Előterjesztés
az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusának 2017. március 9-i ülésére

1. napirend: beszámoló a 2016. október 21-i ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Tisztelt Szenátus!
Az elmúlt fél évben az EGTC különböző szakterületei kapcsán, számos rendezvényen,
megbeszélésen vettünk részt.
Az október 21-i közgyűlés óta eltel időszakban elvégzett feladatokról az alábbiakban számolok
be Önöknek, kiemelve a legfontosabbnak tartott eseményeket.
Az október 21. óta elvégzett feladatok:
-

-

október 27-én részt vettük az Esztergomi Helyi Közösség (CLLD) III. Stratégiaalkotó
napján
november harmadikán beadásra kerültek a Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program kapcsán a közgyűlés által is megismert, és támogatott
pályázatok
november 23-án találkoztunk a dorogi TDM vezetőjével
30-án Berencsi Miklóssal, a KKK kerékpáros koordinátorával egyeztettünk a régió
kerékpáros elképzeléseiről
december elsején részt vettünk a TDM Szövetség mórahalmi konferenciáján
december 7-én a szlovák kormányhivatal tartott infónapot a szlovák kissebségi kultúra
program kapcsán Komáromban
december 13-án a CLLD ülésén vettünk részt
december 15-én az Esztergomi Környezetkultúra Egyesülettel tartottunk egyeztetést a
helyi termék pályázati lehetőségekről
december 16-án az Erazmus+ projektünk nyitótalálkozója volt Léván
január 4-én a párkányi hivatalban tartottunk egyeztető találkozót a projektiroda
munkatársaival
január 13-án „Ami összeköt” a Duna hídjai a Fekete erdőtől a Fekete tengerig címmel
Gyukics Péter fotóművész kiállítására került sor, amelyet a Laskai Osvát

www.istergranum.eu

-

-

Antikváriummal közösen szerveztünk meg. A fotóművész a Duna hídjairól készült
fotókiállítását mutatta be.
január 26-án ülést tartott a CLLD munkacsoport
január 27-ig benyújtottuk a szükséges hiánypótlásokat Szlovákia-Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázataihoz
ugyanaznap a Külügyminisztériumban egyeztettünk a március 7-8-i esztergomi EGTC
műhely programjáról
február 6-án Moric Scholtz, a haidenburgi egyetem doktorandusza kereste fel irodánkat
február 9-én a Bethlen Gábor alap pályázat beadása kapcsán tartottunk egyeztetést az
EGTC irodájában
február 24-én Hiroshi Tanaka, a tokiói egyetem professzora második alkalommal járt az
EGTC-nél
március elsején Szobon vettünk részt projektegyeztető találkozón
ugyanaznap Telek Lajos újságíró készített interjút a helyi termék hálózatunk kapcsán
március harmadikán a Vág – Duna – Ipoly Regionális Társulás „Partnerségek építése a
Vág – Duna – Ipoly határmenti régió fejlesztéséért“ című projektjéhez kapcsolódó
partnerkereső fórumán vettünk részt
március 7-8-án az Ister-Granum EGTC adott otthont az Európai Területi Társulások
Külgazdasági
és
Külügyminisztérium
által
megszervezésre
kerülő
műhelytalálkozójának

Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
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