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1. napirend: Beszámoló a 2019. május 29-i közgyűlés óta eltelt időszak 
tevékenységeiről 

 
 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

A 2019. május 29-i közgyűlés óta eltel időszakban elvégzett feladatokról – 
tématerületekre bontva - az alábbiakban számolok be Önöknek: 
 

- KOMP PROJEKT 

Tavaly november 1-el kezdődött meg a Dunaradvány – Neszmély közti kompprojekt 

pályázat megvalósítása. Dunaradvány településen keresztül, megkapta az EGTC a 

Szlovák állam által nyújtott 5%-os önerőt. Megérkezett a 10%-os magyarországi 

társfinanszírozás, és megelőlegezési szerződés keretében – szintén magyarországi 

finanszírozásnak köszönhetően – további 32,20 % előleget kaptunk a megvalósítás 

zökkenőmentes lebonyolítására. A telek már az Ister-Granum tulajdonába került! A 

megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzés kiírás előtt állunk.  

- TAPE – HELYI TERMÉK HÁLÓZAT 

Október elsejével elindult a 11 szervezet részvételével megvalósuló projekt! Elsőként az 

EGTC koordinációs feladatait magában foglaló projektrésze, majd az ütemezéseknek 

megfelelően a további projektpárok (így pl. a Párkány – EKOKU projektpár november 1-

el kezdi a megvalósítást). A szerződések aláírása előkészítés alatt van a Széchenyi 

Programirodával. Döntés született a Muzsla – Szivek pince pályázati résszel 

kapcsolatban is, amelyet hatodik projektelemként támogattak a döntéshozók. 

- KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 
Esztergom és Párkány közös kerékpárkölcsönző rendszerének pályázatában, mint 

projektmenedzser vesz részt az EGTC. A kölcsönzőrendszer kiépítés alatt van, a 

munkaterület átadásra került a vállalkozónak. 
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- WAVE 
Augusztus 1-én kezdetét vette az Interreg Europe program által finanszírozott WaVE 

(Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach (Vízhez 

kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú módszertan kidolgozásával) 

elnevezésű projekt, melynek hivatalos nyitórendezvényére 2019. szeptember 25-27. 

között került sor a hollandiai Bredában. Az Ister-Granum EGTC képviseletében Nagy 

Péter és Dolník-Domány Zsófia vettek részt a találkozón, ahol a partnerek megismerték 

a projekttel kapcsolatos tudnivalókat, interaktív workshopokon vettek részt és jó 

gyakorlatokat cseréltek. 

A 3 évig tartó, a vízhez kapcsolódó örökségek megőrzésére és fejlesztésére irányuló 

projektben az Ister-Granum EGTC munkatársai a holland, spanyol, olasz és dán 

partnerekkel szorosan együttműködnek, tudásátadó rendezvényeken vesznek részt, már 

bevált jó gyakorlatokat cserélnek tapasztalatokat, valamint a szervezet helyi érdekeltjeit 

aktívan bevonják a fejlesztési folyamatokba. Mindennek eredményeként egy cselekvési 

terv készül el, mely alapjául szolgál a későbbi Szlovák-Magyar Program kiírásaira 

benyújtandó pályázatokhoz. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 
 
 

Nagy Péter 
igazgató 
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