Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2013. július 11-i szenátusi ülésére

1. napirend: Beszámoló a 2013. április 4-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 április 4. óta elvégzett feladatok:
-

-

-

-

-

április 5-én részt vettünk az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat kiírásán elnyert pályázatának keretében megszervezet
tanulmányútján Szekszárdon, amelyen hasznos ismeretekhez juthattunk a
régiós helyi termék hálózat kialakításához.
április 10-én került sor a Vállalkozási – Logisztikai Övezet munkacsoportjának
második értekezletére. A találkozón kerültek bemutatásra az övezet kapcsán
beérkezett projektelképzelések.
18-án a helyi termék pályázat kapcsán tartottunk megbeszélést az érintett
szereplők bevonásával az Esztergomi Környezetkultúra Egyesületnél.
április 21-én az EKOKU MNVH-s pályázatának keretében a Szimpla piacon tett
tanulmányúton munkatársunk képviselte az EGTC-t.
április 26-án szintén az EKOKU projektzáró Ízlelő napján vettünk részt, ahol
helyi termékekből főztünk, és bemutatták a tanulmányút során készült fotókat,
élménybeszámolt hallgattunk meg, fűszernövényeket ültettek.
április 29-én munkatársunk részt vett a Szimplában a Pannon Helyi Termék és
az Élő Tiszások projektjének megbeszélésén. Országos helyi termék
polchálózat kialakítását kezdik meg, amelyhez régiónkban az EGTC és az
EKOKU nyújt segítséget.
május 10-én tartotta harmadik értekezletét az ITB munkacsoport, amelyen a
CESCI bemutatta a projektelképzelés Ex-ante értékelését.
május 20-i határidővel pályázatot nyújtottunk be az MNVH-hoz helyi termék
projekttel kapcsolatban egy székelyföldi tanulmányútra
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május 30-án került sor az Európa Intézet átadására a Szent Adalbert
Központban. Az EGTC munkaszervezete is átköltözött, és a továbbiakban a
CESCI-vel
kötött
szerződésnek
megfelelően
ellátja
az
Intézet
adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat.
június 13-án kaptuk meg a hivatalos értesítést, hogy a Csoportosulás 9 112 500
forintos támogatást nyert el a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által
2013. március 8-án megjelentetett, ETT-13 kódszámú, az "Európai Területi
Társulások 2013. évi támogatására" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott
pályázatával.
június 30-án benyújtottuk a 2012. évi működési pályázattal kapcsolatos
beszámolónkat.
július 4-én Esztergomban a Szent Adalbert Központban került bemutatásra az
Ister-Granum ITB végleges változata.

Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
…/2013. (07.11.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa elfogadja az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló
beszámolót.
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