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1. napirend: beszámoló a 2017. március 9-i Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Tisztelt Szenátus!

Az EGTC az eltelt időszakban az alábbi főbb témákban tevékenykedett, készített elő
projekteket, pályázatokat:
-

-

-

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Európai Területi Társulások működési
támogatását előirányzó kiírására – a márciusi közgyűlési határozatnak megfelelően
– benyújtottuk pályázatunkat, és kilenc millió forintos támogatási összeget nyertünk
el.
az év nagy részében – ahogy az alább majd olvasható kronológiai összefoglalóban
is olvasható – a Szlovákia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési
Program hármas prioritási tengelyére benyújtandó akciótervek benyújtásának
előkészítésén dolgoztunk. Számos találkozót szerveztünk, próbáltuk megtalálni
azokat a projekteket, amelyek a régió fejlesztése érdekében egybefűzhetőek, a
projektkiírásnak megfelelnek. Három téma bontakozott ki, amelyek az Ister-Granum
területét érintik. A legfontosabb – és a közgyűlés által is korábban
továbbdolgozásra javasolt – a helyi termék hálózattal kapcsolatos elképzelések
kidolgozása. A december 15-i beadásra össze is áll az a reményeink szerint a
döntéshozókat is pozitív elbírálásra ösztönző koncepció, amelyet külön napirend
keretében mutatunk be. A Grante Zrt-vel megkezdett tárgyalássorozat
eredményeként körvonalazódott egy olyan határon átnyúló projektelképzelés,
amely az esztergomi és az érsekújvári repülőtérhez kapcsolódva valósítanak meg
fejlesztést. Ebben repülőgépszerelő szakemberek képzésére volna lehetőség. A
projektben magyarországi, szlovákiai cégek és szakközépiskolák kerülnének
bevonásra. A harmadik projekt az idősgazdaság területét érinti. Ennek a
projektfelelőse a Pontibus EGTC. A Börzsöny és az Alsó-Garam mente területe
lenne érintett a projektben.
a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak köszönhetően több területen is
lehetőségünk nyílt különböző tématerületeken támogatásokat elérnünk:

www.istergranum.eu

-

o a minisztérium KÖFOP pályázatának a keretében szakértői tevékenységek
támogatását tudtuk igénybe venni. Ennek köszönhetően készült el az az
akcióterv, amelyet a december 15-i beadási határidővel benyújtunk a szlovák
– magyar program harmadik prioritási tengelyére. Szintén ennek
köszönhetően elkészül az Ister-Granum EGTC kerékpáros stratégiája,
Kerékpáros paradicsom névvel. Elkészül a Három Folyó régiója című
turisztikai stratégia is a tavasz folyamán, ami szintén az egész régiót
magában foglalja. Célunk, hogy az elkészült anyagokban lévő egyes
projekteket a későbbiek folyamán pályázati kiírások adta lehetőségek
segítségével a megvalósítás irányába mozdítsuk.
o nem került kipályáztatásra az EGTC-k működésének a támogatására szánt
teljes keret, így módunkban állt egyedi támogatások elnyerésére ötleteket
benyújtani. Ennek köszönhetően két elképzelésünk is megvalósulhat. A
tavasz folyamán újra feltérképezzük a régió turisztikai kínálatát,
szolgáltatásait, frissítve ezzel a 2010. előtt készített adatbázisainkat. A
projekt keretében egy kiadványt is megjelentetünk. Mindig téma a határon
való helyi termékek „átjuttatása”, a más országban lévő árusítási
lehetőségek. Jogi útmutatót jelentetünk meg, amelyben a termelők
tájékozódhatnak, milyen feltételekkel tudnak piacra jutni a határ másik
oldalán
a Külgazdasági és Külügyminisztérium kérésére igyekszünk segítséget nyújtani egy
új határátlépési pont megvalósítása kapcsán. Neszmély és Dunaradvány közötti
komp kialakítását a két kormány fontos beruházásnak tartja. A megvalósítás
előkészítési folyamata és egyeztetései elkezdődtek, ezek alapján a pályázatot az
Ister-Granum EGTC, mint a szlovák oldalon történő beruházás felelőse és
partnereként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt – mint a magyarországi oldalon
történő beruházás felelőse – adják be.

Összességében elmondható, hogy az utóbbi időben tématerületeink mindegyikén (helyi
termék, turizmus, közlekedés, vállalkozásfejlesztés-logisztika) aktív szereplőként voltunk
jelen a térségben, és sikerült olyan támogatásokat is elnyernünk, amelyeknek
köszönhetően a közeljövőben a régió szakterülethez kötődő szolgáltatói, szakemberei, és
az érintett lakosság számára kézzelfogható eredményeket tudunk felmutatni.
Az március 9-i közgyűlés óta eltel időszakban elvégzett feladatokról az alábbiakban
számolok be Önöknek, kiemelve a legfontosabbnak tartott eseményeket:
-

március 28-án részt vettünk az Alsó-Ipoly mente fórumán
április 10-én volt a RDV EGTC "Műhely a határ menti helyi termékes
együttműködésről" című rendezvénye Tatán
április 13-án a Dunakanyar-Pilis helyi termék szociális szövetkezet képviselőivel
egyeztettünk
április 25-én részt vettünk a CESCI közgyűlésén, konferenciáján
április 28-án műhelytalálkozót szerveztünk a helyi termék hálózat akciótervének
előkészítése kapcsán
május 16-án a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal – Dísztermében vettünk részt a
Pontibus EGTC konferenciáján
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-

-

-

-

-

-

-

május 31-én a Danurb projekt Duna-nap előkészítő találkozóján vettünk részt
június 1-én részt vettünk a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által
szervezett Környezetvédelmi együttműködések és fenntartható fejlődés KomáromEsztergom megyében című konferencián
június 7-8-án a Külgazdasági és Külügyminisztérium által szerezett EGTC fórumon
képviseltük szervezetünket
június 14-én a Pannon Helyi Termék Klaszternél tettünk látogatást az Erasmus
projektünk jóvoltából. Oszkón, Szombathelyen, és Jákon kerestünk fel helyi
termelőket, gazdálkodókat vendéglátóink kalauzolásának segítségével
június 15-én a győri ipari park inkubátorházával ismerkedhetett meg munkatársunk
június 29-30-án részt vettünk a Danurb projekt rendezvényein. 29-én este
bemutattuk az úgynevezett PechaKucha Night keretében az EGTC-t, majd másnap
részt vettünk az esztergomi, és a párkányi civil kerekasztal-beszélgetéseken
július 29-én került megrendezésre a XII. Szikince fesztivál, amelyben
társszervezőként vesz részt az EGTC
augusztus 1-én részt vettünk az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztéséhez
kapcsolódó, Esztergom és Dömös közötti tervének elkészítését előkészítő
egyeztető megbeszélésen
szeptember 7-én Orbán Annamáriával, a Danurb projekt vezetőjével egyeztettünk
szeptember 14-én a Grante Zrt-nél egyeztettünk egy esetleges repülőtérhez
kapcsolódó akcióterv kidolgozása kapcsán
szeptember 20-án az Eurovelo 6 kerékpárút Esztergom – Dömös közti szakaszának
tervegyeztető találkozóján vettünk részt
az URBACT III Infónapján vettünk részt szeptember 21-én Budapesten
szeptember 25-én a győri ipari park inkubátorházát tekintettük meg egy
tanulmányút keretében
szeptember 28-án került sor a Napút alapítvány első esztergomi civil kerekasztal
találkozójára, amelyben társszervezőként az EGTC is részt vesz
október 3-án az Interreg CENTRAL EUROPE program harmadik pályázati
felhívásának részleteiről kaptunk bővebb tájékoztatást egy budapesti infónapon
a Külgazdasági és Külügyminisztérium Győrben szervezte meg a soron következő
ETT fórumot október 4-5-én, amelyen a magyarországi szervezetek képviselői két
napos szakmai tanácskozás keretében bővíthették ismereteiket
október 5-én irodánkban adtunk helyet a Börzsöny és az Alsó-Garam mentén
szerveződő idősgazdaság területét érintő akcióterv első találkozójának, amelyet a
Szlovákia – Magyarország program keretében terveznek benyújtani
október 16-án a helyi termék hálózathoz kapcsolódó akcióterv tervezésének
találkozóját szerveztük meg irodánkban
október 18-án egyeztető megbeszélést tartottunk a Kerékpáros paradicsom
stratégia elkészítése kapcsán a Város- és Területfejlesztési Iroda munkatársaival. A
Külügyminisztérium támogatásának köszönhetően ők készítik el az egész EGTC
területét behálózó koncepciót
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-

október 24-én a Grante Zrt-nél egyeztettünk a lehetséges repteres akcióterv
ügyében
október
25-én
a
Külügyminisztérium
munkatársainak
mutattuk
be
projektelképzeléseinket
november 8-án Csepelen találkoztunk a helyi szakképzős iskola, és az esztergomi,
érsekújvári repülőteres akcióterv kapcsán
november 10-én a helyi termék hálózatos akciótervhez kapcsolódva tartottunk
találkozót
november 20-án a kerékpáros stratégia kialakítása kapcsán egyeztettünk a Hétfa
fejlesztési iroda munkatársaival
21-én részt vettünk az Esztergom és Térsége TDM Egyesület közgyűlésén
22-én a Külügyminisztériumban egyeztettünk a turisztikai, és a helyi termékes jogi
útmutató projektünkhöz kapcsolódóan
a Duna Mente TDM komáromi rendezvényén vettünk részt november 23-án
november 23-án volt az esztergomi civil kerekasztal második találkozója
november 29-én az esztergomi hivatal pályázati munkatársait tájékoztattuk a
Bethlen Gábor Alap megjelent testvérvárosi pályázatáról
November 30-án, és december 1-én munkatársunk részt vett az Országos TDM
Szövetség esztergomi konferenciáján

Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
Nagy Péter
igazgató
…/2017. (12.11.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa elfogadja az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
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Nem:
Tartózkodott:
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