Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2013. április 04-i szenátusi ülésére
3. napirend: A 2012. évi beszámoló elfogadása
Tisztelt Szenátus!
3.1 Szakmai beszámoló
A Csoportosulás a 2012-es évben sikeresen befejezte az előző évben megkezdett jogi rendezését
(a fővárosi bíróság jóváhagyta az Egyezmény/Alapszabály módosítását). A pénzügyi helyzet
javításához, valamint az EGTC működésének biztosításához jelentősen hozzájárult a közel 8,9
millió forintos állami támogatás, melyet minisztériumi pályázati kiíráson nyert el a Csoportosulás
(decemberben további 750 ezer forintot kaptunk). Az év folyamán az EGTC Közgyűlése és
Szenátusa két-két alkalommal ülésezett. A Csoportosulást számos rendezvényen képviseltük,
többek között Bolzanoban, Brüsszelben, Bécsben, és részt vettünk az Európai Régiók Bizottsága
által megszervezett nyitott napokon is, ahol amellett, hogy angol nyelvű ismertető füzetünkből
ismerkedhettek a régióval, az érdeklődők a térség helyi termékeiből is ízelítőt kaphattak. Aktívan
bekapcsolódtunk a szeptember 29-30-án a VII. Szikince Fesztivál megszervezésébe.
A 2012-es év folyamán – a Közgyűlés határozatainak megfelelően - két fejlesztési koncepció
kidolgozását is megkezdtük: az Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai Övezet valamint egy helyi
termék hálózat létrehozásáról. Komárom-Esztergom megye megkeresésére véleményeztük a
megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálata kapcsán összeállított anyagot, majd az idei év
folyamán aktívan kapcsolódtunk be a végleges anyag összeállításába. További kormányközi,
illetve szakmai (minisztériumi) munkacsoportok munkájában is részt veszünk.
Decemberben kértük, hogy az Önökhöz beérkező – az EGTC-t is érintő - területfejlesztési, vagy
egyéb szakmai rendezvényekről tájékoztassanak bennünket.
A beérkező meghívóknak
köszönhetően több olyan projektbe, tervezési folyamatba sikerült bekapcsolódnunk, amelyek
tovább növelték a Csoportosulás szakmai elismertségét. Továbbra is várjuk megkereséseiket.
3.2 Pénzügyi beszámoló

A csoportosulás 2012. évi pénzügyi beszámolóját a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.

…/2013. (04.04.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a szervezet 2012. évről szóló
beszámolóját.
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