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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 munkaterület 

átadására 2021. március 31-én került sor. A kivitelező cég – a műszaki ellenőrrel, 

és szervezetünkkel való kapcsolattartás mellett – folyamatos munkavégzéssel 

valósítja meg a beruházást. 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!  
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▪  CCP: az EGTC koordinációs projektje. Két munkatárs folyamatosan 

kapcsolatot tart a partnerekkel, segíti a beruházások megvalósítását, 

elszámolásokkal kapcsolatos folyamatokat. 

▪ SALES: mind a párkányi, mind az esztergomi fejlesztés folyamatban 

van. Párkányban az új VIZA központ, Esztergomban az Esztergomi 

Környezetkultúra Egyesület épületének megújítása, átépítése zajlik.  

▪ SALES 2.0: a szőgyéni tájházhoz kapcsolódó piac kialakítása 

folyamatban van. Bajóton elkészült a piactér! Nagymaroson 

elhúzódtak a folyamatok, de 2022. januárban elkezdődik az ottani 

beruházás megvalósítása is. A SALES 2.0 projektrész kapcsán 

hosszabbítási kérelem került benyújtásra, aminek köszönhetően 

minden szükséges projektelem megvalósítása befejeződhet 2022. 

nyarára. 

▪ BRAND: ahogy előző közgyűlésünkön is beszámoltunk - illetve az 

önrész megemelésével a közgyűlés is hozzájárult - ezt a projektrészt 

az EGTC önállóan valósítja meg. Gasztroturisztikai portál 

kialakításán dolgozunk. A nyár folyamán megkezdődött az adatbázis 

összegyűjtése. Beszerzés után szerződést kötöttünk a webportál 

kialakítását végző informatikai szervezettel, illetve a marketingcég is 

kiválasztásra került. 2022. nyár elején tervezzük a honlap elindítását. 

▪ DELIVERY: az ipolyszakállosi vállalkozó eszközbeszerzése 

folyamatban van. A Börzsöny Vidékfejlesztési Egyesület 

projetkrésze is folyamatban van. Már megnyílt a szobi termelői piac, 

amelynek részét képezik a beszerzésre kerülő hűtőkonténerek, és a 

régióban a termékek szállítását végző gépjármű beszerzése is 

folyamatban van. 

▪ Wine_LAB: Muzslán a borlabor kialakítására szolgáló épületek 

megvásárlása megtörtént. Folyamatban van a megújításuk. Az 

időjárás előrejelző állomások beszerzése tavaszra várható. A Szivek 

pincészet megújítása is folyamatban van. 

 

- WaVE projekt 

Májusi közgyűlésünkön adtunk tájékoztatást arról, hogy az EGTC mintaprojektje 

kiválasztásra került a Covid miatt meghosszabbított, és a visszamaradó 

projektköltségeket elosztó pályázati folyamatban. A 2021. márciusban kezdődött, 

2022. január végéig tartó mintaprojekt 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. 



- 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 EGTC nem az utak megépítésében, hanem a kiszolgáló 

infrastruktúra fejlesztésében tud részt vállalni. A projekt szerződéskötés előtt áll! 

Bízunk benne, hogy január 1-gyel elkezdődhet, és az ősz folyamán már az 

elkészült szakaszokat, illetve az új pihenőhelyeket is birtokba vehetik a 

kerékpárosok. Kiadványt is tervezünk megjeleníteni, amelyben a kerékpározási 

lehetőségekkel ismertetjük meg a régióba érkezőket.  

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. 

- KKM működési: ahogy minden évben, így idén is megjelent az EGTC-k működését 
támogató pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében. 
Szervezetünk a maximális 17 millió forintos támogatási összegre nyújtotta be 
kérelmét. Bízunk benne, hogy a 2021-hez hasonlóan idén is sikerül közel a teljes 
összeget elnyernünk. A szerződés megkötéséhez a közgyűlés támogató 
határozatára is szükség van, amelyhez kérjük hozzájárulásukat. 
 

- Kisprojekt Alap 
A Szlovákia – Magyarország pályázati program Kisprojekt Alapjának megjelent 
egy, a most záruló programozási időszakához kapcsolódó utolsó kiírása. Az EGTC 
stratégia kidolgozására adta be pályázatát! A Wave projekt kapcsán rendelkezni 
fogunk a vízhez kapcsolódó értékek megőrzéséhez kapcsolódó akciótervvel, de 
ezt szeretnénk kiegészíteni egy aktív turisztika területével foglalkozó stratégiával. 
Az elkövetkezendő programozási időszakban csak olyan projektek benyújtására 
lesz lehetőség a Szlovákia – Magyarország programban, amelyek komplex 
megvalósítási tervvel, stratégiával rendelkeznek, nagyobb elképzeléscsomag 
részét képezik. E miatt érezzük úgy, hogy a most igen népszerű terület kapcsán 
is hasznos, ha rendelkezünk konkrét, megalapozott elképzelésekkel, stratégiai 
elgondolásokkal. A pályázat tervezett önrésze 7 474,68 euró, amelyhez 
szükséges a közgyűlés támogató határozata is. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására, illetve további döntések 

meghozatalára.  

 

Nagy Péter 
igazgató 

 
 

 



…/2021. (12.14.) 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. (12.14.) 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 2022. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, a 
munkaszervezet által benyújtott 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: 
 
 

…/2021. (12.14.) számú közgyűlési határozati javaslat 
 

 
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy biztosítja az Interreg SKHU Kisprojekt 
Alap a nyugati határtérségben program keretében benyújtott, Ister-Granum aktív 
turisztikai stratégia elkészítése című pályázat megvalósításához szükséges 
7 474,68 eurós önrészt. 
 
Határidő: Interreg SKHU Kisprojekt Alap a nyugati határtérségben pályázati 
program támogató döntése esetén azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 
Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott: 
 


