Előterjesztés
az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlésének 2018. október 17-i ülésére

4. napirend: az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program pályázati kiírásárára tervezett akcióterv, projektek
bemutatása, döntéshozatal

Tisztelt Közgyűlés!
Az Ister-Granum EGTC közgyűlése 2012. december 7-i ülésén fogadta el azt a
projektkoncepciót, amelynek köszönhetően megkezdődött a határon átnyúló helyitermékhálózat kiépítése.
Ahogy az polgármestereink előtt ismert, számos aktivitást sikerült az elmúlt időszakban
megvalósítanunk. Gyakorlatilag a magyarországi több mint 20 hasonló szervezet körében mi
lettünk a „helyi termékes” EGTC.
2017. december 11-i közgyűlésén támogatta a közgyűlés annak az akciótervnek a
benyújtását, amely a helyi termék hálózatunk kialakításának következő, eddigi legjelentősebb
állomása. Az akciótervben összesen 11 partner vesz részt szlovák, és magyar oldali
„tükörprojektek” keretében. Az akcióterv a tavasz folyamán pozitív elbírálásban részesült, így
az EGTC-vel együttműködő partnerek megkezdhették a részletes projektkidolgozást. Az
akciótervben összefűzésre kerülő pályázatok benyújtási határideje 2018. november 12.
Az akciótervben az Ister - Granum EGTC látja el a projektkoordinációs szerepet, illetve két
további projektben is partnerként vesz részt. A benyújtáshoz a közgyűlésnek döntést kell
hoznia, hogy támogatja az egész akcióterv, illetve a benne szereplő projektek beadását, illetve
jóváhagyás esetén vállalja azok megvalósítását és az egyes aktivitásokhoz tartozó önrészek
biztosítását.
A helyi termék hálózatunk további fejlesztése kapcsán, 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.

www.istergranum.eu

Az alábbi táblázatban vázoljuk fel az akciótervben szereplő projekteket. Minden esetben
rendelkeznie kell magyar, illetve szlovák partnerrel egy – egy aktivitásnak.
projekt megnevezése
1.

projektpartner

Kommunikációs és koordinációs projekt (CCP)

Ister-Granum EGTC

2. Regionális borlabor és időjárás-előrejelző szolgáltatás
elindítása

-

Az Ister-Granum
borászait
segítő
szolgáltatások
fejlesztése Muzslán: borlaboratórium; időjárás-előrejelző
rendszer;
tanácsadás
és
eszközértékesítés;
A magyar oldalon lévő borminta gyűjtése Nyergesújfaluban
történik. Felújításra kerül egy régi pince, ahová a minták
összegyűjtésre kerülnek, illetve egy kiállítótér kerül
kialakításra.
3.
Regionális
fejlesztése

feldolgozó

és

elosztó

SK: Muzsla
HU: Németh pince,
Nyergesújfalu

kapacitások

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
HU: Börzsöny-Duna-Ipoly
Vidékfejlesztési Egyesület
Esztergomi Környezetkultúra
Egyesület

4.
A helyi termelők kapacitásainak fejlesztéséhez
szükséges infrastruktúra fejlesztése
A biogazdálkodást népszerűsítő bemutató és képzési
központ létrehozása Peszeken
Agrár
marketing
képzési
központ
kialakítása
Kesztölcön
5. A
regionális
infrastruktúrájának fejlesztése

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

helyitermék-értékesítés

Ebben a projektben olyan fejlesztések valósulnak meg,
amelyek egyrészt az Ister-Granum régió helyi termelőinek
piacra jutását fizikai infrastruktúrával segítik, másrészt a

SK: Párkány Város
önkormányzata
-
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kistermelők kapacitásainak fejlesztését segítik:
Az Eurorégió Háza: bemutató és rendezvényközpont,
vásártér és piactér, borpince a párkányi strand mellett
Az esztergomi Kiskosár Bevásárló Közösség bemutató
központjának kialakítása
6. A regionális helyitermék-értékesítés
infrastruktúrájának fejlesztése 2.0
Szőgyén:
- tájház tevékenységének kibővítése, aktívvá tétele
- a tájház melletti épület felújítása
- vizesblokk kialakítását tervezzünk (mosdó, wc).
- piacér létrehozása
Bajót: piac területének kialakítása
Nagymaros: helyi termelői piac fejlesztése, nyilvános wc
kialakítása

HU: Esztergomi
Környezetkultúra Egyesület

Szőgyén község
Bajót község
Nagymaros város

7. Brandépítés
Az eurorégió kistermelőinek piacra jutását segítő online szolgáltatás kialakítása (webes és telefonos)
Egységes
arculatú
standok,
helyitermék-polcok
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
–
Agrárinformatika Kft. – Kesztölc

8. Szemléletformálás
a helyi termelővé válását segítő képzés kialakítása
három ingyenes képzési kurzus lebonyolítása
regionális kampány megvalósítása a helyi termékek
népszerűsítése érdekében (kiadványok, on-line akciók,
rendezvények)

Ister-Granum EGTC
BDIVE
Esztergomi Környezetkultúra
Egyesület

A közgyűlésnek döntenie kell egyrészt az egész akcióterv benyújtásáról, másrészt a benne szereplő,
Csoportosulást érintő projektelemekhez kapcsolódó önrészek vállalásáról.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatok
kapcsán hozza meg döntését!
…/2018. (10.17.) számú közgyűlési határozati javaslat
1. Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése támogatja az előterjesztésben szereplő „Újra felfedezett örökség.
Foglalkoztatásfejlesztés a helyi termelők határokon átnyúló hálózatépítésén keresztül” (Rediscovered heritage. Employment development through cross-border networking of local
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producers) című akcióterv, illetve a benne szereplő projektek benyújtását az Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, SKHU/1802 Meghívásos pályázati
felhívására. A Csoportosulás – mint az akcióterv koordinátor szervezete – maximálisan 15.000
euró önrész biztosítását vállalj az „Együttműködés és koordináció” (Cooperation and
coordination) elnevezésű, a teljes akcióterv koordinációját, és egyeztetési folyamatát biztosító
projektrész kapcsán.
2. Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja az akciótervben szereplő „Határokon átívelő
márkaépítés” (Cross-border brand building) elnevezésű projektben történő részvételt,
illetve biztosítja a megvalósításhoz szükséges 3.600 eurós önrészt.
3. Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja az akciótervben szereplő „Az együttműködés
kialakítása és erősítése” (Attitude shaping and enhancing cooperation) elnevezésű
projektben történő részvételt, illetve biztosítja a megvalósításhoz szükséges 1667,50 eurós
önrészt.
Határidő: 2018. november 12.
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
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