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3. napirend: Beszámoló az Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kapcsán megtett
lépésekről, pályázatokról
Tisztelt Szenátus!
Az EGTC Közgyűlése 2012. decemberi ülésén bízta meg az igazgatót az Ister-Granum
Helyi Termék Hálózat megtervezésének kialakításának feladatával, pályázat források
felkutatásával. Az elmúlt év folyamán szép eredményeket sikerült elérnünk. Öt beadott
projektelképzelésünk közül három nyert el támogatást, egy pedig elbírálás alatt van.
Az első kettő megvalósítását sikeresen végre is hajtottuk. Az EGTC szervezésében régiós
szereplők – termelők, Leader HACs-ok képviselői, a témával foglalkozó szakemberek –
vehettek részt tanulmányutunkon, gyűjthettek tapasztalatot Túristvándiban és
Székelyföldön. Az út során a szakmai együttműködés megalapozására is jó lehetőség
nyílt: http://www.istergranum.eu/hir_szekelyfoldi_tanulmanyut.html. Második projektünk
keretében januárban jelent meg kiadványunk, amelyben ízelítőt adunk a régió helyi
termelőinek termékeiből, termékeikből, de termékcsoportokhoz tarozó receptek is helyet
kaptak a közel száz oldalas színes füzetünkben. A kiadvány nagy sikert aratott helyi és
országos szinten is: http://istergranum.eu/helyi__finosagok_tarhaza.pdf
A Visegrádi Alaphoz benyújtott – és szintén támogatott – projektünk első elemeként április
7-9. között szerveztünk konferenciát Esztergomban a Szent Adalbert Központban.
Rendezvényünket nagy érdeklődés kísérte. Az első napon megtartott konferencián közel
nyolcvan résztvevő ismerhette meg a visegrádi országok helyi termékekre vonatkozó
szabályozási rendszerét, majd sikeres projektek kerültek bemutatásra. A délutáni, és
másnapi Ister-Granum régiójában szervezett tanulmányúton is sok értékes tapasztalatra
tehettek szert a résztvevők.
A nemzetközi Leader kiírásra beadott nagyobb volumenű projektünk még elbírálás alatt
áll. November 25-én került beadásra, de hiánypótlást, csak április hónapban kaptunk,
amelyet sikeresen teljesítettünk is, megkaptuk a befogadással kapcsolatos határozatot. Ez
a projekt az Ister-Granum védjegy kialakítását, a marketingjének megtervezését, két
rendezvény, két workshop (polgármesterek bevonása) és képzés (termelők részére)
lebonyolítását, valamint kiadvány elkészítését tartalmazza.

www.istergranum.eu

Úgy hiszem az elmúlt év visszaigazolja, helyes döntés volt, hogy az EGTC nyitott a helyi
termékek témája iránt. Amellett, hogy jelenleg igen népszerű ez a terület, gazdaságilag a
vidéki településeinken élőknek kitörési pontot is jelenthet. Eddig elvégzett munkánkat,
eredményeinket elismerés övezi nemcsak régiós, országos, de szakmai téren is. A
továbbiakban is azon dolgozunk, hogy a régió területén rövidüljenek az utak a termelők és
a vásárlók között, segítsük a termékek piacra jutását, idővel pedig a gazdálkodásban
gondolkodó termelőket a saját lábra állásban.
Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
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