Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusának 2016. március 2-i ülésére
1. napirend: beszámoló a 2015. október 30-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Tisztelt Szenátus!
Az október 30-i közgyűlés óta eltel időszakban elvégzett feladatokról az alábbiakban
kronológiai sorrendben számolok be Önöknek.
Az október 30. óta elvégzett feladatok:
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november 5-én került sor az Esztergomi Járás esélyegyenlőségi programjának záró
rendezvényére Piliscséven
november 11-én a Börzsöny – Duna - Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezett
munkaértekezletet a 2014-2020-as programozási időszak tervezése kapcsán. A
megbeszélésre Szobon került sor
november 16-án Ipolydamásdon tartotta első ülését, az Alsó-Ipoly Menti Fejlesztési
Partnerség, ahol a részt vevő települések az együttműködés lehetséges formáiról,
és az Ipoly két oldaláról beérkezett 44 projektelképzelésről mondták el
véleményüket
öt éve alakult a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás, amely szervezet
2015. évi záró konferenciáját, és társulási ülését a Szent Adalbert Központban
tartotta. A rendezvényen részt vett Kövér László házelnök úr, a résztvevőket
köszöntötte Romanek Etelka polgármester asszony
november 24-én a Rába – Duna – Vág EGTC projekttervező worshop-ot szervezett
Tatabányán, ahol szervezetünk is képviseltette magát
november 26-án az ipolytölgyesi polgármester úrnál találkoztunk a szomszédos
ipolykiskeszi és Ipolyszakállos polgármesterével
december elsején tartotta soron következő ülését az Alsó-Ipoly Menti Fejlesztési
Partnerség. A találkozón a turizmus területét érintő projektelképzelések kerültek
megtárgyalásra
december 3-4. között tartotta éves záró konferenciáját a Magyar TDM Szövetség,
amelynek második napján az EGTC is képviseltette magát
Szobon, december 15-én került sor az első egyeztetésre a Párkány – Szob
kerékpárút megépítésével kapcsolatban. A találkozón az érintett településeken kívül
a Happy Bike, és az Ister - Granum mellett a magyarországi szakaszra tervet
készítő terv képviselője vett részt
január 14-én Érsekújvárban nyílt meg a Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodája
január 15-én Neuzer Andrással egyeztettük a régiós kerékpáros projektekkel való
együttműködési lehetőségeket

www.istergranum.eu
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január 18-án a köbölkúti polgármesterrel egyeztettük a település, és a régió
projektelképzeléseit
január 20-án Szobon került sor a Párkány – Szob közötti kerékpárúttal kapcsolatos
megbeszélésre
január 25-én Lábatlanon került sor egy egyeztetésre a helyi termék területéhez
kapcsolódóan
Garampáldon ült össze január 26-án a Szikince fesztivál szervezése kapcsán a
három érintett település polgármestere, és az EGTC munkatársai
január 27-én Esztergomban, a Szent Adalbert Központban szervezett fórumot a
CESCI, a határ menti együttműködések és a hétköznapi határon átnyúló ingázás
előtti különféle jogi és adminisztratív akadályok számba vétele kapcsán
január 28-án az NKA kiírásán adott be pályázatot szervezetünk a Szikince fesztivál
megszervezéséhez kapcsolódóan
február másodikán Ipolydamásdon találkoztak az Alsó-Ipoly menti fejlesztési
partnerség tagjai. A téma az aktív turisztikai projektjavaslatok véglegesítése, és a
foglalkoztatási akcióterv projektjeinek összeállítása volt
ugyanaznap délután Nyírő András keresett fel bennünket, akivel egy Kesztölcre
tervezett fesztivál kapcsán tartottunk egyeztetést
A Via Carpátia EGTC látogatott el irodánkba, tapasztalatszerzés, tapasztalatcsere
céljából február 3-án
Pozsonyban kerestük fel az Európa a Polgárokért kiírás kezelőjét, illetve a
Visegrádi Alap rendezényén vettünk részt február 4-én
február 5-én a Bethlen Gábor Alap pályázati kiírására adott be pályázatot
szervezetünk
február 9-én az EuroVelo 6 Esztergom térségét érintő szakaszának nyomvonalával
kapcsolatban vettünk részt egy egyeztetésen, az esztergomi városházán
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban került sor a magyarországi EGTC-k éves
fórumára február 10-én
február 11-én Kesztölcön egyeztettünk polgármester úrral, és a település életébe
aktívan bekapcsolódó szereplőkkel, a szeptemberben megrendezésre kerülő
fesztivállal kapcsolatban

Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
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Csoportosulás Szenátusa elfogadja az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló
beszámolót.
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