Előterjesztés
az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusának 2017. december 11-i ülésére

2. napirend: az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program pályázati kiírására tervezett akciótervek bemutatása,
döntéshozatal

Tisztelt Szenátus!
Az Ister-Granum EGTC közgyűlése 2012. december 7-i ülésén fogadta el azt a
projektkoncepciót, amelynek köszönhetően megkezdődött a határon átnyúló helyitermékhálózat kiépítése.
A döntést követően igen rövid idő alatt számos eredményt sikerült elérnünk, köszönhetően
annak is, hogy elég sok elérhető pályázati forrás állt rendelkezésre. Több elképzelésünket
támogatta az MNVH, támogatást kaptunk a Visegrádi Alaptól, majd a Magyar Vidéki Hálózat
LEADER kiírásán is pozitív döntést hoztak a bírálók a beadott pályázatunk kapcsán. Első
projektünk keretében tanulmányúton vettünk részt Székelyföldön, majd megjelent első
termelőinkből ízelítőt adó kiadványunk, amit egy borászokat bemutató kiadvány követett. A
Visegrádi Alapnál elnyert támogatásból nemzetközi összehasonlításra, tapasztalatszerzésre
nyílt lehetőségünk. Az MVH Leader támogatásából tudtuk a legtöbb aktivitást kifejteni. Egy
éven keresztül külön alkalmazott is tudott foglalkozni a megvalósítással. Teljes körűen fel
lettek mérve a helyi termelők a régióban. Kétszáz termelőt meghaladó számú adatbázis épült,
kiadványt jelentettünk meg. A hálózat kialakításának köszönhetően igen jó híre lett
szervezetünknek. Gyakorlatilag a magyarországi több mint 20 hasonló szervezet körében mi
lettünk a „helyi termékes” EGTC.
A helyi termék hálózatunk további fejlesztése kapcsán – ahogy az a beszámolóból is kiderült –
már több mint egy éve készülünk az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program pályázati kiírására. A harmadik prioritási tengely kiírásán nyílik most
lehetőségünk úgynevezett foglalkoztatási célú térségi akcióterv elkészítésére, amelyet a helyi
termék tématerületünk köré szervezünk az EGTC közgyűlése által korábban meghozott
döntésnek megfelelően.
Igyekeztünk a legszélesebb körben feltérképezni azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek
a projektkiírásnak megfelelnek. Több projektegyeztető megbeszélést hívtunk össze, ahová
meghívtuk azokat a szereplőket, akik szóba jöhettek az akcióterv kapcsán. A kiírás igen
bonyolult rendszerként épül fel, és összetettsége miatt sajnos több elképzelésről is le kellett

www.istergranum.eu

mondani, vagy az aktuális termelő, gazdálkodó lépett vissza a lehetőségtől. Az ősz folyamán
kezdtek kikristályosodni azok a projektek, amelyek végül a beadásra kerülő projektekbe
bekerültek.
A mostani december 15-i beadási határidőre egy akciótervet kell benyújtani, amely
tartalmazza a megvalósítani kívánt projektelképzeléseket, azok költségvetését, és a benne
szerepet vállaló szereplők kötelezettségvállalását. Az EGTC a határon átnyúló projekteket
összefogó koordinátorszervezetként vesz részt a projektben, de bekapcsolódik a regionális
brandépítési pályázat megvalósításába is, vezető partnerként. A tavasz folyamán kerülnek
kiválasztásra a nyertes akciótervek. A döntést, kiértesítést követően jelenik meg az a felhívás,
amelynek keretében a nyerteseknek már a részletesen kidolgozott, beruházások esetében
már engedélyes tervekkel rendelkező komplett projekteket kell benyújtania.
Az alábbi táblázatban vázoljuk fel az akciótervben szereplő projekteket. Minden esetben
rendelkeznie kell magyar, illetve szlovák partnerrel egy – egy aktivitásnak (az EGTC
önmagában, másik oldali partner nélkül is pályázhat. Ez látszik a 8-as számú projektnél).
projekt megnevezése

projektpartner

Koordináló, összefogó projekt (CCP)

1.

vállalt új
munkahelyek
száma

Ister-Granum EGTC

Kulcsprojektek
2. Regionális borlabor és időjárás-előrejelző
szolgáltatás elindítása

-

Az
Ister-Granum
borászait
segítő
szolgáltatások
fejlesztése
Muzslán:
borlaboratórium;
időjárás-előrejelző
rendszer; tanácsadás és eszközértékesítés

3.
Regionális
feldolgozó
kapacitások fejlesztése

és

SK: Muzsla
HU: Németh pince,
Nyergesújfalu

elosztó

Gyümölcsfeldolgozó és hűtőház kialakítása
Ipolyszakálloson
A kapcsolódó magyar projektrészek
keretében átvevő pontok hálózatát alakítjuk ki a
régióban:
o Átvevő pont kialakítása Esztergomban
o Átvevő pont kialakítása Letkésen
o Átvevő pont kialakítása Bernecebarátiban
o Átvevő pont kialakítása Nagymaroson
o Az
átvevő
pontok
működtetéséhez
szükséges szállító jármű beszerzése

SK: Natur products
Németh s.r.o.,
Ipolyszakállos

2

HU: Börzsöny-DunaIpoly Vidékfejlesztési
Egyesület,
Esztergomi
Környezetkultúra
Egyesület
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4.
A
helyi
fejlesztéséhez
fejlesztése

termelők
szükséges

kapacitásainak
infrastruktúra

A biogazdálkodást népszerűsítő bemutató
és képzési központ létrehozása Peszeken
Agrár
marketing
képzési
központ
kialakítása Kesztölcön

SK: Biocentrum s.r.o.
Želiezovce
–
HU: Agrárinformatika
Kft. Kesztölc

2

Kiegészítő projektek
5. A regionális helyitermék-értékesítés
infrastruktúrájának fejlesztése
Ebben a projektben olyan fejlesztések
valósulnak meg, amelyek egyrészt az IsterGranum régió helyi termelőinek piacra jutását
fizikai infrastruktúrával segítik, másrészt a
kistermelők kapacitásainak fejlesztését segítik:
Az
Eurorégió
Háza:
bemutató
és
rendezvényközpont,
vásártér
és piactér,
borpince a párkányi strand mellett
Térségi piactér és rendezvénytér létesítése
a szőgyéni tájház mellett
Az esztergomi Kis Kosár Bevásárló
Közösség bemutató központjának kialakítása

SK: Párkány Város
önkormányzata

2

Szőgyén Község
Önkormányzata

1

HU: Esztergomi
Környezetkultúra
Egyesület

6. Brandépítés és szemléletformálás
Ide olyan projektek kerülnek, amik olyan
szolgáltatások fejlesztését jelentik, amik a helyi
termelők piacra jutását teszik lehetővé:
Az eurorégió kistermelőinek piacra jutását
segítő on-line szolgáltatás kialakítása (webes és
telefonos)
Bevásárló
közösség
kialakítása
Párkányban
Egységes arculatú standok, helyitermékpolcok legyártatása (a polcok kihelyezése
bevásárló és turisztikai központokban)
regionális kampány megvalósítása a helyi
termékek
népszerűsítése
érdekében
(kiadványok, on-line akciók)
az
Ister-Granum
regionális
védjegy
szlovákiai bejegyeztetése
a védjegy minősítő rendszerének és
szervezetének kialakítása

Ister-Granum EGTC
–
Esztergomi
Környezetkultúra
Egyesület
–
Agrárinformatika Kft. –
Kesztölc
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…/2017. (12.11.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa támogatja az előterjesztésben szereplő helyitermékhálózat kialakításának következő lépéseit tartalmazó akciótervet. Javasolja a
Közgyűlésnek, hogy az akciótervet nyújtsa be az Interreg V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program a 3. prioritási tengely: A fenntartható és
minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása,
Specifikus cél 3.1: A foglalkoztatás egyenlőtlenségeinek csökkentése a régiók
között, a foglalkoztatás szintjének javítása céljából a programrégióban kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
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