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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  
 

a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2003. évi tevékenységéről 
 
 
Alapítványunk 2003-ban a következő közhasznú tevékenységeket végezte: 
  
„Tudományos tevékenységet végez, kutatást folytat, különösen a kezdő vállalkozások indulá-
sához, a működők problémáinak elhárításához és sikeres üzleti tevékenységük fejlesztéséhez”. 
 

 A GKM szaktanulmányok készítését támogató, „A gazdasági tervezést és stratégiát 
megalapozó elemzések és szakértés elvégzése, arról tanulmányok készítése” pályáza-
tán elnyert,   Regionális klaszterek az EU-ban, és hasznosítható tapasztalatok Ma-
gyarországon c. K+F feladat keretében széleskörű szakirodalmi kutatást végeztünk. 

  
 A Holland Politikai Kutatások Intézete (Research vor Beleid) mint főpályázó által  
            megnyert projektben,  partnerként részt vettünk a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán  
            Erőforrás Operációs Program ex-ante értékelésében. 
 

 A Dél-Alföldi Teleház Közhasznú Egyesület  konzorciumi partnereként 8 településen 
vizsgáltuk a teleház hatását a település életmódjára, közösségi kapcsolataira, továbbá a 
különböző csoportok informatikai hozzáférésének módját és minőségét. 

 
  
 „Nevelési és oktatási, képesség-és készségfejlesztési tevékenységet, ismeretterjesztést végez a 
civilszféra körében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségé-
nek elősegítése érdekében”. 
 

 2003-ban a legnagyobb képzési projekt a Zalai Falvak Egyesülete, mint főpályázó ál-
tal megnyert, a Phare és az FMM által támogatott a nők munkaerő-piaci re-integráci-
óját célzó programban történt szerepvállalásunk volt, amely a 40 év feletti, 
munkanélküli nőknek nyújtott segítséget a munkaerő piacra való visszatalálásukhoz. 

 
 Az Autonómia Alapítvánnyal az általuk elnyert Equal program adott lehetőséget az 

együttműködésre. Encsen, Vizsolyban és Mérán tartottunk motivációs és vállalkozói 
tréningeket, a korábban virágkötő, erdőművelő és referensi munkákra kiképzett roma 
nőknek és férfiaknak.  

 
 Folytatódott a 2002-ben elkezdődött, környezettudatos vállalkozásoknak szóló projekt 

a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatásával. Szakértőink két-
napos tréninget tartottak a vállalkozókat legjobban érintő változásokról. 

 A Fejér megyei Vállalkozói Központtal közösen indított, a növekvő vállalkozásoknak 
szóló tréningünk résztvevői is megismerkedtek a környezet tudatosság kérdéseivel. 
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 A Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége konferenciáján, alapítványunk 
részt vállalt a konferencia tematikájának kidolgozásában, előadók felkérésében. Ez a 
rendezvény is közelebb hozta a SEED alapítványhoz a fogyatékkal élők problémáit és 
előrevetített további együttműködéseket. 

 
„Széleskörűen és folyamatosan információkat nyújt a hazai kisvállalkozásoknak” 
 
 Az alapítvány folytatta személyes és telefonos információs és tanácsadó tevékenységét, 

célcsoportjai és valamennyi hozzánk forduló érdeklődő számára. Új elemként habilitációs 
tanácsadást folytattunk roma vállalkozási programokban. 

 
„A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegeket képzéssel, foglalkoztatási tanácsadással és 
a kapcsolódó szolgáltatásokkal segíti.” 
 
 A munkaügyi központok kirendeltségein elhelyezett szórólapok és a weboldalunkon elér-

hető információk hatására a korábbi évekhez hasonlóan üzleti terveket készítettünk a vál-
lalkozást tervező újrakezdőknek, munkanélkülieknek és segítettük a non profit 
szervezetek pályázatainak elkészítését. 
 

 Az Autonómia Alapítvány EQUEL programjában tréninggel és tanácsadással segítettük a 
romák munkaerő-piaci helyzetének javítását, és működő vállalkozásaikat. 
  

2003-ba n az alapítvány összes bevétele 73.176.000.-Ft, az összes kiadás: 53.863.000.-Ft volt. 
Az SZJA 1%-a felajánlása révén 153.000.-Ft- t kaptunk. Pályázati úton 38.634.000.-Ft-ot 
nyertünk, ezen belül az államháztartás alrendszereiből klaszter kutatásra 6.473.000.-Ft-ot 
kaptunk a GKM-től, az FMM-től konferencia szervezésére 2.127.738.-Ft –t. 
A cél szerinti tevékenységen belül a közhasznú tevékenységből származó bevétel 
15.508.000.-Ft volt, egyéb bevétel 18.881.000.-Ft. Befektetési szabályzatunknak megfelelően 
megtakarításainkat állampapírokban tartjuk.  
 
A kuratórium elnöke és tagjai, továbbá a felügyelő bizottság elnöke és tagjai nem részesülnek 
díjazásban.  
  
 
Mellékletek: 
 Beszámoló a 2003 évi tevékenységről 
 Számviteli beszámoló 
 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 

     Laky Teréz 
a kuratórium elnöke 
 
 
A kuratórium a 40/2004-es 
határozatával a közhasznúsági 
jelentést elfogadta. 


