Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusának 2016. szeptember 7-i ülésére
1. napirend: beszámoló a 2016. március 2-i ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Tisztelt Szenátus!
Az elmúlt fél évben az EGTC különböző szakterületei kapcsán, számos rendezvényen,
megbeszélésen vettünk részt. Magunk is szervezői, lebonyolítói voltunk találkozóknak, kisebb
konferenciáknak. Az Interreg V-A Magyarország–Szlovákia programra való felkészülés volt az
a tématerület, amely az elmúlt időszakunkat a legjobban meghatározta.
A március 2-i közgyűlés óta eltel időszakban elvégzett feladatokról az alábbiakban számolok
be Önöknek, kiemelve a legfontosabbnak tartott eseményeket.
A március 2. óta elvégzett feladatok:
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március 10-én Nagymaroson vettünk részt egy találkozón, amelyen a Szobi
Kistérség turisztikai fejlesztési lehetőségeiről tárgyaltunk
szintén március 10-én az Európai Intézet, és a Közép-európai Egyetem két
munkatársa készített interjút munkatársunkkal egy kutatásukhoz kapcsolódóan a
helyi termék hálózatunk kapcsán
március 16-án Berencsi Miklóssal – a KKK kerékpáros koordinátorával egyeztettünk
a régió kerékpáros fejlesztéseivel kapcsolatban
március 30-án a régiónkba tartozó HACs-ok munkatársaival egyeztettünk, az IsterGranum Helyi Termék Hálózatának jövőbeli fejlesztési lehetőségeiről, illetve
megismerhettük az egyes szereplők fejlesztési elképzeléseit, pályázati
lehetőségeket
április 20-án Búcson projektfejlesztő workshopot rendeztek az Rába-Duna-Vág
Európai Területi Társulás (RDV ETT) tagmegyéi (Pozsony megye, Nagyszombat
megye, Győr-Moson-Sopron megye, Pest megye és Komárom-Esztergom megye),
valamint az RDV által érintett területen működő további két területi társulás (Pons
Danubii, Ister-Granum) képviselői.
április 29-én szerveztünk kerékpáros konferenciát Esztergomban, a Szent Adalbert
Központban az Ister-Granum kerékpáros hálózatának fejlesztési lehetőségeinek
megismertetésre
május 5-én Lábatlanon, az „Érték és Hagyomány II.” elnevezési konferencián
vettünk részt előadóként. A rendezvény a Komárom – Esztergom Megye
Önkormányzatának Értéktár Bizottsága szervezte. Témája értéke gyűjtése a régi
Komárom és Esztergom vármegyék területén volt
május 11-én az Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség rendezvényén vettünk részt
szintén május 11-én az Interreg CENTRAL EUROPE program nemzeti tájékoztató
napján vettünk részt Budapesten
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május 18-án az RDV EGTC által szervezett Duna konferencián vettünk részt
Révkomáromban
május 25-én tartottunk egyeztetést a régió kerékpáros elképzeléseiről. A találkozón
az összes tervvel, vagy megvalósítási szándékkal rendelkező szereplőt meghívtuk
május 30-án alakult meg a CLLD program kapcsán az Esztergomi Helyi Közösség,
amelyen munkatársunk képviselte az EGTC-t
május 31-én adtuk be a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a 2016. évi
működési pályázatunkat. A bírálók 9,5 millió forintot ítéltek meg az Ister-Granumnak
az Európai Intézet Budapestre költözésétől, július 1-től az EGTC önállóan bérel
irodát a Szent Adalbert Központban
június 7-én Párkányban tartott rendezvényt „Közvetlen Brüsszeli források Önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és vállalkozóknak” címmel a Magyar
Fejlesztési Központ
június 7-8-án Nagy Péter és Ocskay Gyula részt vett egy projekttervező találkozón
Düsseldorfban. A projekt határon átnyúló ipari parkokkal foglalkozik. Az EGTC a
vállalkozói – logisztikai övezettel hívta fel magára a projektvezetők figyelmét
június 8-9-én Mórahalmon vettünk részt az EGTC-k szokásos műhelytalálkozóján
június 16-án Szobon találkoztunk egy kialakulóban lévő magyar-szlovák
projektelképzelés kapcsán
június 17-én Visegrádon képviseltük az EGTC-t a Pilis Bioszféra Rezervátum
kialakítása kapcsán szervezett konferencián
június 24-én a Pannon Helyi Termék által szervezett „Tegyük el együtt!” elnevezésű
két napos programjába kapcsolódtunk be. A pályázati forrásból megvalósult
rendezvénynek az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület adott otthont
július 18-én tartottunk újabb kerékpáros egyeztetést az Ister-Granum területét érintő
kerékpáros fejlesztések kapcsán
július 30-án került megrendezésre a XI. Szikince fesztivál Kisgyarmat, Garampáld,
és Zalaba falvakban. A rendezvényt pályázati forrással és a szervezésben,
lebonyolításban való részvétellel támogatta szervezetünk
július 26-án Szécsényként tartottunk egyeztetést a korábban már említett Szobot,
Ipolydamásdot, Szécsénykét és Bozókot érintő kastély, és várfejlesztést tartalmazó
projektterv résztvevőivel. Augusztus 24-én újabb találkozóra került sor Szobon

Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
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