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1. napirend: pályázatokkal kapcsolatos beszámolók, szükséges döntések 
meghozatala 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Az elmúlt időszakban az EGTC munkaszervezete a megvalósítás alatt lévő projektekkel, illetve 
előkészítés alatt lévő pályázatokkal foglalkozott. Ezen kívül csak olyan klasszikus eseményre, 
szakmai találkozóra került sor, amelyek évről évre megismétlődnek. Ilyen volt a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium által szervezett szokásos EGTC műhely, illetve partnerszervezeteink által 
megvalósított rendezvények. 
 
E mellett a közelmúltból örömmel számolhatunk be arról, hogy a településfejlesztési miniszter – 
Navracsics Tibor – stratégiai megállapodást kötött szervezetünkkel. A megállapodás elsősorban 
a település, régiófejlesztés területét érintő tervezési folyamatokban való közreműködésben 
biztosít szerepet szervezetünknek, illetve az EU források jobb felhasználása kapcsán is 
véleményezési, tanácsadási feladatokat kaphatunk. 
  
A pályázatok kapcsán elvégzett feladatokról, az alábbiakban számolok be Önöknek: 
 

- KOMP PROJEKT 

A Neszmély – Dunaradvány közti kompösszeköttetés megvalósítása kapcsán 

befejeződtek a munkálatok. Megtörtént a műszaki átadás – átvétel. A projekt befejező 

dátuma 2023. június 30-a. A hátralevő időszak egyik fő feladata, hogy az üzemeltetés 

kapcsán megállapodás jöjjön létre a szereplők között.   

- TAPE – HELYI TERMÉK HÁLÓZAT 

A szlovák – magyar együttműködési program keretében megvalósuló projektben 10 
partner pályázatát hangoljuk össze, illetve végezzük a saját projektjeinkhez kapcsolódó 
feladatokat. Az EGTC koordinációs pályázata (CCP) mellett, összesen öt projekt van a 
TAPE-ben 
 

o Wine_LAB: a projektben Muzslán borlaboratórium került kialakításra. A 

laboratóriumot analizátorral látták el, amely 43 különféle paramétert képes 

azonosítani, lehetővé téve a termelők számára a saját boruk címkézését és 

palackozását az elvégzett elemzések eredményei alapján. A régió több pontján 

időjárás-előrejelzési rendszer került kiépítésre. A szolgáltatás célja az időjárási 

változásoknak a szőlőtermesztésre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 

előrejelzése. A kesztölci Szivek pincészet volt a partnerük, akik egy régi pincéjüket 

újították meg, és tették alkalmassá arra, hogy a magyarországi bormintákat 
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összegyűjtsék, és a muzslai borlaborba szállítva azok is bevizsgálásra 

kerülhessenek.  

o Delivery: a projektben a Natur Products nevű ipolyszakállosi vállalkozás a vezető 

partner. Sajnos a jelenlegi technikai eszközök beszerzését nehezítő helyzet az ő 

gépbeszerzésüket is befolyásolja. Mivel nem tudták a gép vezérlését teljeskörűen 

leszállítani a részükre, ezért a pályázatban hosszabbítást kértek. A projektpartner 

a Börzsöny – Duna – Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület. Ők hűtőkonténerek 

beszerzését és képzések megvalósítását hajtották végre a pályázatuk keretében. 

o Sales: Párkány városa VIZA Centrum néven új gasztroturisztikai központot 

alakított ki a belvárosban, összekötve a Vadas fürdőt a sétálóutcával. A fürdő felőli 

oldalon kialakításra került a város helyi termelői piaca is. A partner az Esztergomi 

Környezetkultúra Egyesület. Megújításra kerül az egyesület székhelye, amelynek 

köszönhetően így bővül az egyesület által üzemetetett Kiskosár Bevásárló 

Közösségben átadás – átvételi lehetőség. Már nemcsak csütörtökön, hanem a 

péntek – szombaton is át tudják venni a vásárlók a vásárolt termékeket. Ennek a 

pályázatnak is hosszabbodik a megvalósítási ideje. 2023. június 30-án zárul, mivel 

az épület megújítása során olyan előre nem látható problémák merültek fel, 

amelyek miatt élni kell a befejezési véghatáridő kitolásának a lehetőségével.  

o Sales 2.0: ez a projekt valósult meg talán a legzökkenőmentesebben! Szőgyénben 

a tájház megújításának köszönhetően épült ki a falu helyi termék piaca. Bajót 

szintén piacot alakított ki. Nagymaroson pedig a népszerű piac komfortszintje 

emelkedett azáltal, hogy a kultúrház mosdója megújulhatott a pályázatnak 

köszönhetően. 

o BRAND: az EGTC önállóan megvalósított pályázata. Létrejött a régió 

gasztroturisztikai portálja, applikációja. Ezen kívül olyan beszerzések történtek a 

pályázat keretei között, amelyek segítik az EGTC brandjének is a 

megismertetését, illetve a termelőknek is nyújtanak szolgáltatásokat 

(ajándékdobozok, sátrak stb.). Kialakításra került az Ister – Granum védjegy, 

amely a brand népszerűsítése mellett egy közösségbe is akarja hívni a termelőket, 

kézműveseket, szolgáltatókat. Ez a projektünk az év végével lezárul.   

o CCP: az EGTC pályázatokat koordináló pályázata automatikusan 

meghosszabbodik a legutoljára záruló pályázat végéig, 2023. június 30-ig. 

 

- KERÉKPÁROS PARADICSOM (Párkány – Helemba, Ipolydamásd – Letkés) 
Az EGTC Ipolydamásd vezető partnersége mellett, Párkány városával nyújtott be 

pályázatot, amelyet a bíráló bizottság támogatásban részesített. Ennek köszönhetően 

kiépülhet – még ha nem is teljes hosszában önálló kerékpárútként – a Párkány – Helemba, 

és az Ipolydamásd – Letkés kerékpárút. Az EGTC nem az utak megépítésében, hanem a 

kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésében tud részt vállalni. Így kerékpáros megállóhelyek 

létesülhetnek a régió területén, illetve a kerékpáros stratégiánkban megjelenített 

kerékpáros útvonalak egy része is kitáblázásra kerülhet. Kiadványt is tervezünk 

megjeleníteni, amelyben a kerékpározási lehetőségekkel ismertetjük meg a régióba 

érkezőket. A pályázat megvalósítása megkezdődött! A párkányi pályázati részben már az 

építési munkálatok is zajlottak. Sajnos a magyarországi részen nehézkesen alakult a 

közbeszerzés, aminek köszönhetően a jövő évre tolódott át a projekt befejezése. Az 

EGTC is a tavasszal tervezi a saját aktivitásainak a megvalósítását. 

- Benyújtott pályázatok: CENTRAL EUROPE, INTERREG EUROPE 
Még a tavasz folyamán jeleztük, hogy pályázatok benyújtását tervezzük EU kiírásokra. 
Sajnos azóta megkaptuk a kiértékelést. Egy partnerszervezetünk formai problémája miatt 
nem támogatták a beadott projektünket.  



 
- KKM működési 

Az EGTC a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2023-as évi kiírásán 17 millió forintos 
támogatást lehet elnyerni. A teljes összegre tervezzük beadni a pályázatunkat, ahogy a 
korábbi években is. Bízunk benne, hogy a 2022-eshez hasonlóan a maximális összeg 
megítélése megtörténi az EGTC részére. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót fogadja el, illetve a 2023-as minisztériumi 

pályázati kiíráshoz kapcsolódó határozatot támogassa! 

 
Nagy Péter 

igazgató 
 

…/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozati javaslat 
 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Közgyűlése a pályázatokkal kapcsolatos beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 

 
Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott: 
 

…/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozati javaslat 
 

 
Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
az Európai Területi Társulások 2023. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, a 
munkaszervezet által benyújtandó pályázatát támogatja. Egyben felhatalmazza az 
Igazgatót – a támogató döntést követően – a szerződés aláírásához szükséges 
dokumentumok összeállítására, benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 
Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott: 

 


