyi és szakmai tevékenység ellenőrzése, javaslatok tétele (május)
- Kapcsolattartás erősítése, tagság értesítése körlevélben, tagfelvétel irányítása, kizárás, értesítések vezetése,
jegyzőkönyvek készítése, tagdíj befizetések adminisztrálása, elmaradások dokumentálása
- Közgyűlés előkészítése és dokumentálása
- Pénzügyi bizonylatok gyűjtése, könyvelése, leltár készítése, eszközök állapotának figyelemmel kisérése,
elkülönített projektszintű könyvelés vezetése, negyedéves, féléves, éves ütemtervek készítése
- Közérdekű önkéntes tevékenység szervezése a tagság körében
Foglalkoztatás
- 2 fő adminisztratív és projekt munkatárs foglalkoztatása az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési
Program és a Munkaügyi támogatási konstrukciók keretében
Alap szervezeti működés biztosítása, ügyfélszolgálat ellátása, tanácsadás, pályázatok készítése, projekt feladatok
megvalósítása, kapcsolattartás a tagsággal, rendezvények, programok szervezése, pénzügyi és szakmai
tevékenységek végzése, partneri kapcsolatok fenntartása, forrásteremtés, telephely fenntartási munkák végzése.
Egyéb munkavégzés és szervezeterősítés:
- Önkéntesek bevonása az egyesület munkájába, szervezet tevékenységeibe, program megvalósításba, tagság
aktivizálása.
2. Infrastruktúra működtetése, fejlesztése
- Kisszentgróti borház/Civil Turisztikai Centrum/Egyesület Irodájának működtetése: Zalaszentgróton, a Bocskai utca
1. szám alatt. Az épület Zalaszentgrót Város Önkormányzatával 10 év időtartamra kötött együttműködési és
haszonélvezeti megállapodás keretében ad otthont a szervezet irodájának. A megállapodás szerint iroda rezsiköltség
terheli a Zalai Borút Egyesületet. Az iroda fenntartásához kapcsolódik az épület tartalommal való megtöltése
borkultúrális programokkal: borverseny, fórumok, kiállítás, kulturális és családi és egyéb rendezvények.
- Irodai infrastruktúra fenntartása, karbantartása: 4 db számítógép, 4 db laptop, színes és általános nyomtató,
fénymásoló gép, projektor, javítási feladatok elvégeztetése. CTC berendezések (padok, asztalok, székek, vitrinek,
hűtő, stb.) állapotmegóvása, kezelése, rendbetétele.
- Dötki Noé borház és boronapince működtetése: Az egyesület tulajdonában lévő 200 éves felújított dötki
boronapince és borház infrastruktúra fenntartása kiemelt feladat. A telephelyvezető munkatárs gondoskodik az
épületek és eszközök állagának megóvásáról, karbantartásáról, valamint részt vállal a borházhoz kapcsolódó
programok megvalósításában, szakmai tájékoztatást ad az érdeklődőknek. A Noé borház mellett található szőlő
géngyűjtemény művelése és pótlások elvégzése, borkészítés. Valamint a 2011-ben elkészült kemence
állapotmegóvása az egyesület feladata. A boronapince és borház hagyományőrző eszközeinek karbantartása és
megóvása is kiemelt feladat. A működtetést 1 db fűkasza és 1 db kapálógép szolgálja, amiket javítunk,
karbantartunk. Telephely vezető foglalkoztatása Pakod Önkormányzattal együttműködve a közfoglalkoztatási
program keretében.
3. A Zalai Borút sajátos egységes arculatának megteremtése, kulturális és gazdálkodási örökség védelme,
ápolása
- Civil Turisztikai Centrumban a borvidékhez szőlészet borászathoz kapcsolódó programok megvalósítása
együttműködésben az önkormányzattal. Az épületben található borpince tartalommal való megtöltésével (programok,
rendezvények). Szüreti fesztivál szervezésének segítése szeptemberben. a CTC szakmai előadások, információs
napok helyszíne a helyi lakosság számára.
- A dötki Noé Borháznál „Évadnyitó vígasság” (június) és Noé Napi (Évadzáró) Vigasság (november) szervezése.
- Noé borház, bemutatása borkóstolóval a partnerszervezetek programjaiban, érdeklődő csoportok, előre szervezett
turista csoportok számára.
- Táblarendszerek állapotmegóvása: Az egyesület tulajdonában lévő 94 db egyéni irányító, települési információs és
településvégi borutas településvégi tábla van, amelynek állapotát felügyeljük.

- Az önálló www.zalaiborut.hu honlap folyamatos aktualizálása, információk, hírek terjesztése, szakmai anyagok,
fotógalériák bővítése. Hírlevelek rendszeres összeállítása, kiküldése. Új Szőlőhegyi Piknik aloldal készítése több
nyelven.
A bevételek növelése érdekében turisztikai ajánlatok készítése, rendezvények szervezése, pályázat írás, menedzselés
kiajánlása
4. Kapcsolatépítés nemzeti és nemzetközi borutakkal, szervezetekkel
- A horvát „Bilikum” Szőlő és Bortermelők Egyesülettel egymás borversenyén részvétel, képviselet biztosítása
egymás rendezvényein. Közös határ menti programok, projektek előkészítése, borversenyeken részvétel.
- Közös projektben való részvétel a dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézettel, a Csentei Szőlőtermesztők
Egyesületével, valamint a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel.
5. Szakmai feltételrendszer növelése, képzések, workshopok, szemináriumok szervezése
- XIX. nemzetközi borverseny megszervezése Zalaszentgróton, kb. 140 borminta minősítésével, közösen a
Zalaszentgróti Hegyközséggel.
- Szakmai nap szervezése Zalaszentgróton, szakmai előadásokkal, oklevelek kiosztásával
- Workshop szervezése legalább 25 fő részvételével Zalaszentgróton markeketingfejlesztési lehetőségek témában: a
zalai zászlósbor kialakítása
- Határ menti szemináriumok szervezése 2 alkalommal szőlész-borász szakmai információkkal, bemutatókkal
6. Pályázatokon részvétel, projekt megvalósítások:
- Nemzeti Együttműködési Alap 2019. évi működési és szakmai pályázat
- Magyarország-Horvátország V-A IPA Határmenti együttműködési programban részvétel
- Tagi szőlész-borász pályázatok elkészítése és menedzselése megbízás alapján
- Interreg Ausztria-Magyarország Együttműködési Programban kapcsolatfelvétel a bécsi székhelyű Energetikai és
Környezeti Kutatóintézettel
Elnyert pályázatok projekt tevékenységei:
I. Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 támogatás keretében megvalósuló
„Szőlőhegyi piknik” projekt keretében
- Workshop szervezése, Szemináriumok szervezése 2 alkalommal, Honlapfejlesztés, Reklámtárgyak beszerzése,
Borverseny és Szakmai nap szervezése, Savaria Fesztiválon és Kisszentgróti fesztiválon megjelenés, Szőlőhegyi
Piknik szervezése Dötkön, Térképes és általános kiadvány készítése és terjesztése
- Megjelenés a partner szervezetek programjain: Bornapok Zalakaroson, Szeminárium Dobronakon, Szőlőhegyi
Piknik Dobronakon
- Részvétel Bornavigátor létrehozásában
II. Leader „Jó tudni!” című projekt keretében
- 6 előadás szervezése Zalaszentgróton. Tematika: 1. Adózási aktualitások, 2. Kiskapuk, alternatívák a kistermelői
gazdálkodásban,, 3. Fogyasztóvédelmi aktualitások, 4. Új hullámok a vendégfogadásban, 5. Jó gyakorlatok
bemutatása Zala megyén belül, 6. Kommunikáció I. Alapvető kommunikációs ismeretek a vendégfogadásban.
III. NEA Működéscélú pályázat: Szervezeti működés biztosítása, valamint kertbarátkörök, szőlész-borász
érdeklődök együttműködésének növelése találkozók alkalmával.
7. Külső kommunikáció
- Kiállítások és fesztiválok, egy-két helyi fesztiválon (hagyományos és nemzeti ünnepeken) képviselet biztosítása
- Sajtó kapcsolatok ápolása, híradások, PR cikkek.
- Honlapon és facebookon aktuális hírek megjelentetése, linkelési lehetőségek bővítése, szakmai oldalak folyamatos
aktualizálása
- Érdeklődők számára a Noé borház és fajtagyűjtemény bemutatása vezetéssel.
- Bortúra ajánlatok készítése
- Minőségi kiadványok és térképes leporellók készítése több nyelven
- Reklámtárgyak beszerzése: poharak, kiöntők, stb.
8. Folyamatos információáramlás biztosítása
- Rendszeresen információs levél küldése tagjainknak és partnereinknek: értesítés programokról, rendezvényekről,
pályázatokról, megjelenési lehetőségekről
- Napi telefonos, elektronikus (emailes) kapcsolattartás a tagokkal és a partnerszervezetekkel
Zalaszentgrót, 2019. május 28.

