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Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

Közhasznúsági jelentés a 2017 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, 2017 évben
vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A Társulás pályázati támogatást nyert, a pályázat adatai:
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.
2017. évre a felhasznált kiadásokkal arányos támogatás került elszámolásra bevételként, a
különbözet 2508 eFt. időbeli elhatárolásra került a pályázat befejezéséig.
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,
hogy 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 elkészül 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.
2017 évben megvalósult tevékenységek:
Közgyűlés – 2017 október 11.-én Ludányhalásziban – beszámolók az Ipoly-Völgye ETT
munkájáról, új tagok felvétele ( Ipolytarnóc, Hugyag, Trenč )
Igazgatósági ülések – 2017 március 30., 2017 május 22., 2017 július 4.
A KKM által szervezett ETT műhelyeken való részvétel:
2017. március 7-8-án a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ Menti Fejlesztések és
Együttműködések Főosztálya és az Ister-Granum EGTC közös rendezésében, a KÖFOP 3.3.315-2016-00002 projekt támogatásával került megrendezésre idén első alkalommal az ETTműhely
2017. június 7-én a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ Menti Fejlesztések és
Együttműködések Főosztálya a KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002 projekt támogatásával
megrendezte az idei év második ETT műhelyét, amelynek ezúttal rendhagyó módon a
Minisztérium épülete adott otthont.
2017. október 4-5-én a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ Menti Fejlesztések és
Együttműködések Főosztálya és az Arrabona EGTC közös rendezésében, a KÖFOP 3.3.3-152016-00002 projekt támogatásával került megrendezésre idén harmadik alkalommal az ETTműhely
2017. december 12-én a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ Menti Fejlesztések és
Együttműködések Főosztálya és a Rába-Duna-Vág EGTC közös rendezésében, a KÖFOP
3.3.3-15-2016-00002 projekt támogatásával került megrendezésre idén negyedik alkalommal
az ETT-műhely
Testvértelepülési találkozókon való részvétel az Ipoly-Völgye ETT bemutatkozása
külföldön.
Az ETT tagjai által szervezett rendezvény külföldi partnerek részvételével:
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 164 állampolgár részvételével, akik közül 20
Comune di Ali település (Olaszország), 20 Comune Gaggi, Comune Motta Camastra település
(Olaszország), 20 Etéd község település (Románia), 20 Segítsük Egymást Vajdaság
város/település (Szerbia), 20 Obec Pošná város/település (Csehország), 22 Nógrádsipek
község város/település (Magyarország), 22 Verőce község város/település (Magyarország), 20
Hungarians in the United Kingdom város/település (Anglia) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Galábocs, Szlovákia volt, 03/08/2017 és 08/08/2017
között.
2017.október 26- november 1-én Hollókőn megrendezésre került Erasmus+ projekt, melyre
portugál, olasz, spanyol, felvidéki és erdélyi partnereink érkeztek hozzánk.
A Value the Voice of Citizens for Understanding Euroscepticism pályázat keretén belül
a budapesti olasz nagykövetségen megtartott konferencián a térséget Balla Mihály
országgyűlési képviselő, az Ipoly –Völgye ETT – t Papp Andrea titkár mutatta be a külföldi
partnereknek.
Pályázatok:
Az ETT-nek jelenleg nincsenek megvalósítás alatt levő pályázatai.
Az SKHU/1703 pályázati kiírásra az ETT az alábbi pályázatot nyújtotta be:

„Improving regional competitiveness in the Ipoly valley for sustainable development”
A pályázat összköltsége: 7.198.289 €
Partnerek: TECDRY GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal, NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság,
GEMBA s. r. o, Obec Kováčovce.
A fent felsorolt tevékenységeken kívül megvalósultak tárgyalások Nógrád Megye
Közgyűlésének elnökével, illetve a Besztercebányai Megyei Önkormányzat képviselőivel és
elnökhelyettesével.
Ludányhalászi, 2018. Május 03.
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