Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2013. április 04-i szenátusi ülésére
1. napirend: Beszámoló a 2012. december 7-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.
A december 7. óta elvégzett feladatok:
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január 10-én részt vettünk a Nemzeti Közlekedési Stratégia megyei szintű egyeztető
megbeszélésén, amelyre Esztergom Várossal együttműködve nyújtottuk be a régiós
javaslatainkat.
január 11-én projektegyeztető megbeszélést tartottunk az Esztergomi Környezetkultúra
Egyesülettel az Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kialakítása kapcsán. A két
szervezet külön-külön, de egymást kiegészítő projektelképzelést nyújtott be január 30án, amelyek közül az EKOKU pályázata nyert el támogatást a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat kiírásán.
január 24-én tartotta idei első ülését az EGTC Szenátusa, ahol megválasztásra kerültek
a vállalkozási-logisztikai övezet munkacsoportjának tagjai. Az övezettel a második
napirendi pontban foglalkozunk bővebben.
a szenátusi ülés határozatának megfelelően levélben kerestük meg dr. Szaló Péter és
dr. Völner Pál államtitkár urakat az M11-es gyorsforgalmi út OTrT-ből való kikerülése
kapcsán (az EGTC levelét és Szaló államtitkár úr válaszát az előterjesztés
mellékleteként olvashatják).
január 29-én a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ETT Fórumán vettünk részt.
január 30-án a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által szervezett
területfejlesztési fórumon képviseltük az EGTC-t, amelyen az új megyei
területfejlesztési koncepció megalkotásának támogatására nyolc térségi, illetve szakmai
műhely jött létre. Munkatársunk bekapcsolódott a műhelyek munkájába. Részt vett a
február 7. Duna-mente, a 11-i agglomerációs és a 13-i városok műhely
munkatalálkozóján, ahol bemutatta az EGTC vállalkozási-logisztikai övezettel
kapcsolatos elképzelését. Bekapcsolódtunk a megye gazdasági szereplőit tömörítő
munkacsoportjának a munkájába is (február 26.). Folyamatos kapcsolatot tartunk a
megyei önkormányzat munkatársaival, illetve a koncepciót összeállító céggel, hogy az
Ister-Granum összes projektelképzelése bekerüljön a végleges anyagba, illetve az
országos operatív programokba.
február 12-én munkatársunk az Esztergomi Környezetkultúra Egyesülettel közösen vett
részt a Norvég Civil Támogatási Alap megnyitó rendezvényén.
február 13-án Győrben rendezték meg „A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ
mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén” című projekt nyitórendezvényét, amelyen
szintén képviseltettük magunkat. A projekt kapcsán Esztergom és Párkány térségét is
vizsgálni fogják.
február 14-én az „Adj helyet a helyinek” – hálózati mozgalom a helyi termék polcok
életre hívására című projekt indító munkamegbeszélésén voltunk az EKOKU-val. Az

www.istergranum.eu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Élő Tisza Egyesület és a Pannon Helyi Termék Klaszter országos helyi termék polcok
kialakítását célzó projektjébe kapcsolódunk be, információkkal segítjük a megvalósítást.
Hol kerüljenek elhelyezésre a régióban polcok, felkeressük a helyi termelőket. A
későbbiekben koordináljuk a polcok feltöltését.
február 15-én a Hét Határ Önkormányzati Szövetség rendezett információs szakmai
napot az Európai Unió új költségvetési ciklusának (2014-2020) pályázati lehetőségeiről,
amelyen munkatársunk vett részt.
az Ister-Granum civil portáljának újraindítása kapcsán megtettük a szükséges
lépéseket. Így a közeljövőben elérhető lesz a régió civil szervezeteinek munkáját, a
kapcsolatfelvételt segítő, számukra fórumot biztosító honlap.
február 24-25-én Hiroshi Tanaka, a kiotói Ritsumeikan Egyetem gazdaságkutató
professzora járt régiónkban. Találkozott Duka Gábor karvai polgármester úrral, a
Munkaügyi Központ Esztergomi Kirendeltség vezetőjével, az EKOKU elnökével és az
esztergomi kórházban tájékoztatást kapott a biztosítási rendszerről (hogyan kaphatnak
ellátást szlovákiai állampolgárok a kórházban).
február 27-28-án tartotta első fórumát (a CESCI szervezésében) az EGTC-k fóruma,
amelyen a megjelent EGTC-k képviselői idei évi terveiket egyeztették, illetve
átgondolták a határon átnyúló együttműködések közös szakmai fellépésével
kapcsolatos teendőket, feladatokat.
február 28-án Ipolydamásdon az Ipoly-hidak megépítése érdekében a Rományik
Ferenc polgármester úr által kezdeményezett nyílt levél kapcsán megtartott
sajtótájékoztatón képviseltük az érintett településeket.
március 05-én került sor az Ister-Granum Logisztikai Övezet munkacsoportjának első –
a térség közvetlenül érintettjeinek, és a kiemelkedőbb gazdasági szereplőinek
jelenlétében megtartott – értekezletére.
idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre Garampáld, Kisgyarmat, Zalaba
községekben a Szikince Fesztivál. A tavaly is nagy sikert aratott rendezvény
támogatására a Nemzeti Kulturális Alap (2013.03.11.) és a Bethlen Gábor Alap
(2013.03.13.) kiírására nyújtottuk be pályázatunkat, illetve civil szervezet
bekapcsolódásával a Nemzeti Együttműködési Alaphoz (2013.03.25.) is pályáztunk.
február 12-én Tétényi Éva polgármester asszony felkérésére az EGTC vállalkozásilogisztikai
övezetének
munkacsoportja
találkozott
Belgium
magyarországi
nagykövetével.
szintén 12-én a Nemzeti Együttműködési Alap és a Visegrádi Alap kapcsán rendeztek
civil információs napot Esztergomban, amelyen munkatársunk képviselte az EGTC-t.
március 20-án tartották az Európai Unió Duna Régió Stratéga River Show projektjének
esztergomi állomását.

Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
…/2013. (04.04.) 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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