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2016. szeptember 7-i szenátusi ülésére
3. napirend: csatlakozás az Esztergomi Helyi Közösséghez

Tisztelt Szenátus!
Esztergom Város Önkormányzatának kezdeményezésére megalakult az Esztergomi Helyi
Közösség.
A helyi akciócsoport megalakításának az oka, hogy a város a későbbiek folyamán, a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pályázatot
nyújthasson be közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása
érdekében. A megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés
terén
tervezhetnek
fejlesztéseket,
amelyek
közvetetten
közösségi
alapú
gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.
A kezdeményezés azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi
lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével,
illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő,
elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató
stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg,
amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.
Az Ister-Granum EGTC, és megalakulását megelőzően az eurorégió számos olyan
kezdeményezésben vett részt, amelyek a fenti kezdeményezésben is tervezett célok
megvalósítását segítették elő. A civil szervezeteket bemutató kiadványok mellett
megalakult az Ister-Granum Non-profit Szolgáltatói Hálózat, amely éveken keresztül
segítette a térségben lévő civil szervezetek pályázatának elkészítését lebonyolítását. A
hálózatban részt vevő irodák egy része a mai napig aktív ezen a területen.
Az EGTC a 2008-2010-es időszakban, az URBACT pályázati program keretében
bekapcsolódott egy olyan kezdeményezésbe, amely az innovatív kormányzási eszközök
határon átnyúló agglomerációkban való alkalmazásának előmozdításán dolgozott.
Esztergom volt az EGTC project tagja, amely a határon átnyúló városfejlesztési stratégiák
elkészítését segítette elő. Az URBACT programjának tematikája nagyban hasonlít ahhoz a
metodikához, amelyet a most tervezett CLLD kapcsán terveznek. Ezt támasztja alá, hogy
munkatársunkkal az elmúlt hónapban interjút készített a Nemzetgazdasági Minisztérium
Területfejlesztési Tervezési Főosztályának a munkatársa. A beszélgetés része lesz annak
www.istergranum.eu

a cikknek, amely az ősz folyamán a minisztérium által megjelentetett Területfejlesztési
füzetek kiadványsorozatban jelenik meg, és fókuszába a városi közösségvezérelt
fejlesztések állnak.
Az alábbi néhány linken több információt is olvashatnak az URBACT projektről:
http://www.urbact.hu/node/18
Az „EGTC”-projektet jóváhagyta az URBACT program
http://www.istergranum.hu/rolunk_irtak/2008_07_20_urbact_alakulo_felvidek_ma.p
df
http://www.istergranum.hu/rolunk_irtak/2008_11_24_egom_parkany_eu_elmezonye
ben_felvidek_ma.pdf
A fentiekben leírt tapasztalatainkkal szeretnénk aktívan bekapcsolódni Esztergom város
kezdeményezésébe.
…/2016. (09.07.) számú közgyűlési határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa úgy dönt, hogy kéri a Csoportosulás felvételét az
Esztergomi Helyi Közösségbe (CLLD).
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