ELŐTERJESZTÉS
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2009. március 04-i Szenátusi Ülésére
(Vármegyeháza, Esztergom Széchenyi tér 1., Gadányi-terem)
2. napirend: Részvétel INTERREG IVB pályázaton (előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, IsterGranum Kht.)
Tisztelt Szenátus!
Esztergom Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az „INTERREG IVB KeletKözép-Európa” program aktuális kiírására, Take a Breath! címmel.
A jogosult területeket az alábbi térkép mutatja be.

A főpályázó megkeresése nyomán, illetve a pályázat regionális aspektusai miatt kerül
beterjesztésre az alábbi javaslat a pályázatban történő részvételről.
Az INTERREG IV/B kiírásra benyújtandó projekt rövid összefoglalása:
1. Cím: „Take a Breath” (Lélegezz fel!)
2. A pályázat rövid összefoglalása
A pályázat a közép-európai INTERREG IVB-kiírásra kerül benyújtásra, a 3. számú prioritásra
(A környezet felelősségteljes használata. A természeti és ember okozta veszélyek és hatások
csökkentése). A pályázat keretében a környezet-egészségügy területén hajtunk végre
tevékenységeket. Az apropót a néhány évvel ezelőtti Duna-szennyezés, valamint az a tény
adta, hogy bár Esztergomban nem működik jelentős szennyezést kibocsátó üzem, a város
mégis Magyarország 10 legszennyezettebb levegőjű települése közé tartozik.
Az elmúlt évtizedek során végzett szűrések, valamint a halálozások okairól szóló jelentések a
légúti halálokok gyorsuló ütemben növekedő arányáról számolnak be az esztergomi és a
dorogi térségben is. Párkány, Esztergom, Dorog és Nyergesújfalu területén 2002–2004 között

egy levegőminőséget mérő monitoringrendszer is kialakításra került. A két adatbázis közötti
kapcsolatok vizsgálatára azonban eleddig nem került sor. A pályázat célja ezen rendszerek
közötti átjárás kialakítása, és olyan intézményes megoldások kialakítása, amelyek a mérési
eredmények alapján lehetővé teszik a kibocsátási értékek korrekcióját célzó beavatkozások
megvalósítását.
3. A pályázatba résztvevő partnerek
A pályázatban egyrészt hasonló helyzetű térségeket kerestünk meg (pl. Bologna, Katowice,
Maribor stb.), másrészt a környezet-egészségüggyel foglalkozó szakmai szervezeteket. A
főpályázó Esztergom városa lesz, a pályázat keretében 8-12 partner együttműködését
javasolják. A mai napig az alábbi partnerek részvétele vált biztossá:
SZERVEZET
Esztergom Város Önkormányzata
Ister-Granum EGTC
Országos Környezet-egészségügyi Intézet
Ustí región
Central Mining Institute, Katowice
Emilia Romagna Tartomány Közlekedési és
Logisztikai Intézete
Trevisio Provincia
ERICo Környezeti Kutatási és Ipari
Együttműködési Intézet (Velenje)

ORSZÁG
Magyarország
Magyarország-Szlovákia
Magyarország
Csehország
Lengyelország
Olaszország
Olaszország
Szlovénia

4. Tervezett tevékenységek







Regionális szintű szűrés elvégzése: az EGTC területén egy kiterjedt
egészségügyi szűrés elvégzése, egyfajta bázis adatállomány összeállítása
céljából. (A szűréshez kapcsolódóan a korábban elvégzett mérések
eredményeit is felhasználjuk.)
A szűrés és a rendelkezésre álló monitoringadatok alapján egy regionális
helyzetfelmérés elvégzése.
A meglévő monitoringrendszer fejlesztése egyrészt újabb mérőállomások
kialakításával, másrészt egy központi adatbank létrehozásával, ahol az
egészségügyi adatok és a szennyezési adatok vizsgálata folyik.
Cselekvési terv kidolgozása, amely a lakosság átlag életkorát is alapjaiban
befolyásoló szennyezések csökkentését, a szennyezőforrások civil kontrollját,
valamint a környezetkímélő állampolgári magatartásminták elterjedését segíti.
A többi partnernél jelentkező tapasztalatok összegzése, és ez alapján javaslatok
megtétele a döntéshozók irányába mind regionális, mind nemzeti, mind uniós
szinten.

5. Pénzügyi részvétel
A pályázat nemzeti társfinanszírozással együtt 95%-os támogatási intenzitású, tehát a
pályázóknak összesen 5%-nyi önerőt kell biztosítani. Az EGTC a projektben egyrészt a
regionális szűrés lebonyolításán, másrészt a monitoringrendszer és a központi adatbázis
fejlesztésén keresztül venne részt.
Az EGTC-re potenciálisan jutó pontos költségvetés kidolgozása az előterjesztés
elkészítésének pillanatában még folyamatban van, azt a szenátusi ülésig tudjuk elkészíteni.

14/2009. (03.04.) számú szenátusi határozat (javaslat)
A Szenátus egyhangú szavazással támogatja, hogy az Ister-Granum Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás részt vegyen az
INTERREG IV/B kiírás „Take a breath” megnevezésű pályázatán, s ezzel együtt a
pályázat megvalósításához szükséges önerő kerüljön betervezésre EGTC éves
költségvetésébe.
Határidő: 2009. március 4.
Felelős: Udvardi Péter igazgató

