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Közhasznúsági jelentés a 2019 évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
Az Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás több éves előkészítő munka után
hivatalosan 2017. évben kezdte meg működését, miután a Külgazdasági és Külügyminisztérium
2017. 01.24.-én a KKM /54/2017/Adm. végzéssel bejegyezte.
A társulás nem közhasznú szervezet, egyéb szervezetnek minősül, 2019 évben vállalkozási
tevékenységet nem végzett.
A Társulás által elnyert pályázati támogatások adatai:
1./A Társulás Támogatási szerződést kötött a Külgazdasági és Külügyminisztériummal.
A szerződés tárgya: a kedvezményezett, Ipoly-völgye ETT 2017.07.15. és 2018.05.31. között
megvalósítja a „Kezdődik a közös munka „című projektet.
Pályázati azonosító: KKM/14848-5/2017/Adm.
Támogatás időtartama: 2017.07.15-2018.05.31.
Támogatás összege 4000 eFt, vissza nem térítendő támogatás.
2017. évben előfinanszírozás keretében a teljes támogatási összeg befolyt.
Visszafizetési kötelezettség: 23.768,-Ft, a visszafizetés és a pályázati elszámolás 2018.06.30.-ig
megtörtént.
2./A Társulás Támogatási szerződést kötött a Külgazdasági és Külügyminisztériummal.
A szerződés tárgya: a kedvezményezett, Ipoly-völgye ETT 2018.06.01. és 2018.12.31. között
megvalósítja a „Ipoly-völgye ETT 2018. évi működési támogatása „című projektet.
Pályázati azonosító: KKM/13981-3/2018/Adm.
Támogatás időtartama: 2018.06.01-2018.12.31.
Támogatás összege 3.543.630,-Ft, vissza nem térítendő támogatás.
2018 évben előfinanszírozás keretében a teljes támogatási összeg befolyt.
Visszafizetési kötelezettség: 769,-Ft, a visszafizetés és a pályázati elszámolás 2019.01.31.-ig
megtörtént.
3./A Társulás Támogatási szerződést kötött a Külgazdasági és Külügyminisztériummal.
A szerződés tárgya: a kedvezményezett, Ipoly-völgye ETT 2019.01.01. és 2019.12.31. között
megvalósítja a „Lépésről lépésre az Ipoly völgyében „című projektet.
Pályázati azonosító: KKM/657-2/2019/Adm.
Támogatás időtartama: 2019.01.01-2019.12.31.
Támogatás összege 6000 eFt, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási szerződés módosításra került, így a támogatás felhasználhatóságának időpontja
2020.03.31. elszámolásának időpontja 2020.05.15.
Előfinanszírozás keretében két tételben a teljes támogatási összeg befolyt.
2019 évben felhasznált összeg 4.329.938,-Ft, 2020 évre halasztott bevételként elhatárolásra került
1.670.062,-Ft.
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Visszafizetési kötelezettség: 25.300,-Ft, a visszafizetés és a pályázati elszámolás 2020.05.15.-ig
megtörtént.
4./A Társulás Egyedi Támogatási szerződést kötött a Külgazdasági és Külügyminisztériummal.
A szerződés tárgya: a kedvezményezett, Ipoly-völgye ETT 2019.11.15. – 2020.06.30. között
megvalósítja a „Egyedi támogatás 2019-2020 „című projektet.
Pályázati azonosító: KKM/42902-3/2019/Adm.
Támogatás időtartama: 2019.11.15. – 2020.06.30.
Támogatás összege 2.645.400 Ft, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási összeg 2019 évben befolyt.
A támogatási cél - a covid-19 járvány miatt - még nem valósult meg, a támogatási összeg nem került
felhasználásra.
A Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:
Az ETT célul tűzte ki, hogy a Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések
felélesztése, újratervezése hosszú távú közös stratégiák kidolgozása során valósuljon meg, valamint
az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett a Társulás Tagjai közötti együttműködést
elősegítse és megerősítse. Az Ipoly-völgye ETT célja, hogy elsősorban az EU társfinanszírozásában,
területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén a csatlakozott települések
közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további
területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye
és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. Az Ipoly –Völgye
ETT elsődleges feladata,
az Európai Unió által – az ERFA, Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap útján nyújtott
társfinanszírozás mellett, illetve felhasználva az érintett országok hazai és az érintett tagok saját
forrásait is, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson. Ehhez fel
kívánja használni a tagtelepülések mellet szakmai szervezetek segítségét és tapasztalatait,
együttműködve civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. E célok elérése érdekében az ETT
képviselői részt vettek különböző szakmai fórumokon, találkozókon, műhelyeken.
Az Ipoly-völgye ETT működésének első évében előkészíti azt a szakmai alapot a további
működéshez, melynek alapján elkészült az ETT stratégiája, a tagtelepülések által felvázolt
prioritások figyelembevételével. Ezeket a prioritásokat a tagok az alapítási eljárások során
fogalmazták meg és jelen időszakban egy tervezési dokumentumban összegzésre kerül, melyben már
konkrét projektjavaslatokként jelenik meg.
2019 évben a beszámolót érintő időszakban megvalósult tevékenységek:
Taggyűlés
2019. május 21.-én tartotta meg az ETT az évi rendes Közgyűlését, melyen a tagtelepülések
elfogadták a 2018-as éves beszámolót és a 2019 éves költségvetést. A taggyűlésen részt vett Hodossy
Attila, aki bemutatta az ETT területét is érintő „Egy folyóban evezünk” (SKHU/1601/1.1/160)
pályázat egyes tevékenységeit, és felkérte a jelenlévőket a további együttműködésre, hangsúlyozva,
hogy a megvalósított pályázat az érintett települések turisztikai és egyben gazdasági fejlődéséhez is
hozzájárulnak.
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2019. szeptember 18.-án taggyűlést hívtunk össze, melyen részt vettek a KKM munkatársai és a
CESCI részéről Ocskay Gyula. A taggyűlés résztvevői megvitatták az Ipoly-völgye ETT további
tevékenységére irányuló lehetőségeket, melynek eredménye a KKM által támogatott KKM/429023/2019/Adm. számú pályázat.
A KKM által szervezett ETT műhelyeken való részvétel:
A KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002 projekt támogatásával idén első alkalommal került megrendezésre
az Európai Területi Társulások (ETT) műhelytalálkozója 2019. március 28-29-én, Szentgotthárdon.
A műhelytalálkozón Kovács Imre és Győri György Imréné vettek részt.
Az Európai Területi Társulások (ETT) ez évi II. műhelytalálkozójára a KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002
projekt támogatásával 2019. június 24-én került sor, Budapesten, a Külügyi és Külgazdasági
Intézetben, melyen Papp Andrea és Ágoston Imre vettek részt.
Az Európai Területi Társulások (ETT) 2019. évi III. műhelytalálkozójára ezúttal november 28-29-én,
az UNESCO világörökségi helyszínként számon tartott magyar palóc faluban, Hollókőn került sor,
melyet házigazdaként a KKM munkatársaival közösen szerveztünk meg. A találkozón több
tagtelepülés polgármestere is részt vett, és a térségből Hollókő (Kelecsényi Péter) és a Nógrád
Megyei Önkormányzat Területfejlesztési osztályának munkatársai (Sándor Ildikó) mutatták be az
ETT területén lévő fejlesztési lehetőségeket.
Pályázatokban való részvétel:
Továbbra is intenzíven építjük a tagság és a térség településinek testvér települési hálózatát úgy
a Kárpát-medencében mint az EU-ban.
A kalondai székhelyű Pro Kalondiensis Polgári Társulással szervezésében az Ipoly-völgye ETT-vel
szorosan együttműködve 2019.július 19.-én a Kalonda–Ipolytarnóc határátkelőhelynél a Palóc
Határkeresztnél közösen megszerveztük a Palócok Élőláncát a Határon. A találkozón részt vettek a
térség polgármesterei, székelyföldi, svédországi magyar egyesületek, szicíliai, galíciai, bolgár és a
térség civil szervezetek képviselői.
Az Ipoly-völgye ETT partnerként bekapcsolódott a szicíliai Fondachelli Fantina település által
megszervezett EACEA Települési hálózatok kiépítése program által támogatott „Sustain Migrant’
Integration for Linking Networks in a Inclusive Europe – Smiling Project” (A migránsok
integrációjának fenntartása a hálózatok összekapcsolása érdekében egy befogadó Európában mosoly projekt ” megnevezésű pályázatba, melyben 5 alkalommal találkoznak a partnerek és
beszámolnak migránshelyzetről a saját országaikban. Az első találkozó 2019. December 19-22.-én
zajlott Fondachelli Fantinában, a következő találkozóra Máltán 2020 márciusában már nem
kerülhetett sor a Covid-19 járvány kitörése miatt. A találkozókat elhalasztotta a főpartner, azokra a
veszélyhelyzet elmúltával kerül majd sor. Az 1. találkozón a V4 országok képviselői egységes
álláspontot képviseltek migránstémában, azaz minden lehetséges módon szükséges megakadályozni
az illegális bevándorlást hazánkba.
Pályázatok:
2019 szeptember 1.-i beadással az ETT pályázatot nyújtott be a Europe for Citizens Programme
testvér települési találkozók programba. A benyújtott pályázat nem részesült támogatásban.
2020 február 1.-i beadással az ETT pályázatot nyújtott be a Europe for Citizens Programme testvér
települési találkozók programba. A benyújtott pályázat kiértékelése jelenleg folyamatban van.
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2019 szeptember 30.-beadással az Ipoly-völgye ETT önálló pályázatot nyújtott be a Kisprojekt
Alaphoz, amely nem nyert támogatást, de az alapgondolat átdolgozása után 2020 április 30.-án a
pályázatot Összefogás az Ipoly völgyében címmel újra benyújtottuk.
Az Interreg SKHU/1902 pályázati felhívásával összhangban 2019.december 17.-i határidővel a
CESCI-vel együttműködve benyújtottuk a Developing an integrated age-friendly region within
the area of the Ipoly-völgye ETT (Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT
térségében). A pályázat teljes költségvetése 378 055 EUR és a tagtelepülések konyháinak
fejlesztését tervezzük megvalósítani. A pályázat jelenleg elbírálás folyamatában van.
2019 szeptember 18.-án ülésezett az ETT tagsága, mely találkozón jelen voltak a KKM munkatársai.
Az ülésen elhangzott javaslatok alapján az ETT egyedi pályázati kérelmet nyújtott be a Külgazdasági
és Külügyminisztériumhoz, mely 2 645 400 HUF támogatást kapott (KKM/42902-3/2019/Adm). A
pályázat fő tevékenységei az SKHU Interreg pályázat elkészítéséhez szükséges szakmai
együttműködés, illetve 4 alkalommal workshopok szervezése a tagtelepülések polgármesterei
részére, melyen megfogalmazódnak azok a konkrét igények, amihez a térség településeinek
fejlesztéséhez szükségesek. A találkozókat 2 alkalommal megszerveztük, sajnos a COVID-19
járvány miatt a találkozókat elhalasztottuk a nyári, őszi időszakra, illetve a korlátozások megszűnése
utáni időre.
Nyilvánosság biztosítása:
A különböző találkozókon ajándéktárgyakat ajándékoztunk a partnereknek, melyeken megjelent az
ETT logója, felirata (tollak, pendrivek, egyedi kézzel készített mappák, egyedi kézzel készített
ajándéktáskák).
Elkészült az ETT mobil sajtófala, pultja és strandzászlaja, amely nem csak a taggyűléseken, de a
kihelyezett megjelenések, a sajtótájékoztatók alkalmával is bemutatja a társulást.
Az ETT bemutatkozó konferenciája sajnálatos módon a COVID-19 járvány kitörése miatt elmaradt,
de legalább a sajtómegjelenést biztosítottunk: Megafon rádió Balassagyarmat – hanganyag
adathordozón mellékelve, Kossuth rádióban híranyag megjelenése.
Az ETT honlapját http://ipolyvolgye.hu/ frissítettük. Ezen a honlapon hozzuk nyilvánosságra a
beszámolóinkat és a tagtelepülések tevékenységeit is megosztjuk. Továbbá létrehoztuk az Ipolyvölgye ETT nyilvános csoportot a facebookon https://www.facebook.com/Ipoly-v%C3%B6lgyeETT-953752794795902/?modal=admin_todo_tour , itt szintén az aktuális tevékenységeinket osztjuk
meg a nyilvánossággal.
https://www.facebook.com/sanyi.papp.73/videos/2539646759405024/?t=6
https://www.youtube.com/watch?v=_g5tvKdnAGw&fbclid=IwAR32QYB7V3DTzBam4vr6PUeg6j40p9OelSPlGKW--zNbjdflhqwZ6wuCsY
https://www.youtube.com/watch?v=I2bSeJAKQwI&fbclid=IwAR1FqZGFepReewf2oPTkvv7H2c76jLNHAtTpJK6uRWPtXPEdBCcu8JALl4
Ludányhalászi, 2020. május 11.
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Kovács Imre
igazgató

