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3. napirend: Fejlesztési elképzelések megvitatása

Tisztelt Szenátus!
Ahogy a beszámolóból kiderült sajnos a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program utolsó kiírásán sem a három EGTC (Arrabona, Pons Danubii, IsterGranum) turisztikai pályázata, sem a komáromi régiófejlesztési ügynökséggel közösen benyújtott
kerékpáros hálózat kialakítását célzó projektje sem nyert el támogatást. A Csoportosulás - a
mellett, hogy nem adja fel ennek a két területén történő fejlesztési elképzelések megvalósítását –
új elképzelések kidolgozásával és korábbiak átgondolásával, projekté formálásával foglalkozik. A
szervezet határon átnyúló jellegét, súlyát oly módon is igyekszünk kihasználni, hogy akár
magyarországi, akár szlovákiai kiírásokon a fejlesztésekhez forrásokat tudjunk bevonni.
Vállalkozói és Logisztikai övezet létrehozása
A projekt célja Duna két partján meglévő, illetve kialakítható logisztikai-ipari potenciál
komplementer előnyeinek kihasználása az EGTC fejlesztése céljából. A magyar oldalon meglévő
erős ipari potenciál logisztikailag gyengén megtámasztott, a szlovák oldalon viszont az igen
kedvező logisztikai adottságok sem alakították ki az extenzív iparfejlesztés feltételeit. A Duna két
partjának kiegyensúlyozott, összehangolt fejlesztése eredményeként a fejlettségbeli különbségek
felszámolását, a foglalkoztatottsági mutatók javulását, a befektetők számára nyújtott szolgáltatások
színvonalának emelkedését, a befektetett tőke összegének megugrását, az EGTC geopolitikai
súlyának erősödését várjuk.
A projekt keretében a befektetési övezetnek kiépül az infrastrukturális bázisa: teherkomp a két part
között; Ro-La pályaudvar a Párkány melletti Ebeden; logisztikai elosztóközpont és ipari park
Ebeden; logisztikai raktárbázis Esztergomban; teherhajó-kikötő Párkányban; intézményi és
informatikai hálózat az övezet működtetésére; üzleti repülőtér kialakítása Esztergomban; ipari park
Párkányban; infrastruktúrafejlesztés a meglévő ipari övezetekben; mezőgazdasági logisztikai
központ kiépítése Ebeden;
Megkezdődik a befektetői övezet integrációjának kiépítése: közös marketingtevékenység;
egyablakos ügyintézés térségi szinten; az ipari területek közös megjelenése a világhálón és
szakvásárokon; befektetői szemináriumok szervezése; kiadványok; befektetőközvetítés,
ingatlanértékesítés.

www.istergranum.eu

Helyi termék hálózat kialakítása
A régió magyar oldalán már több településen tartanak vásárokat a helyi termelők számára, de
szlovák településeinken is terveznek, illetve eseti jelleggel már meg is valósítottak hasonló
termékvásárokat. Az EGTC a helyi termék hálózat kialakításával két fő célt szeretne elérni.
Egyrészt segíteni a helyi termelőket, hogy könnyebben juthassanak el a fogyasztókhoz, amely
hozzájárulna a régió gazdaságának élénkítéséhez, másrészt az Ister-Granum helyi termék
hálózatával erősítheti társadalmi ismertséget, de az európai szereplők számára is például
szolgálhat. A hálózat kialakítását a Csoportosulás az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
bevonásával valósítja meg. Az Egyesület több éves tapasztalattal rendelkezik ezen a területen,
többek között működteti a „Kiskosár” vásárlói közösséget, amelyben közvetlen kapcsolat alakul ki
a termelő és a vásárló között.
Kérem a Tisztelt Szenátust az alábbi határozati javaslat elfogadására.
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…/2012. (11.21.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa támogatja az Ister-Granum Vállalkozó és Logisztikai Övezet és az Ister-Granum
Helyi Termék Hálózat kialakítására irányuló projektjavaslatokat, egyúttal javasolja a
Közgyűlésnek, hogy bízza meg az Igazgatót az elképzelések részletes kidolgozásával, a
lehetséges partnerekkel való kapcsolatfelvétellel, illetve megvalósításhoz szükséges
források felkutatásával.
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