Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2013. október 29-i szenátusi ülésére
1. napirend: Beszámoló a 2013. július 11-i szenátusi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről

Tisztelt Szenátus!

A július 11-i szenátusi ülés óta eltel időszakban elvégzett feladatokról az alábbiakban
kronológiai sorrendben számolok be Önöknek.
Az július 11. óta elvégzett feladatok:
-

-

-

-

július 12-én kaptuk meg az értesítést, hogy az MNVH-hoz benyújtott
„Gazdálkodj okosan – társasjáték felnőtteknek” elnevezésű helyi termék
tanulmányút megvalósítását célzó projektünk 1,9 millió forint nyert el.
július végén, augusztus elején megbeszéléseket folytattunk a Duna-PilisGerecse, és a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével a
jövőbeni együttműködésről, egyúttal meghívtuk őket, hogy küldötteik által
képviseltessék magukat a székelyföldi helyi termékes tanulmányutunkon.
augusztus 21-én az MNVH újabb kiírásán kiadvány megvalósítására adtunk be
pályázatot. Még nem kaptunk értesítést a projekttel kapcsolatban.
augusztus 23-26. között 26 fő vett részt székelyföldi tanulmányutunkon. A helyi
termék piacot „üzemeltető” polgármester, termelők, a helyi akciócsoportok
képviselői, a vidékfejlesztésben aktívan részt vevő helyi szakemberek fogadták
el a meghívásunkat. Külön köszönet illeti Horváth Zoltánt – az Esztergomi
Környezetkultúra Egyesület elnökét – aki szakmailag menedzselte az út
megszervezését és Eck András munkatársunkkal a lebonyolítását. Augusztus
29-én került sor a projekt záró rendezvényére, ahol az úton készült képek
bemutatása mellett számoltak be a résztvevők tapasztalataikról.
munkatársunk augusztus 28-án részt vett a CESCI által szervezett nagymegyeri
EGTC fórumon.
szeptember 12-13-án a HUSKI II. projekt csapatépítő szemináriumán vettem
részt Nyitrán.
szeptember 15-én a Visegrádi Alaphoz nyújtottunk be szlovákiai, csehországi és
lengyelországi partnerek bevonásával szintén helyi termékkel kapcsolatos
projektelképzelést. Nemzetközi konferencia megvalósítását tervezzük, amelyen
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a jó gyakorlatok bemutatása mellett az országokban lévő jogi különbözőségek
áthidalását is megvizsgálnánk.
október 1-én Ipolydamásdon vettünk részt a Pest Megyei Duna Stratégiához
kapcsolódó egyeztető fórumon.
október 3-án a CESCI által szervezett a 2014-2020 közötti MagyarországSzlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program előkészítő rendezvényen
képviseltük az EGTC-t a Szent Adalbert Központban. Aznap délután a Brit
Nagykövetség által szervezett üzleti élet szereplői részvételével lebonyolított
találkozón is részt vettem.
október 4-én került megküldésre a Szenátus határozata alapján a két ország
miniszterelnökének címzett levél, amelyben az V/C folyosó ügyének újbóli
napirendre vételét szorgalmaztuk.
október 7-9-ig Brüsszelben a Régiók Bizottsága által szervezett Nyitott Napokon (Open Days) igazgatóként képviseltem a Csoportosulást.
október 11-én az EGTC irodájába hívtuk össze a régió magyarországi és
felvidéki területén lévő Leader helyi akciócsoportok képviselőit, hogy egy
nagyobb nemzetközi Leader projektelképzelést állítsunk össze a jelenleg nyitva
lévő kiírásra.
október 15-én került megrendezésre a Pálfi István emléknap, amelyen átadásra
került a névadóról elnevezett emlékérem is. A díjat – első magyarországi
díjazottként – Ocskay Gyula kapta.
október 16-án Tétényi Éva polgármester asszony megbízásából Győrben a
„Duna menti ipari városok fejlődési irányai” című konferencián tartottam
előadást.

Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
…/2013. (10.29.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa elfogadja az előző ülés óta eltelt időszakról szóló
beszámolót.
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