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az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2012. február 23-i Szenátusi Ülésére
1. napirend: Beszámoló a 2011. október 19-i közgyűlés óta eltelt időszak
eseményeiről
Tisztelt Szenátus!
Az Ister-Granum EGTC az utóbbi években kialakult helyzet miatt úgy érzem mindnyájunkat nagy
kihívás elé állított, és az ezzel járó feladatokat, igazgatói tisztségbe lépésem óta igyekszem a 2 fős
stáb segítségével a lehető leghatásosabban ellátni.
November 1. óta elvégzett feladatok:
-

Az EGTC formális és jogi átvétele megtörtént, elvégeztem az igazgatóváltással
kapcsolatos teendőket (bankszámlák megszüntetése: jelenleg 1 Raiffeisen HU, és 1
Tatrabanka SK számlával rendelkezik az EGTC),

-

KIM pályázat aktualizációja az igazgató személyében történt változás miatt,

-

Magyar jogszabályok változásával kapcsolatos feladatok ellátása (munkatörvénykönyv,
stb.),

-

A Közgyűlés által jóváhagyott Alapszabály és Egyezmény módosításainak ismételt
bejegyzési és jóváhagyási folyamatát intéztük úgy a magyar, mint a szlovák oldalon. (a
közgyűlés óta kilépő tagok miatt a bejegyzési folyamat elindításával várunk a következő
közgyűlésig),

-

Az EGTC könyvelési feladatait 2012. január 1-től Lesenszkyné Juhász Rózsa látja el
érvényes szerződés alapján, (2012. dec. 31-el megszűnt a Strigonium Zrt-vel a
szerződés), pozitívan értékeljük az új könyvelő segítőkészségét a változó
szabályozásnál,

-

Egyéb teendők mellett igyekszem meglátogatni és személyes kapcsolatot kialakítani a
térség polgármestereivel, megismerkedni céljaikkal, felvázolva a térség fejlesztési
lehetőségeit.

-

Az EGTC iroda által segítjük a polgármesterek elképzeléseinek megvalósítását a
pályázati lehetőségek felkeresését valamint a pályázatok elkészítését,

-

Együttműködés és több pályázat megvalósítása céljából felvettük a kapcsolatot a
párkányi régiófejlesztési ügynökséggel,

www.istergranum.eu

-

Az EGTC köztudatban maradása érdekében részt veszünk a térségben megszervezett
rendezvényeken,

-

Áfavisszaigénylés céljából kértük az EGTC európai közösségi adószámát valamint
elindítottuk az EGTC szlovákiai adóbejegyzését (ezek nem járnak költségkiadással),

-

Az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-től bérelt irodában
maradt ingóságok visszaszerzéséhez keresünk megoldást,

-

Az EGTC pozitív európai határmenti együttműködések mintaképének megtartása
érdekében tartjuk a kapcsolatot minden eddigi és újonnan felmerülő külföldi partnerrel
és részt veszünk az európai szakmai munkában. (a kapcsolatépítés keretében
megemlíteném a szlovák-lengyel határmenti Tátra Eurorégió látogatását az IsterGranum térségben),

-

Az EGTC pénzügyi helyzete javításának szándékával tárgyalásokat folytatunk több
tanulmány kidolgozásának megszerzésére, ami plusz bevételt jelentene,

-

A Limes pályázat kapcsán tárgyalásokat folytatva keressük a módját az
előfinanszírozásnak és ebből adódóan az esetlegesen sikeres pályázat
megvalósításának,

-

Februárban kiküldtük a tagdíjszámlákat és kértük a települési rendezvények híreinek
beküldését.

Az Ister-Granum EGTC SWOT analízise:
Erősségeink:
-

A kezdeti sikertörténetből és az EGTC elsők közti bejegyzéséből eredő EU szintű előny,
Támogatási potenciállal rendelkező nagy vállalatok jelenléte a térségben,
A régió fekvéséből és történelmi jellegéből eredő adottságok.

Gyengeségeink:
-

A tagönkormányzatok kezdetekben működő nagy lelkesedése alábbhagyott,
Nagyköltségvetésű projektek megvalósításához szükséges források hiánya,
A tagönkormányzatok bizalomvesztése az EGTC iránt,
Az EGTC nem rendelkezik vagyontárgyakkal, így nincs hitelfelvételi lehetősége sem.

Veszélyek:
-

A gazdasági válság továbbmélyülése és az önkormányzatok helyzetének ebből adódó
romlása,
A nagyszabású nyertes pályázatok finanszírozásához szükséges keret hiánya.

Lehetőségek:
-

Kiemelkedő együttműködési hajlandóság az egyes községek között,
Az EGTC területén működő községek elképzeléseinek megvalósítása kisebb
pályázatok által
Nagyobb vállalatok megszólítása a tervezett rendezvények által (IG szalon).

Minden törekvésünk arra irányul, hogy a felvázolt tények tudatában kiválasztott átgondolt
lépésekkel visszaszerezzük a tagságtól az EGTC bizalmát és a jövőben felmutatható
eredményekről tudjunk beszámolni.
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Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
…/2012. (02.23.) 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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