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1. napirend: pályázatokkal, az EGTC tevékenységével kapcsolatos beszámolók  
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

Az EGTC munkaszervezete túlnyomórészt a megvalósítás alatt lévő projektekkel, illetve 
előkészítés alatt lévő pályázatokkal foglalkozott.  
 
Természetesen a vírushelyzet is befolyásolta az elmúlt közel egy évünket! Sikeresen láttuk 
el a pályázatokkal kapcsolatos, és egyéb ügyviteli feladatainkat a határzár idején is.  
 
A pályázatok kapcsán elvégzett feladatokról, az alábbiakban számolok be Önöknek: 
 
 

- KOMP PROJEKT 

Ahogy Önök is tudják, szervezetünk szlovákiai partnerként vesz részt a Dunaradvány 

– Neszmély közti kompösszeköttetés megvalósításában. A beruházás már a 

megvalósítás, építkezés fázisába lépett! A kivitelezéshez kapcsolódó ősszel elindított 

közbeszerzés az év elején sikeresen lezárult. A munkaterület átadására 2021. 

március 31-én került sor. A projekt befejezésének a dátuma – a másik két partner 

kérésére - egy évvel meghosszabbításra került, 2022. október 31-ig tart.   

- TAPE – HELYI TERMÉK HÁLÓZAT 

A szlovák – magyar együttműködési program keretében megvalósuló projektben 10 

partner pályázatát hangoljuk össze, illetve végezzük a saját projektjeinkhez 

kapcsolódó feladatokat. A megvalósítások folyamatban vannak! A beruházási 

projektek közül elsőként a bajóti piac kialakítása valósult meg. Folyamatban van az 

építkezés Párkányban, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesületnél, illetve folynak 

az előkészítések, beszerzések a többi pályázónál.  

A Brand elnevezésű pályázatban változás történt! Az eredeti partner – hivatkozva a 

covidhelyzet okozta gazdasági helyzetre – visszamondta a partnerséget. E miatt az 

EGTC önálló partnerként valósítja meg a projektet. Ennek kapcsán módosultak a 

tevékenységek. Lehetősége nyílik szervezetünknek arra, hogy egy régiós gasztro-, 

turisztikai portált alakítsunk ki. A megvalósítási időszak 2021. április 1-gyel indult, és 
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16 hónap van a tevékenységek megvalósítására. Mivel az EGTC önállóan viszi tovább 

a projektet, a projekt teljes megvalósítási összegét – 172.250 euró -  az EGTC 

használhatja fel. Ennek kapcsán módosítani kell az eredeti 5%-os önrész vállalására 

vonatkozó közgyűlési határozatot. A 2018. október 17-én megtartott ülésen 

szervezetünk 3.600 eurós önrészt vállalt, amely a beruházási összeg emelkedésével 

8.612,5 euróra változik. 

 

- WaVE projekt 

A 2019. augusztus 1-én kezdődött, 3 évig tartó, a vízhez kapcsolódó örökségek 

megőrzésére és fejlesztésére irányuló, az Interreg Europe Program keretében 

megvalósuló WaVE projekt részeként lehetősége nyílt a partnereknek, hogy további 

forrásokra pályázzanak, melyet egy mintaprojekt megvalósítására használhatnak fel. 

Ennek során a projektben tanultakat a gyakorlatban is kipróbálhatják térségeikben. Az 

Ister-Granum EGTC pályázatát 2021. február 25-én támogatásra érdemesnek ítélték 

meg, így további 74 340 euró áll rendelkezésre a térség vízhez kapcsolódó 

örökségeinek fejlesztésére. 

A 2021. márciusban kezdődött, 2022. január végéig tartó minta projekt keretében az 

Ister-Granum térség 15 vízzel szoros kapcsolatban álló településére vonatkozóan 

elkészül egy épített és szellemi örökségeket (pl. vízhez kapcsolódó történetek, 

legendák, kihalófélben lévő mesterségek, szokások) tartalmazó leltár és összefoglaló, 

12 db-ból álló videósorozat készül a szellemi örökségekről a kulturális értékeink és 

térségünk népszerűsítése érdekében, valamint a leltár adatai alapján tematikus 

turisztikai útvonalak kerülnek kijelölésre és bemutatásra térképek, információs táblák 

segítségével. A mintaprojekt tapasztalatai és eredményei egy nagyobb projekt részét 

képezik majd, amelyet a tervek szerint a Szlovák-Magyar Együttműködési program 

2021-2027 időszakában, tagtelepülései bevonásával valósít majd meg az Ister-

Granum EGTC. 

A WaVE projektben az Ister-Granum EGTC mellett a holland, spanyol, olasz és dán 

partnerek egymással szorosan együttműködnek, tudásátadó rendezvényeken 

vesznek részt, már bevált jó gyakorlatokat cserélnek, valamint a helyi érdekeltjeiket 

aktívan bevonják a fejlesztési folyamatokba. Mindennek eredményeként egy-egy 

cselekvési tervet dolgoznak ki a régióikban található, vízhez kötődő örökségek 

fejlesztésére vonatkozóan. Az Ister-Granum EGTC a cselekvési tervben konkrét 

projekteket dolgoz ki, melyek elsősorban a leendő Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program pályázati kiírásaira kerülnek majd benyújtásra. 

A projektről bővebben a https://www.interregeurope.eu/wave/, a 

https://www.facebook.com/WaVEInterreg/  és a https://istergranum.eu/projektek/futo-

projektek/wave-vizhez-kapcsolodo-oroksegek-ertekelese-okoszisztema-alapu-

modszertan-kidolgozasaval/?preview=true  honlapokon olvashat. 

 

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

pályázatot, amelyet a bíráló bizottság még tavaly tavasszal támogatásban részesített. 

Ennek köszönhetően kiépülhet – még ha nem is teljes hosszában önálló 

kerékpárútként – a Párkány – Helemba, és az Ipolydamásd – Letkés kerékpárút. Az 
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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 pályázati 

szerződés még nem került aláírásra, mivel mindkét beruházást koordináló 

szervezetnél hosszabb ideig tartottak a fennálló problémák megoldásai. Párkánynál 

elsősorban a Vízügyi vállalat támogató nyilatkozatának a beszerzése okozott 

problémát (főleg a náluk zajló belső átalakulások, vezetőváltás miatt), illetve a szlovák 

– magyar határmódosítás elhúzódása okozott nehézséget az ipolydamásdi 

szakaszon. Várhatóan június 1-gyel indul a pályázat megvalósítása. 

Külön öröm a számunkra, hogy a Karva – Párkány közti szakaszt is támogatták, így, 

ha minden a tervek szerint alakul, akkor a Duna bal partján kiépülhet az Eurovelo 6-

os közlekedési folyosó régiónkra eső teljes szakasza. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására, illetve további döntések 

meghozatalára. A Közgyűlésnek két pályázat kapcsán szükséges az önrész vállalásáról 

szóló támogató döntéseket módosítania.  

Nagy Péter 
igazgató 

 
…/2021. (05.27.) 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: 

 
…/2021. (05.27.) számú közgyűlési határozati javaslat 

 
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése a 2018. október 17-i 16/2018. (10.17.) számú közgyűlési 
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 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 8.612,5 eurós önrészt. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 

Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott: 



 
…/2021. (05.27.) számú közgyűlési határozati javaslat 

 
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése a 2020. szeptember 30-i 4/2020. (09.30.) számú közgyűlési 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy biztosítja a WaVe című, PG105972 
azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges 11.862 eurós önrészt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 
Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott: 
 
 


