Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlésének 2015. február 26-i ülésére

1. napirend: Beszámoló a 2014. december 16-i Közgyűlés óta eltelt időszak
eseményeiről
Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt év utolsó közgyűlése óta eltel időszakban elvégzett feladatokról az alábbiakban
kronológiai sorrendben számolok be Önöknek.
Az december 16. óta elvégzett feladatok:
-

december 19-én munkatársunk részt vett Máriahalmon a Duna – Pilis - Gerecse
Leader HACS által szervezett fórumon, amelyen bemutatta az Ister-Granum
EGTC helyi termék hálózata kapcsán megtett lépéseket.

-

január 14-én a Szent Adalbert Központ adott otthont a Nyugat - Pannon Területés Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett „A
fenntartható

közlekedés

fejlesztése

az

információszolgáltatás

és

az

intermodalitás javításával a magyar-szlovák határtérségben” című projekt
keretében megtartott fórumnak, workshop-nak, amelyen be tudtuk mutatni az
EGTC tevékenységeit, jövőbeli terveit.
-

ugyanezen a napon előadást tartottam a Hídverő társulás által szervezett
megbeszélésen Búcson, melynek témája a térségben működő szervezetek
együttműködése, valamint a

települések pályázati ötleteinek segítésének

lehetősége volt.
-

január 29-én

sajtótájékoztatót

tartottunk a

Prímás Pincében,

amelyen

bemutattuk két újonnan megjelent kiadványunkat:
o http://istergranum.eu/helyi_finosagok_tarhaza_2.pdf
o http://www.istergranum.eu/v4_kiadvany_2015_01.pdf

www.istergranum.eu

o video beszámoló: http://www.hirek.sk/video/20150129213709/Az-vagyamit-megeszel.html
-

február 4-én a Leader partnerekkel tartottunk megbeszélést a projektünk
kapcsán.

-

idén 120 éves a Mária Valéria híd. Ennek kapcsán közlekedési konferencia
megrendezését tervezzük szeptemberben. A rendezvény előkészítése kapcsán
tartottunk egyeztetést február 11-én.

-

február 18-án tartottuk meg a nemzetközi Leader projekt kapcsán az első
termelők részére szervezett képzést Nagysallón.

-

február 19-én Győrben egyeztettünk a Pannon Helyi Termék Klaszter
munkatársaival az EGTC helyi termék védjegyeztetése kapcsán.

-

20-án szintén ez ügyben a Salt Communications vezetőjével találkoztunk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
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