Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusának 2016. március 2-i ülésére

2. napirend: A 2015. évi beszámoló elfogadása

2.1 Szakmai beszámoló
- 4 szenátusi ülés, 2 közgyűlés (október 31-én tisztújító)
- Leader Helyi termék pályázat lezárása (Horváth Zoltán alkalmazott munkaviszonya
1,5 év után megszűnt)
- Szikince fesztivál
- SK-HU program szakmai műhely - tájékoztató a polgármesterek részére
- IG Logisztikai övezet találkozók (konzorciumi szerződés, akcióterv pályázat beadása)
- Mária Valéria Híd szakmai konferencia (KKK, KTE, Dopravoprojekt… - Becsey Zsolt)
- Felkészülés a 2014-2020-as pályázati időszakra (egyeztetés az önkormányzatokkal,
vállalkozókkal, a térség szereplőivel
- kerékpárút (Szob-Ipolydamásd - Helemba - Párkány)
- HT akcióterv
- IG ITB akcióterv
- Települések igényei (KPA)
- ETT fórumokon való részvétel (kis projekt alap)
Az elmúlt 4 év értékelése:
2011. Adósság törlesztés:
- az előző időszak alatt felhalmozott veszteség törlesztése
- az Ister-Granum EGTC iránti bizalom visszaszerzése
2012. Konszolidáció:
- az EGTC működésének biztosítása (pénzügyi háttér megteremtése)
- egyeztetés a térség településeivel (elképzelések harmonizációja)
- az EGTC prioritásainak meghatározása
www.istergranum.eu

- az EGTC brand erősítése
2013. Első nyertes pályázatok:
- integrált szemlélet bevezetése
- az EGTC könyvelési egyensúlyának elérése
- az EGTC irodájának költözése
- partnerségek építése
- sikeres pályázatok megvalósítása
- új pályázatok benyújtása
2014. Pénzügyi biztonság megteremtése:
- vállalkozási tevékenységből eredő bevételek növelése
- a munkaszervezet bővülése
- koordinációs szerepvállalás
- pályázatok megvalósítása/menedzselése
- aktív tervezési szerepvállalás
2015. Tervezés:
- felkészülés a 2014-2020-as programozási időszakra
- pályázati tervezés/előkészítés (HU-SK, megyei stratégia, Leader ST,
KKM…)
- mediális megjelenés (weboldal, FB, sajtó)
- európai megjelenés (CoR és EC)
2.2 Pénzügyi beszámoló
A csoportosulás 2015. évi pénzügyi beszámolóját a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
…/2016. (03.02.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a szervezet 2015.
évről szóló beszámolóját.
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