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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. 
 

Természetesen a vírushelyzet is befolyásolta az elmúlt közel egy évünket! Sikeresen láttuk el a 
pályázatokkal kapcsolatos, és egyéb ügyviteli feladatainkat a veszélyhelyzet okozta korlátozások 
idején is.   
 

A pályázatok kapcsán elvégzett feladatokról, az alábbiakban számolok be Önöknek: 
 

- KOMP PROJEKT 

A Neszmély – Dunaradvány közti kompösszeköttetés megvalósítása kapcsán, az EGTC 

által menedzselt dunaradványi kikötőpont megvalósítása jó ütemben halad. A tervek 

szerint a magyarországi oldalon a NIF Zrt által végzett rámpaépítés, kiszolgáló épület 

megépítése, és a harmadik fél – a Magyar Közút Zrt. – által végzett járműbeszerzés, az 

idei év folyamán lezárul.   

- TAPE – HELYI TERMÉK HÁLÓZAT 

A szlovák – magyar együttműködési program keretében megvalósuló projektben 10 

partner pályázatát hangoljuk össze, illetve végezzük a saját projektjeinkhez kapcsolódó 

feladatokat. Sajnos eléggé elhúzódtak az előkészítés folyamatai, amelyekbe menet 

közben a vírushelyzet is beleszólt. Az egyes partnerek viszonylag különböző készültségi 

fokon vannak. Van, aki már befejezte a megvalósítást, van, ahol az utolsó munkálatokat, 

beszerzéseket végzik. 2022-ben a projektben lévő összes pályázat lezárul. 

Az EGTC Brand elnevezésű projektje keretében a nyáron tervezzük az egész régiót 

magába foglaló gasztroturisztikai portál elindítását, és a hozzá kapcsolódó 

marketingtevékenységek lebonyolítását.   

 

- WaVE projekt 

Az Ister-Granum EGTC 134 410 euró támogatást nyert el, melyet a vízhez kapcsolódó 

kulturális örökségek indirekt fejlesztésére használhat fel az Interreg Europe program 
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keretében a WaVE - Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú 

módszertan kidolgozásával című projekt partnereként. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az EGTC a projekt meghosszabbításának 

köszönhetően többletforráshoz jutott. Ennek köszönhetően a 2021. márciusban 

kezdődött, 2022. január végéig tartó minta projekt keretében az Ister-Granum térség 15 

vízzel szoros kapcsolatban álló településére vonatkozóan elkészült, egy épített és 

szellemi örökségeket (pl. vízhez kapcsolódó történetek, legendák, kihalófélben lévő 

mesterségek, szokások) tartalmazó leltár és összefoglaló, 12 db-ból álló videósorozat 

készült a szellemi örökségekről a kulturális értékeink és térségünk népszerűsítése 

érdekében, valamint a leltár adatai alapján tematikus turisztikai útvonalak kerültek 

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 meg az Ister-Granum EGTC. 

A projekt honlapján elérhetőek a fent felsorolt anyagok, illetve videók:  
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- KERÉKPÁROS PARADICSOM (Párkány – Helemba, Ipolydamásd – Letkés) 
Az Eurorégió 2005-ös fejlesztési terve is komolyan foglalkozott a kerékpárutak 

megvalósításának szükségességével. Az EGTC 2017-ben elkészítette kerékpáros 

stratégiáját. Az elmúlt időszakban is beadásra kerültek már kerékpárút fejlesztéssel 

kapcsolatos pályázatok, de sajnos nem jártunk sikerrel.  

2019-ben újra lehetőség nyílt arra, hogy az időközben elkészült megvalósítási tervekre 

alapozva komolyabb fejlesztésekre pályázzunk. 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 szerződés aláírása 

a projekt kapcsán igen elhúzódott, így a megvalósítás határideje a jövő év áprilisára 

tevődött át. Bízunk benne, hogy a továbbiakban nem merül fel újabb akadály, és mind a 

szlovákiai, mind a magyarországi oldalon megkezdődhet, és az év második felében be is 

fejeződhet a beruházás megvalósítása. 

- Kisprojekt Alap 
Az EGTC Közgyűlése még a decemberi ülésén döntött arról, hogy támogatja a Ister-
Granum aktív turisztikai stratégia elkészítése című pályázatot. Szervezetünk 34 881,87 
euró támogatást nyert el, amelynek köszönhetően hamarosan kézbe vehetjük, és a 
közeljövőben beadásra kerülő turisztikai pályázataink kapcsán fel is használhatjuk az 
elkészített stratégiát, illetve akciótervet. 
 

- Benyújtott pályázatok: CENTRAL EUROPE, INTERREG EUROPE 
Az EGTC két pályázatban történő részvételét tervezi. Az egyik pályázat a helyi termék 
hálózat fenntarthatóságára fókuszál,  a másikban pedig a turizmusra, azon belül pedig a 
lassú turizmusra helyeztük a hangsúlyt. 
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- KKM működési 

Az EGTC a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2022-es évi kiírásán 15 millió forintos 
támogatást nyert el. A támogatási összeg is bizonyítja, hogy a minisztérium az Ister-
Granum EGTC-t a legkomolyabb szervezetek közt tartja számon, mivel a megítélt 
legmagasabb összeget kaptuk a döntéshozóktól. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására! 

 
Nagy Péter 

igazgató 
 

…/2022. (05.30.) számú közgyűlési határozati javaslat 
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