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EZÚS Ister-Granum začalo v roku 2012 rozvíjať sieť miestnych produktov vo svojom regióne. Od tohto 
obdobia realizovalo zoskupenie niekoľko úspešných projektov. Vytvorila sa databáza miestnych 
producentov a vydalo sa viacero publikácií. Aj vďaka rôznym grantom sa realizovali vzdelávacie 
aktivity a zorganizovali sa početné podujatia. 
 

 
V rámci podpory Programu spolupráce Slovensko - Maďarsko Interreg V-A (www.skhu.eu) môže naše 
zoskupenie realizovať doteraz  svoj najkomplexnejší projekt. Je realizovaný v spolupráci s desiatimi 
partnermi. Účastníkmi projektu sú mesto Štúrovo, Nagymaros, obce Svodín, Mužla, Bajót, Združenie 
pre rozvoj vidieka Börzsöny-Duna-Ipoly (BDIV) a Združenie pre Ostrihomskú Kultúru Životného 
Prostredia (EKOKU), podnikateľské subjekty Naturpoducts, s.r.o. a Szivek pince. 
 

- Projekt CCP,  zabezpečuje koordinačné a komunikačné úlohy piatich projektových zoskupení 

pokrývajúci celý akčný plán (TAPE). EZÚS vykonáva všetky komunikačné aktivity celého 

projektu, koordinuje spoluprácu medzi ostatnými partnermi projektu, riadiacim orgánom a 

ostatnými aktérmi. 

 

- DELIVERY – Naturproducts s.r.o. z Ipeľského Sokolca obstaráva strojové vybavenie za účelom 

vyššieho zhodnotenia spracovaných surovín. Investície napomôžu k rozvoju spoločnosti  a 

efektívnejšiemu spracovaniu medu a ovocia. 

Združenie pre rozvoj vidieka Börzsöny-Duna-Ipoly umiestňuje  kontajnery na dvoch miestach, 

za účelom koordinovaného zberu úrody na mikroregionálnej úrovni  a ich efektívnejšiemu 

rozvozu na väčšie trhy ku konečným zákazníkom. 

 

- CB_SALES: Na hlavnej ulici mesta Štúrovo bude zrekonštruovaná budova vo vlastníctve 

mesta. Vznikne VIZA centrum, Dom regiónu miestnych produktov (House of the Region). 

Budova zabezpečí priechodnosť medzi centrom mesta a priestormi termálneho kúpaliska. 

Miestnym producentom v regióne sa zabezpečí príležitosť na prezentáciu a predaj svojich 

plodín a produktov. Na vonkajšom priestore centra sa vybuduje trh miestnych výrobcov. V 

rámci projektu sa zaobstará vybavenie budovy a vonkajší mobiliár.  

Združenie pre Ostrihomskú Kultúru Životného Prostredia (EKOKU) zrekonštruuje budovu v 

osobnom vlastníctve v Ostrihome. V budúcnosti sa má využívať ako zberné miesto a ako 

miesto vzdelávania a odbornej prípravy. Združenie prevádzkuje nákupnú komunitu 

„Kiskosár“ už viac ako desať rokov. Rekonštrukcia budovy, kúpa vybavenia a chladničiek 

zabezpečí prijímať online objednané produkty nielen v obvyklom čase (štvrtok popoludní), 

ale aj v iné dni v týždni. Združenie sa chce zamerať aj na osvetu, na čo modernizovaný 

priestor poskytne skvelú príležitosť. 

 

http://www.skhu.eu/


  
 
 

 

  

 
 

 

- CB_SALES 2.0 : V obci Svodín sa rozšíri funkcia vidieckeho domu. Bude sa tu konať trh s 

miestnymi produktmi a priestor bude slúžiť aj na usporiadanie rôznych akcií. Zrekonštruuje sa 

celá budova a vybudujú sa sociálne priestory. Postaví sa pavilón pre 12 osôb, vonkajšia pec, v 

hlavnej budove sa uskutočnia rekonštrukčné práce. 

Miestny  trh v  Nagymarosi nedisponuje moderným sociálnym zariadením. Za týmto účelom 

sa obnovia sociálne priestory kultúrneho domu, ktoré budú otvorené aj pre návštevníkov 

miestneho trhu. 

V obci Bajót vznikne nový trh miestnych produktov. Vytvorí sa však aj komunitný priestor, 

ktorý bude vhodný pre ďalšie podujatia. Vybuduje sa  krytá časť pavilónu, zaobstarajú  sa 

vybavenie tržnice, lavičky a stoly. 

 

 

- BRAND: Ister-Granum EGTC disponuje miestnou ochrannou známkou, ktorá sa v rámci 

projektu  zaregistruje a uvedie na slovenský trh. Okrem iného sa zaobstarajú police a stojany 

vhodné na prezentáciu a predaj miestnych výrobkov, ktoré budú umiestnené na trhoch, 

regionálnych udalostiach a v obchodoch zmluvných partnerov.  

Agrárinformatika Kft. vyvíja v rámci projektu webový portál a mobilnú aplikáciu. Hlavným 

cieľom je byť v priamom kontakte nielen so zákazníkmi, ale aby sa firmy pôsobiace 

v potravinárstve mohli dostať do priamo kontaktu s miestnymi producentmi. 

 

- Wine_LAB: Obec Mužla zriadi vinárske laboratórium. Laboratórium bude vybavené 

analyzátorom, ktorý dokáže identifikovať 43 rôznych parametrov, čo umožňuje výrobcom 

označovať a fľaškovať svoje vlastné vína na základe výsledkov vykonaných analýz. Na 8. 

miestach v regióne bude zriadený monitorovací systém prostredníctvom meteostaníc. 

Účelom služby je predvídať nepriaznivé účinky zmien počasia na vinohradníctvo, ochrana 

viniča pred chorobami. 

Zrekonštruovaná bude budova a pivnica vinárstva Szivek. Vzorky vína maďarských vinárov sa 

zhromaždia v zrekonštruovanej pivnici v obci Kestúc (Kesztölc) a raz týždenne sa prepravia na 

analýzu do vinárskeho laboratória  v obci Mužla. V zrekonštruovanej pivnici  sa budú 

organizovať workshopy o vinárstve s účasťou odborníkov, ktorí sa podelia o svoje vedomosti 

s vinármi z regiónu, aby sa dosiahla vyššia kvalita miestnych vín.  

 

 

Obsah tlačovej správy a informácie, ktoré odznejú na podujatí nemusia nevyhnutne predstavovať 
oficiálne stanovisko Európskej únie.  


