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3. napirend: A 2014. évi beszámoló elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!
2.1 Szakmai beszámoló
Az év folyamán az EGTC Közgyűlése két, Szenátusa három alkalommal ülésezett.
Tevékenységünket szakmailag alapvetően a helyi termék hálózat kialakítása jellemezte. 3
nyertes pályázatot valósítottunk meg közel 25M Ft értékben. A munkaszervezet jelentős
energiát fektetett ezen pályázatok előfinanszírozásának biztosítására. A Leader
pályázatunknak köszönhetően 1 fővel bővült munkaszervezetünk létszáma, több
tagtelepülésen helyi termelői piac jött létre. Az év során több konferenciát is szerveztünk,
úgy helyi termék, mint az Ister-Granum Vállalkozási – Logisztikai Övezet helyzetével
kapcsolatosan. Felvállaltuk a megújuló energia témáját, mely kapcsán 2 egyetemmel
léptünk kapcsolatba, valamint több hazai és európai szervezettel karöltve szerveztünk
konferenciát és helyi jó példa látogatást.
Minden téma kapcsán elmondható, hogy eredményes munkát végeztünk, az EGTC
sajátos helyzetének köszönhetően sok esetben úttörő szerepet felvállalva. Szervezetünk
mind a magyarországi, mind a nemzetközi szereplők előtt példaként szerepelhetett
konferenciákon, munkamegbeszéléseken.
Nyáron közreműködtünk egy határonátnyúló forgalomfelmérésben egyetemi diákok
terepmunkájának szervezésével, melynek téli (második) fázisára 2015 márciusában
készülünk. Megszervezésre került a Szikince Fesztivál is, mely idén a réteskészítés és a
helyi hagyományok szellemében zajlott. Több látogatócsoportot és az Ister-Granum EGTC
tevékenysége iránt érdeklődő szakembert is fogadtunk Kyotóból, Dániából és
Lengyelországból.
Ahogy a korábbi években 2014-ben is számos hazai és Európai Uniós
rendezvényen képviseltük az EGTC-t. Részt vettünk a megyei, regionális és országos
tervezési folyamatokban. Az elmúlt két-három év aktív részvételének köszönhetően
elértük, hogy Komárom-Esztergom, és Pest megyei terezésben meghívott szereplőként
számítanak az EGTC-re.

www.istergranum.eu

A Helyi Finomságok Tárháza kiadványsorozatunk II. részének megjelenése
hozzájárult az IG területén tevékenykedő borászok bemutatásához, valamint egy
Visegrádi pályázat keretében megvalósult kiadványban bemutattunk 4 Visegrádi ország
hagyományait, szokásait, ételeit.
Ezúton is köszönöm a településektől érkezett szakmai és egyéb rendezvényekre
küldött meghívókat. A beérkező meghívóknak köszönhetően több olyan projektbe,
tervezési folyamatba sikerült bekapcsolódnunk, amelyek tovább növelték a Csoportosulás
szakmai elismertségét. Továbbra is várjuk megkereséseiket.
2.2 Pénzügyi beszámoló
A csoportosulás 2014. évi pénzügyi beszámolóját a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.
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