Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2013. január 24-i Szenátusi Ülésére

1. napirend: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Tisztelt Szenátus!
Az alábbiakban szeretném felvázolni az Ister-Granum EGTC tevékenységét az utolsó
közgyűlés óta eltelt időszakban. Az EGTC a pályázati lehetőségek kihasználása mellet 2 pályázati
elképzelést próbál megvalósítani, mégpedig egy Helyi Termék Hálózat létrehozását, valamint az
Ister-Granum Logisztikai Övezet kialakítását. Tervezzük, hogy ezen elképzelések a térség egészét
meghatározó pályázati koncepciókká alakuljanak.
2013. december 7. óta elvégzett feladatok:
-

Az IG iroda az Esztergom önkormányzatának főépítészi irodájával együttműködve
elkészítette az IG térség közlekedési projektlistáját, mely megyei bekérésre a Nemzeti
Közlekedési Stratégia kialakításához szolgál majd alapul. A Közép-dunántúli régiós
stratégiai egyeztetésre kellett összeállítani.

-

Az IG ETT regisztrációja a Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal pályázati rendszerébe. A
regisztráció teszi lehetővé a 2013. január 31-i határidővel záruló pályázati kiíráson való
részvételt.

-

Részt vettünk a Vértes Gerecse Leader akciócsoport közgyűlésén Bajnán, ahol bemutattuk
a Helyi Termék Hálózat kialakításáról szóló elképzelést. A közgyűlés határozatban fogadta
el az együttműködést.

-

Projektegyeztetés az Esztergomi Környezetkultúra Egyesülettel. 2 projekt vázlat született,
melyekről a szenátusi ülésen ismertetem a szenátus tagjait.

-

Előkészítő tárgyalást folytattunk a Kolping Szövetség és a Párkányi Ipari Park képviselőivel,
akikkel ismertettük a Teherkomp kiépítése körül kialakult fejleményeket és új lehetőségeket
és együttműködésre szólítottuk fel. A februárra tervezett tárgyalás az IG régió különböző
szintjein tevékenykedő képviselői részvételével jönne létre (2 város képviselője, a régió
ipari parkjainak képviselői, a teherkomp pályázat partnerei, Cesci, Magyarország és
szlovákia kormányának képviselői).

Az EGTC az IG Ipari Logisztikai Övezet kialakításához az Integrált Területi Beruházást, mint a
kohéziós politika új eszközét kívánja kihasználni 2014-2020 között.
Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
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