Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusának 2014. május 13-i ülésére
6. napirend: Ister-Granum Környezetgazdálkodási Központ

Tisztelt Szenátus!
Amint az ismert, az Ister-Granum EGTC a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program kiírására 2008-ban benyújtott egy projektkoncepciót, amely
régiós energiastratégia kialakítását, energiaügynökség létrehozását, szemléletformáló
rendezvények, kampány lebonyolítását tartalmazta. Maga a koncepció elnyerte a bírálók
támogatását, de a későbbi kiírásokon sajnos nem sikerült a megvalósításhoz forrást
találni.
A közelmúltban – a témában jártas szakemberekkel együtt gondolkodva –
megfogalmazódott a terület újragondolása. Az első lépéseket a helyi termék hálózat
kapcsán már bevált előkészítő folyamat segítségével tettük meg. Ennek folyamán több
találkozóra került már sor, illetve látogatásokat tettünk olyan településeken, amelyek ezen
a területen aktív, eredményes munkát folytattak. Így jártunk Sárisápon és Zselízen.
Felvettük a kapcsolatot egyetemi tanszékekkel is, aminek köszönhetően már idén nyáron
10-15 hallgató fog a régióban olyan felméréseket, kutatásokat végezni, amelyek későbbi
tanulmányoknak, projekteknek a megalapozásában lehetnek segítségünkre. A BME
Lakóépülettervezési Tanszékének vezetésével is kapcsolatban állunk, akik valószínűleg
az őszi oktatási programba tudnak majd olyan elemeket beépíteni, amelyek számunkra
hasznosak lehetnek (itt egyes települések adott épületeinek tervezése is szóba kerülhet,
de még egyeztetés alatt vannak a témák).
Ezt a témát a helyi termékeshez hasonlóan gondoljuk „felépíteni”. Az első időszakban
kisebb, kevesebb költségigényű, könnyebben megvalósítható projekteket tervezünk. Az
első mérföldkövek után kristályosodna ki az az irányvonal, azok a területek, amelyek a
leghasznosabbak a régió számára. Az előterjesztés mellékletében egy fejlesztési
koncepció vázlatot csatolunk, amely előrevetíti a későbbi lehetséges irányokat.
Az alábbi határozati javaslat elfogadásával arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy adja
támogatását az energia / környezetgazdálkodás területén elkezdett munkánk
folytatásához. Úgy gondolom – a helyi termékhez hasonlóan – egy olyan területtel
kezdtünk el foglalkozni, amely hosszú távon a népszerűségén túl az egész régió számára
sok hasznos lehetőséget biztosítana.
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Kérem a Tisztelt Szenátust, hogy támogassa a határozati javaslatot.

Nagy Péter
igazgató

…/2014. (05.13.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa támogatja az Ister-Granum Környezetgazdálkodási
Központ kialakítására irányuló projektjavaslatot, egyúttal megbízza az Igazgatót az
elképzelés
részletes
kidolgozásával,
a
lehetséges
partnerekkel
való
kapcsolatfelvétellel, illetve megvalósításhoz szükséges források felkutatásával.
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