Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusának 2017. március 9-i ülésére

3. napirend: A 2016. évi beszámoló elfogadása

Tisztelt Szenátus!
3.1 Szakmai beszámoló
Az év folyamán az EGTC Közgyűlése két, Szenátusa három alkalommal ülésezett.
Tevékenységünk az év első felében az Interreg HU-SK program felhívására
összpontosult, több szakmai konferenciát szerveztünk, valamint az egyes pályázati
témákban koordináltuk az Ister-Granum térséget érintő pályázatok összehangolását, ami
16 szakmai találkozót eredményezett úgy a polgármesterek, valamint a projekt érintett
résztvevői és szakemberek bevonásával.
Az év második felében az Ister-Granum a nyár elején megjelent pályázati felhívásra
készülve 5 pályázat elkészítésében vett részt. Ebből 2 kerékpárút építés, 1 régiós
turizmusfejlesztés, 1 határon-átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer telepítése, valamint egy
túraút kiépítése 2-2 kastély, illetve vár felújításával. A pályázatok 2016. november 3-i
határidővel lettek beadva az illetékes hatósághoz Budapestre.
A szervezet 2 európai pályázat partnereként is részt vesz. Az Európai Határonátnyúló ipari parkok pályázat egy holland - spanyol - osztrák - cseh - magyar partnerség, a
pályázat 2017-es évben lesz beadva a Central Europe programban. A másik pályázat egy
lengyel - szlovák - magyar - cseh - osztrák partnerségben készül. A címe: Sobieski
nyomában (Sobieski trail), és ugyancsak a CE programban pályáznak a partnerek.
2016 októberében indult egy nyertes Erasmus+ pályázat, melyben az Ister-Granum
EGTC szlovák, lengyel és cseh középiskolákkal a helyi termék szerepe az iskolai
oktatásban című pályázatot valósítja meg.
Minden téma kapcsán elmondható, hogy eredményes munkát végeztünk, az EGTC
sajátos helyzetének köszönhetően sok esetben úttörő szerepet felvállalva. Szervezetünk
mind a magyarországi, mind a nemzetközi szereplők előtt példaként szerepelhetett
konferenciákon, munkamegbeszéléseken.

www.istergranum.eu

Ismételten megszervezésre került a Szikince Fesztivál is. Több látogatócsoportot és
az Ister-Granum EGTC tevékenysége iránt érdeklődő szakembert is fogadtunk
Ausztriából, Németországból és Lengyelországból.
Ahogy a korábbi években 2014-ben is számos hazai és Európai Uniós
rendezvényen képviseltük az EGTC-t. Részt vettünk tervezési folyamatokban, és a Leader
program stratégiai tervének elkészítésében.
Ezúton is köszönjük a településektől érkezett szakmai és egyéb rendezvényekre
küldött meghívókat. A beérkező meghívóknak köszönhetően több olyan projektbe,
tervezési folyamatba sikerült bekapcsolódnunk, amelyek tovább növelték a Csoportosulás
szakmai elismertségét. Továbbra is várjuk megkereséseiket.
2.2 Pénzügyi beszámoló
A csoportosulás 2016. évi pénzügyi beszámolóját a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Szenátust a beszámoló elfogadására.
…/2017. (03.09.) számú szenátusi határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a szervezet 2016.
évről szóló beszámolóját.
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