Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusának 2014. május 13-i ülésére
1. napirend: Beszámoló a 2013. október 29-i Közgyűlés óta eltelt időszak
eseményeiről
Tisztelt Szenátus!
Az elmúlt év utolsó közgyűlése óta eltel időszakban elvégzett feladatokról az alábbiakban
kronológiai sorrendben számolok be Önöknek.
Az október 29. óta elvégzett feladatok:
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november 25-én az EGTC irodájában tartottunk egyeztető megbeszélést a helyi
termék hálózat kapcsán tervezett Leader pályázatról. A résztvevő szervezetek
vezetői voltak jelen.
november 11-én Bécsben tartotta ülését a Duna Stratégia 3-as számú
munkacsoportja, amelyen igazgatóként képviseltem az EGTC-t.
a Jövő 2000 Alapítvány partnerként vesz részt egy a Grundtvig program
keretében megvalósuló helyi termékes projektben. Munkatársunknak lehetősége
volt az angol partner által szervezett programon való részvételre november 1821 között.
november 18-án Dorogon vettünk részt a Nemzeti Együttműködési Alap
pályázatai kapcsán megtartott információs napon, majd két civil szervezet
pályázatának beadásában segítettünk (megírás/beadás).
november 26-án tartotta közgyűlését a CESCI. Az EGTC 2013. október 29-i
közgyűlésén nyilvánította ki csatlakozási szándékát, amelyet az Egyesület
tagsága elfogadott.
november 27-29. között az EGTC-k számára - a CESCI által - szervezett
műhelyen vettünk részt.
november 29-én került beadásra a Visegrádi Alaphoz a helyi termék projektünk.
A pályázat sikeres volt (bővebben a helyi termék projekt beszámolójában).
november 29-30. Kárpátok Európája című konferencián, Sárospatakon mutattuk
be jó példaként az Ister-Granum EGTC-t
december 12-én igazgatóként Gödöllőn – a CESCI által szervezett - az integrált
területi beruházások tárgyában megrendezett workshop-on képviseltem az
EGTC-t, Eck András pedig a Magyar Limes Szövetség konferenciáján vett részt
Budapesten.
2014. január 22-én Alsó-Ipoly-menti Térségi Fejlesztési Fórumán Eck András
vett részt, igazgatókén Nyitrán a HUSKI II projekt workshop-án vettem részt.
január 30-án Mogyorósbányán a Duna-Gerecse Leader HACs közgyűlésén Eck
András mutatta be az Ister-Granum Helyi Termék Hálózatot, az eddig elvégzett

www.istergranum.eu
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munkát, eredményeket. Ugyanaznap délután a Duna Múzeumban került
bemutatásra az MNVH pályázatunk kapcsán elkészített Helyi Finomságok
Tárháza című kiadványunk sajtótájékoztató keretében.
február 3-án került sor az első találkozóra, amelyen az EGTC energetikai,
környezetgazdálkodási fejlesztési lehetőségeit vitattuk meg.
február 6-án Budapesten vettünk részt a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium által szervezett Európai Területi Társulások fórumon.
február 13-án Sárisápon tekintettük meg – polgármester úr kalauzolásával – a
település energetikai beruházásait, majd vitattuk meg a témában az IsterGranum számára lehetséges fejlesztési elképzeléseket.
február 14-én az Edutus Főiskola és a Magyar Atlanti Tanács szervezésében
megrendezésre került EGTC Konferencián vettünk részt Budapesten („A
határon átnyúló együttműködések és fejlesztések keretei a 2014-2020-as
költségvetési időszakban”)
február 20-án Komáromban megrendezett „Információs nap és partnerkereső
fórum”-on képviseltem az EGTC-t
március 3-án adtuk be az idei évre vonatkozó működési pályázatot. Az EGTC –
a legjobb pályázatot benyújtókkal azonosan – 10 millió forintos támogatásban
részesült.
március 4-én a környezetgazdálkodási témában tartottunk egyeztető
megbeszélést az ELTE és a Műegyetem illetékes karainak vezetőivel
Budapesten. Szóbeli megállapodás született arról, hogy hallgatók szakmai
gyakorlatuk során a régióban dolgozva segítsék az EGTC-t. Eck András a
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fórumán vett részt Esztergomban.
március 5-én Eck András a Vállalkozók Esztergomért Egyesület gazdasági
fórumán vett részt.
március 7-én részt vettünk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által
szervezett az ETT Jóváhagyó Hatóságok számára rendezett konferencián,
amelyen az Ister-Granum EGTC is bemutatkozási lehetőséget kapott.
március 12-13-án Budapesten tartotta meg a CESCI a 2014. évi első EGTC-k
számára szervezett műhelytalálkozót.
március 24-én Tatán a Gazdasági Rádiónak adtam interjút a helyi termék
projektjeink kapcsán, majd délután Bott Frigyessel és Garam-menti
borászbarátaival találkoztunk.
március 26-án Eck András a tatai TDM által szervezett turisztikai konferencián,
majd az EuroVelo 6 kerékpárút hálózat Esztergomot érintő szakasza kapcsán
összehívott civil fórumon képviselte az EGTC-t.
március 28-án tartották az Esztergom - Párkány közt megépülő teherkomp
projektjéhez kapcsolódó nyitó workshopot a Szent Adalbert Központban,
amelyen a térség szereplői mellett országos közlekedésfejlesztéssel foglalkozó
szakemberek is megjelentek.
április 1-én a máriahalmi polgármester asszonnyal találkoztunk.
április 2-án Eck András és Horvát Zoltán az Insp-Ráció nevű civil szervezet által
szervezett fenntarthatósági fórumon vett részt, amelyen a helyi termék hálózat
további fejlesztési lehetőségeihez tudtak tapasztalatot, kapcsolatokat gyűjteni.
április
4-én
nyílt
meg
a
lábatlani
helyi
termék
piac:
https://www.youtube.com/watch?v=RyQsyVZFqXo
április 7-9. között rendeztük meg a Visegrádi Alap által támogatott helyi termék
projektünk konferenciáját: http://www.istergranum.eu/hir_v4_konf_2014_04.html
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április 11-én Zselízen tekintettük meg – polgármester úr kalauzolásával – a
település energetikai beruházásait, illetve vitattuk meg a témában az IsterGranum számára lehetséges fejlesztési elképzeléseket.
április 24-én Etén került sor az MNVH által szervezett fórumra, amelyen a
megyei vidékfejlesztési programhoz kérték ki a meghívottak véleményét.
április 29-én volt a CESCI közgyűlése Budapesten. Mint ismeretes az EGTC a
tavalyi év folyamán csatlakozott az egyesülethez. A tavalyi évre vonatkozó, a
szervezet tevékenységét bemutató kiadvány az alábbi linkről tölthető le:
http://cesci-net.eu/tiny_mce/uploaded/AR2013_hu.pdf
Elkészült az Európai Intézet évkönyve is, amely szintén elérhető, és :
http://www.istergranum.eu/europai_intezet_evkonye_2014.pdf
A kitekintés rovatban az Ister-Granum EGTC kapott bemutatkozási lehetőséget
(pdf 166. oldalától).

Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
…/2014. (05.13.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa elfogadja az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
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