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2. napirend: A 2018. évi pénzügyi beszámoló elfogadása 
 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

 

2.1 Szakmai beszámoló 
 
Az EGTC az eltelt időszakban az alábbi főbb témákban tevékenykedett, készített elő 
projekteket, pályázatokat: 
 
 

- Dunaradvány - Neszmély komp megvalósítása: az EGTC szlovákiai 
partnerként vesz részt a projektben. A pályázat megvalósítása 2018. november 
1-én megkezdődött. 2019. május 16-án sajtótájékoztatót tartottunk 
Dunaradványban. 

- Ister-Granum TAPE: az EGTC a helyi termék hálózat továbbfejlesztése 
kapcsán adta be akciótervét, amelyet az első körben az irányító hatóság 
támogatott. Benyújtásra kerültek a részletes projektelemek, amelyek a 
monitoring bizottság előtt is bemutatásra kerültek. Jelenleg a hivatalos 
kiértesítéseket várjuk. A tervek szerint az ősz elején kezdődhetnek meg a 
konkrét megvalósítások. 

- már 2018. októberében megjelent a Külügyminisztérium Európai Területi 
Társulások működését támogató pályázati felhívása. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan sikeresen, a legmagasabb támogatást elnyerő szervezetek között 
ítéltek meg az Ister-Granum működésére 12 millió forintot. 

- az EGTC látja el az Esztergom – Párkány kerékpárkölcsönző rendszer 
projektmenedzseri feladatait. A pályázat az idei évben zárul, a kivitelezés az 
ősz elejére várható. 

- a Bethlen Gábor Alap testvérvárosi pályázati kiírásán Szob, és Ipolydamásd 
pályázatában működünk közre 

- több projekt koordinálásában, pályázatok megírásában veszünk részt, a 
közeljövőben záruló Kisprojekt alap kiírása kapcsán. 
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- figyelemmel kísérjük, és részt veszünk a régió TDM szervezeteinek a 
munkájában. A tavalyi év folyamán turisztikai kiadványt jelentettünk meg 
Három folyó régiója címmel. 

- a Külgazdasági és Külügyminisztériummal közösen lebonyolított rendezvény 
keretében ünnepeltük meg szervezetünk fennállásának 10. évfordulóját. 

- szakmai rendezvények megvalósításában is részt vettünk (pl.: Baross 170 
konferencia) 

 

Ezúton is köszönjük a településektől érkezett szakmai és egyéb rendezvényekre 

küldött meghívókat.  A beérkező meghívóknak köszönhetően több olyan projektbe, 

tervezési folyamatba sikerült bekapcsolódnunk, amelyek tovább növelték a 

Csoportosulás szakmai elismertségét. Továbbra is várjuk megkereséseiket! 

 

 
2.2 Pénzügyi beszámoló 
 
A csoportosulás 2018. évi pénzügyi beszámolóját a mellékelt táblázatok tartalmazzák. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 

 
…/2019. (05.29.) számú közgyűlési határozati javaslat 

 
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2018. évről szóló beszámolóját. 
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