Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 /
borzsony.duna@gmail.com/www.borzsonyleader.hu

Emlékeztető
Téma: VI. TMCS ülés
Időpont: 2015. 11. 11. 13:00-16:00
Helyszín: Művelődési ház, Szob
Hatodik alkalommal ülésező tervezési munkacsoport újra a szobi Művelődési házban
találkozott. Az ülés célja az együttműködési projektek átbeszélése volt. Több olyan
szervezetet, akciócsoportot is meghívtunk, akikkel a jövőben együttműködést tervezünk,
vagy akikkel már együtt dolgozunk és szeretnénk folytatni a jövőben is a munkát. A
meghívottak között volt az Istergranum EGTC, Alsó Garam-mente akciócsoport, Galga
akciócsoport, VEVI és Ocskay Gyula (Határon Átnyúló OP).
Rományik Ferenc alelnök úr köszöntötte a jelenlévőket majd egy bemutatkozó körrel
folytatódik az ülés.
Nagy Péter (ISTERGRANUM) előadásában, melyben az eddigi tapasztalatokat és a jövőbeni
terveket mutatta be, szó volt a helyi termékekről, kerékpárutakról, helyi termék piacokról.
Elkészült már aZ Istergranum helyi termék védjegy a helyi termék piacra alapozva, amely
támogatja a helyi termék hálózat kialakítását, az egészséges életmódot. A turizmus kapcsán
tervezik a Szob-Letkés vonalon a kerékpárút kialakítását és az Ipolydamásd-Helemba híd
megépítését. Tervben van a már meglévő kerékpárutak kijelzései, a szobi csónakház, a helyi
termék piacok nyitvatartásának a koordinálása és esetleges új piacok nyitása.
Ocskay Gyula a Határon Átnyúló OP-ről tartott előadást. Bemutatta a projektet és a pályázati
lehetőségeket. A HÁOP-ben a turizmus és a foglalkoztatás fejlesztés a két fontos szempont.
Pályázni lehet határmenti programokra, foglalkoztatással kapcsolatos projektekre. Felhívta a
figyelmet arra, hogy kisprojektekkel is lehet pályázni. Az OP prioritási tengelyei a természet
és kultúra, határmenti mobilitás, foglalkoztatási helyzet és az együttműködés és kapacitás
(fesztiválok, képzések, kiadványok, eszközbeszerzés).
A pályázatok kiírásáról december környékén fognak dönteni és az első esetleges felhívás
februárban fog megjelenni a P1 és P4-ben kivéve a kisprojektek. (bővebben a honlapon és emailben elérhető prezentációban)
Krebszné Gábor Tamara, a BDIVE munkatársa mutatta be az eddigi együttműködésünket a
francia kapcsolatunkkal, az ECOSYAL-t. Ennek az együttműködésnek fontos eleme a
közétkeztetés megoldása helyi termékekből, amelyhez készül egy szoftver is amely segítene
a konyháknak a beszerzésben, ebédek tervezésében, a „Ribizliház”-ról, mint egy kis elosztó
ház és a Gasztrokerékről, ami egy turizmusfejlesztés helyi termékek előtérbe helyezésével.
A munkaszervezet vezetőnk, Neubauerné Szatmári Zsuzsa bemutatta a már megvalósult
saját projektjeit az egyesületnek: Földi Kincsek Vására-helyi termelői piac és oktatóközpont
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Letkésen, a térségek közötti együttműködés keretében
megvalósult terminálok, Alsó Garam-menti fiatalokkal közös
tábor (Visegrádi Alap).

A VEVI-vel közösen tervben van Vácon egy termelői bolt/pont
kialakítása, amelyből egy másikat tervezünk a térség felső részébe is. Az Egyházmegye
biztosítja a váci üzlethelyiséget a termelői ponthoz.
Ezt követően a térségek közötti és nemzetközi együttműködéseket beszéltük át. Minden
egyes projekten végigmentünk és a jelenlévő szervezetek közül, amennyiben valakit érdekelt
egy adott projekt csatlakozhatott hozzá ő is. A projektek között van a helyi termékek a
közétkeztetésben, a „Ribizliház”, Közös Termelői Pont kialakítása, Sajtút, Kis-szolgáltató ház,
Gasztrokerék, Földi Kincsek Vására projekt folytatása, Szelídgesztenye második fénykora
nevű projekt, stb. (a csatolmányban megtalálható a többi projekt és azoknak leírása valamint
az együttműködő partnerek is).
Kmf.

