Fejlesztési Ügynökség Kht.
HUN – 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

ELŐTERJESZTÉS
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (2500
Esztergom, Széchenyi tér 1.) 2008. november 13-i közgyűlésére
1. Beszámolók az elmúlt év történéseiről
1.2 A Szolidaritási Alap
Előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.
Tájékoztató az Ister-Granum Szolidaritási Alapról
Esztergom városának jelentős bevételt biztosítanak az itt működő vállalkozások. Ezen
vállalkozások alkalmazottai azonban zömében nem esztergomiak, hanem elsősorban a
környező települések lakói, akik így saját lakóhelyük fejlődéséhez nem tudnak hozzájárulni.
Esztergom Város Önkormányzata 474/2008. (VI. 12.) esztergomi öh.. határozatával úgy
döntött, hogy szolidaritást vállalva a környékbeli forráshiányos településekkel, alapot hoz
létre iparűzésiadó-bevételének 1 %-ából, amelyet minden évben pályázat formájában juttat a
Csoportosulás tagtelepüléseinek fejlesztésére, valamint az általuk szervezett regionális
jelentőségű rendezvények lebonyolítására.
A 2008. évi kiírás október 13-án jelent meg, benyújtási határideje november 13. (a közgyűlés
napja).
Pályázni az alábbi célokra lehet:
• az EGTC tagtelepülésén az önkormányzat által megvalósítandó beruházásra;
• az önkormányzat által egyéb támogatásból megvalósuló beruházás önerejére;
• az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, intézmények, szervezetek
fejlesztéséhez kapcsolódó tervek elkészítésére;
• regionális hatókörű (kiemelt) rendezvények előkészítésére, megszervezésére,
lebonyolítására.
A maximálisan elnyerhető támogatás 5 millió forint.
A 2009-es pályázati kiírás tervezett keretösszege 42 millió forint lesz. A kiírás várható
dátuma április 1.
Esztergom arra ösztönzi a hasonlóan fejlett tagtelepüléseket, hogy hozzanak létre ilyen
alapokat, a régió kiegyensúlyozottabb fejlődése érdekében.
A 2008-as pályázati kiírás egyfajta kísérletként értékelhető, amellyel kapcsolatos
észrevételeket a kht. munkatársai szívesen fogadnak.
Határozat
…../2008. (11. 13.) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Szolidaritási Alappal kapcsolatos beszámolót elfogadja.
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Návrh
na valné zhromaždenie EZÚS Ister-Granum, s ručením obmedzeným, dňa 13.
novembra 2008
Informácie o Fonde solidarity Ister-Granum
V Ostrihome fungujúce podniky zabezpečujú mestu značný príjem. Zamestnanci týchto
podnikov sú v prvom rade obyvatelia okolitých obcí, ktorí tým pádom nevedie prispieť k
rozvoju svojho bydliska. Samospráva mesta Ostrihom, na základe uznesenia 474/2008 (VI.
12.) rozhodla, že v rámci solidarity s okolitými obcami, ktoré majú malé možnosti na
získanie finančných tokov, vytvorí fond zo svojho príjmu 1% dane s podnikania. Tento
príjem bude na základe grantovej výzvy každoročne použitý na rozvoj členských obcí
Zoskupenia ako aj na organizovanie podujatí regionálneho významu.
Tohoročná výzva bola vypísaná 13. októbra a termín podania je 13. november (deň valného
zhromaždenia).
Projekty možno podávať na nasledovné ciele:
- investície uskutočňované prostredníctvom členských samospráv EZÚS-u;
- spolufinancovanie investícií získaných s iných zdrojov a uskutočňovaných samosprávami;
- prípravu plánov na rozvoj organizácií, inštitúcií, nehnuteľností, ktoré sú vlastníctvom
samospráv;
- prípravu, organizovanie a uskutočnenie podujatí s regionálnym dosahom.
Maximálna výška podpory je 5 miliónov forintov.
Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu v roku 2009 bude 42 miliónov forintov.
Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je 1. apríl.
Mesto Ostrihom podnecuje podobne rozvinuté obce na zakladanie podobných fondov v
záujme rovnomerného rozvoja regiónu.
Výzva na rok 2008 sa dá hodnotiť ako pokus. Spolupracovníci agentúry radi príjmu názory a
pripomienky ohľadne tejto výzvy.
Uznesenie
......../2008 (13. 11) rozhodnutie valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie schvaľuje správu o Fonde solidarity

