Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2012. november 21-i Szenátusi Ülésére

1. napirend: Beszámoló a 2012. április 17-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Tisztelt Szenátus!
Az alábbiakban szeretném felvázolni az Ister-Granum EGTC tevékenységét az utolsó
közgyűlés óta eltelt időszakban. Az EGTC elsőrendű prioritása közt maradt az iroda működésének
biztosítása és fenntartása, valamint a térség egészét meghatározó pályázati koncepciók
felvázolása és kivitelezése.
2012. április 17. óta elvégzett feladatok:
április: - Előadás az IG EGTC működéséről Bolzánóban (19-20-án),
- az EGTC kezdeményezte az Ister-Granum Ifjúsági Klub újraélesztését és május 26-án
ifjúsági megbeszélést szervezett Párkányban,
május: - pályázat beadása a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez május 14-én egy
konferenciára – az ifjúsági élet újjászervezésére az IG területén témában (felvidékről 2
pályázat volt nyertes – a pályázatunk nem nyert támogatást),
- május 23. beadásra került az EGTC működési pályázata a Wekerle Alapkezelőhöz. 8,9
millió forint támogatásban részesült az EGTC. Az elbírálási folyamatot követően a
támogatás októberben érkezett a számlára, ezért megoldást kellett találnunk a cash-flow
biztosítására,
- részvétel a május 24-én a KIM és az NFÜ által szervezett EGTC szemináriumon
Budapesten a 2014-2020 pályázati időszak előkészítéséről,
- május 30. Pozsony, Duna-stratégia konferencia,
június - folytattuk az egyes települések látogatását (aláírásra került minden település által az
alapszabály-módosítás, melyet már jóváhagyott a Fővárosi Törvényszék),
- június 27-én látogatócsoportot fogadott az IG EGTC a Grensekomiteen Värmland-Østfold
norvég-svéd határon átnyúló együttműködéstől:
http://istergranum.eu/hir_latogatok_norveg_sved.html
- június 30-án beadásra került a 2011. évi működési pályázat elszámolása, jelenleg pedig a
hiánypótlás beadásán dolgozunk,
- 2012. június 30-án az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület pályázatot nyújtott be USA
nagykövetség kiírására. Az EGTC elkészítette a pályázatot és közreműködött annak

www.istergranum.eu
Is

beadásakor. Amerikai civil szervezetek jó gyakorlatának megismerése, átvétele lett volna a
cél. Sajnos a pályázat nem nyert,
- a CESCI Frontier Value projektjének nyitórendezvényén képviseltük az EGTC-t
http://frontiervalue.cesci-net.eu/,
július: - részvétel az EGTC 1. fórumán Salgóbányán július 3-án (a fórumot a Cesci szervezi
szakemberek és fontos tisztségviselők részvételével). Célja egy közös EGTC stratégia
kialakítása.
- elkezdtük a Szikince fesztivál szervezését, (tárgyalásokat folytattunk az EKOKU
egyesülettel, amelynek során a télen beadott NKA pályázat 200.000,-Ft pályázati díját az
Egyesület átvállalta),
- július 17-én az EGTC az Esztergom-Komárom megye megkeresésére véleményezte a
megyei fejlesztési tervet,
aug.: - a Szikince Fesztivál szervezőcsapatának összeállítása (kiszállások a településekre),
program összeállítása, szponzorok megszólítása, a fesztivál menedzselése,
- Analízist készítettünk a térségben elnyert sikeres pályázatokról és ezt követően felkínáltuk
a pályázó partnereknek az EGTC segítségét. Több helyre jelentkeztünk be
versenyajánlattal,
- augusztus 28-án dr. Balogh Ákos tájépítésszel vettük fel a kapcsolatot az esztergomi
környezetvédelmi koncepció megújítása kapcsán. Hosszú távú határon átnyúló
együttműködés lehetősége is felmerült,
- aug. 28.-29-én részvétel az EGTC-k második fórumán Lovasberényben
szept.: - több megbeszélést folytattunk egy a KDOP-hoz beadni tervezett projekt kapcsán.
Kerékpáros kölcsönző rendszer kialakítása volt a cél Esztergomban, de végül az EGTC
helyett egy helyi vállalkozás nyújtotta be a pályázatot, mivel azaz út nagyobb nyerési esélyt
hordozott magában. Az EGTC mint támogató partner részt vesz a projektben. Győztes
pályázat esetén a későbbiekben régiós szinten is nagyobb esély van hasonló rendszer
kiépítésére. Ennek kapcsán több egyeztető tárgyalást folytattunk a Happy Bike
egyesülettel,
- szeptember 29-30. VII. Szikince Fesztivál. A fesztivál szervezése már a tavaszi
hónapokban megkezdődött. Több pályázat is beadásra került, de - az eredetileg tervezett
egy hetes rendezvényhez képest - csak egy kisebb költségvetésű másfél napos fesztivál
került megrendezésre. Az EGTC – külső szakember bevonásával – koordinálta a fesztivál
megszervezését, lebonyolítását,
okt.:

- október 3-án tárgyalás a Sajó - Rima EGTC bejegyzéséről Hofericová asszonnyal a
pozsonyi régiófejlesztési minisztérium a CESCI kérésére,
- október 4-én az Európa a gyermekekért pályázat keretében történő szolgáltatások
elvégzésére kötött szerződés aláírása,
- október 09-11. OPEN DAYS http://cesci-net.eu/nyilt_napok_2012 (készülő kisfüzethez
leadott anyag)
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nov.:

a Szikince fesztivállal kapcsolatos pályázatok elszámolása

- tárgyalás a Norvég Alap keretében tervezett regionális helyi termék hálózat
létrehozásáról. A Norvég Alap keretében úgy tűnik erre lesz lehetőség. A téma összes
szereplője megegyezett abban, hogy keresni fogjuk a pályázati lehetőségeket. Az IG EGTC
már le is adta az MNVH-nál a pályázat feltételét képző regisztrációt,
az EGTC a 2014-2020 program keretében megjelenik egy ú.n. Integrált területi
beruházások (ITB) eszköz, melynek segítségével létre lehet hozni az IG ipari logisztikai
övezetet az IG térségben. Ezen célból kezdeményezünk egy találkozót az érintett
képviselőkkel,
munkamegbeszélés az új határátkelők kialakítását vizsgáló szervezetekkel Szobon.
A készülő tervezetbe bekerült az Esztergom - Párkány 2x2 sávos híd (előtte teherkomp
létrehozása), Helemba - Ipolydamásdi Ipoly-híd, amit Nyitra megye elutasított, Ipolyszalka Letkés híd teherkorlátozásának megemelése 7 ill. 10 tonnára valamint a kiszolgáló utak
megerősítése, és egy kerékpáros átkelésre alkalmas híd kialakítása Ipolykiskeszi és
Ipolytölgyes között.

Tisztelettel kérem a Szenátus tagjait és a települések képviselőit, hogy a régiót érintő
fontosabb projekttalálkozókról értesítsék az EGTC munkaszervezetét. Az elmúlt időszakban is
több olyan esemény volt, amelyről az utolsó pillanatban, vagy csak a rendezvényt követően
értesültünk (pl.: új határátkelők kialakítását vizsgáló egyeztető megbeszélés (Szob), Dunakanyar
turisztikai fejlesztésére vonatkozó találkozó (Esztergom, Prímás Pince). Az EGTC határon átnyúló
jellegéből kifolyólag erősítheti a helyi és a regionális kezdeményezéseket, de ugyanígy az
Csoportosulásnak is hasznára válnak az ilyen találkozókon szerzett ismeretek. Több más fórumon
kívül jelenleg részt veszünk Komárom-Esztergom Megye 2014-2020-as időszakra vonatkozó
területfejlesztési koncepciójának a kidolgozásában is.
Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
…/2012. (11.21.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadja és a Közgyűlés elé terjesztésre javasolja az előző közgyűlés óta eltelt
időszakról szóló beszámolót.
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