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 Rada Związku Euroregion „Tatry” przedkłada delegatom XXIII Kongresu Związku Euroregion 

„Tatry” Sprawozdanie z działalności w okresie od 13.04.2016 r. 3.04.2017 r. 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ RADY ZWIĄZKU EUREGION „TATRY” 

 

1.  CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

 

Członkami Związku Euroregion „Tatry” jest obecnie 31 jednostek samorządowych  zwyczajnych, 

w tym 4 powiaty, 4 miasta, 4 miasta i gminy oraz 19 gmin. Najwięcej, bo aż 13 członków Związku jest 

z terenu powiatu nowotarskiego. Z powiatu tatrzańskiego i nowosądeckiego do Euroregionu „Tatry” 

należy po 5 członków. Natomiast z powiatu limanowskiego 5 członków, z myślenickiego 2 członków, a 

z powiatu gorlickiego 1. Członkami wspierającymi są: Województwo  Małopolskie oraz Gmina Sucha 

Beskidzka. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Jordanów podjęła Uchwałę w sprawie 

przystąpienia do Związku Euroregion „Tatry” jako członek wspierający. Natomiast Rada Gminy Sucha 

Beskidzka podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Euroregion „Tatry” jako członek 

zwyczajny. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z naszego 

stowarzyszenia. 

Wysokość składki członkowskiej w okresie sprawozdawczym wynosiła dla   

miast, miast i gmin oraz gmin 1,03 zł od jednego mieszkańca, natomiast dla powiatów 0,20 zł od 

jednego mieszkańca. Wszyscy członkowie wpłacili składkę za rok 2016. Rada dziękuje członkom 

stowarzyszenia za pełne zaangażowanie w zapewnienie płynności statutowej działalności Euroregionu 

„Tatry”.   
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 2. POSIEDZENIA RADY ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”  

W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w następującym składzie: 

Przewodniczący           Antoni Karlak 
Wiceprzewodniczący   Stanisław Łukaszczyk  
Członkowie                  Władysław Bieda 
                                     Michał Jarończyk 
                                     Jakub Jamróz 
                                     Jacek Lelek 
                                     Bogusław Waksmundzki 

i odbyła  6 posiedzeń:  

29 kwietnia 2016 r. Rada zapoznała się z Harmonogramem realizacji projektów parasolowych pt. 

„Łączy nas natura i kultura oraz pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” 

realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Żylińskim i 

Samorządowym Krajem Preszowskim w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 

Członkowie Rady przyjęli koncepcje następujących projektów własnych Euroregionu „Tatry” w ramach 

Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020: 

 Dziedzictwo kulturowo- przyrodnicze Euroregionu „Tatry”  

 Karpaty-pogranicze kultur i narodów,  

Ponadto członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat realizacji projektu flagowego 

Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr – etap II. Na posiedzeniu Rada podjęła 

uchwałę w sprawie: reprezentowania Związku Euroregion „Tatry” w Zgromadzeniu EUWT TATRY z 

o.o., Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polsko-Słowackiej Izbie Przemysłowo-

Handlowej w Krakowie.  

25 sierpnia 2016 r. członkowie Rady zapoznali się ze stanem wdrażania projektów parasolowych pt. 

Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim 

realizowanych w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Dnia  30 czerwca 2016 r. zostały 

ogłoszone nabory wniosków w ramach obu projektów. Związek Euroregion „Tatry” przeprowadził pięć 

szkoleń dla wnioskodawców w tym dwa szkolenia dotyczyły obsługi Generatora wniosków. Dyrektor 

EUWT Tatry Agnieszka Pyzowska poinformowała uczestników posiedzenia Rady o trudnej sytuacji 

finansowej Ugrupowania i skierowanym w związku z tym do Dyrektora Antoniego Nowaka wnioskiem 

o wcześniejszą wpłatę składki członkowskiej za 2017 r. Związek Euroregion „Tatry” przekazał na konto 

Ugrupowania połowę raty członkowskiej za 2017 r. Rada podjęła decyzję, aby Związek Euroregion 

„Tatry” wpłacił Ugrupowaniu również drugą połowę składki członkowskiej za 2017 r. Rada zwróciła się 

z wnioskiem do Dyrektora EUWT TATRY z o.o. o zwołanie w trybie pilnym Zgromadzenia EUWT 

TATRY z o.o w celu podjęcia decyzji w sprawach finansowych Ugrupowania oraz o zorganizowanie 

spotkania z partnerami projektu Szlak wokół Tatr w celu ustalenia wkładu własnego w wysokości 1% 

wartości inwestycji od każdego partnera projektu na rzecz Ugrupowania. 

14 października 2016 Rada podjęła uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Związku Euroregion 

„Tatry” na rok 2016. Członkowie Rady wysłuchali informacji o naborach mikroprojektów w ramach 

projektów parasolowych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. W czasie trwania naboru w ramach 

projektu pt. „Łączy nas natura i kultura” zostało złożonych 68 wniosków w tym: do Euroregionu „Tatry” 

47, Samorządowego Kraju Preszowskiego 13 oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego 8 na łączną 

kwotę dofinansowania 4.187.679,89 euro przy dostępnej kwocie alokacji 2.400.000,00 euro. 

W ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-
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słowackim” złożonych zostało 7 wniosków w tym: 5 wpłynęło do Euroregionu „Tatry”, a 2 do 

Samorządowego Kraju Zylińskiego. Wartość dofinansowania złożonych mikroprojektów wynosi 

349 823,81 euro, natomiast dostępna kwota alokacji wynosi 562 515,04 euro. 

13 grudnia 2016 r. Rada podjęła Uchwałę w sprawie: Polityki rachunkowości Związku Euroregion 

„Tatry” oraz Uchwałę w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników biura Związku Euroregion 

„Tatry”.   

12 stycznia 2017 r. Rada zatwierdziła budżet Związku Euroregion „Tatry” na rok 2017. Członkowie 

Rady zapoznali się z informacją na temat realizacji projektów parasolowych przez Związek Euroregion 

„Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim.  W 

związku z powierzeniem Europejskiemu Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej realizacji 

mikroprojektu pt. „Transgraniczne szkolenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY” Rada 

podjęła decyzję o przekazaniu Ugrupowaniu wkładu własnego do tego projektu w kwocie 50 tys. zł.  

Aby pomóc Ugrupowaniu w trudnej sytuacji finansowej Rada podjęła również decyzję w sprawie  

udzielenia Ugrupowaniu ewentualnej pożyczki w kwocie 50 tys. zł zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

3 kwietnia 2017 r. Rada przyjęła materiały na XXIII Kongres Związku Euroregion „Tatry” m.in. 

Sprawozdanie Rady z działalności w okresie od 13.04.2016 r. do 03.04.2017 r. oraz projekty uchwał.  

Przewodniczący Rady Antoni Karlak w okresie sprawozdawczym reprezentował Związek 

Euroregion „Tatry” podczas wielu ważnych spotkań i konferencji. Jako członek Komitetu 

Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 uczestniczył w 

jego posiedzeniach, które odbyły się w dniach: 31 marca do 1 kwietnia 2016 r. w Żylinie, 28-29 

września 2016 r. w Rzeszowie oraz 15-16 lutego 2017 r. w Nowym Sączu. Dnia 22 czerwca 2016 r. 

Przewodniczący Antoni Karlak uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli Euroregionów z 

Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju panem Adamem Hamryszczakiem. Przewodniczący 

Rady reprezentował również Związek Euroregion „Tatry” podczas zorganizowanego w dniach 9-10 

luty 2017 r. w Jasnej na Słowacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji seminarium 

pt. „Wymiana doświadczeń na temat organizacji i funkcjonowania administracji lokalnej”.  

Przewodniczący Rady Antoni Karlak przedstawił prezentację na temat podziału kompetencji 

samorządu i administracji rządowej.  

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń ubiegłego roku zawiera Kalendarium Związku Euroregion 

„Tatry” w 2016 roku – załącznik nr 1.  

 

3.  WSPÓŁPRACA ZE ZDRUŽENIEM EUROREGION TATRY 

W związku z powołaniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 

przestała funkcjonować nieformalna struktura  Transgraniczny Związek Euroregion „Tatry”, który 

tworzyły Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu i Združenie Euroregion „Tatry” w Kieżmarku. 

EUWT przejęło znaczną część wspólnych polsko-słowackich strategicznych działań, w tym przede 

wszystkim realizację II etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr. W związku z 

tym bilateralne działania pomiędzy naszymi stowarzyszeniami określone zostały w zawartej dnia 21 

października 2015 r. w Kieżmarku Umowie  o współpracy transgranicznej. Ograniczają się one do 

kontynuacji sprawdzonych, wspólnych przedsięwzięć takich jak: 

a) wydawanie Rocznika Euroregionu „Tatry” Pogranicze Polsko-Słowackie,  
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b) organizacja kolejnych edycji Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej 

współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na 

obszarze Euroregionu „Tatry”, 

c) zwoływanie wspólnych kongresów, w których uczestniczą wszyscy członkowie Związku 

Euroregion „Tatry” i członkowie Združenia Euroregion „Tatry”.  Kongres działa na podstawie 

przyjętego regulaminu i zwoływany jest raz w roku. 

Drugi Kongres w zmienionej formule odbył się dnia 13 grudnia 2016 r. w Kieżmarku. Podczas 

Kongresu Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Antoni Karlak oraz Przewodniczący Rady 

Zdruzenia Euroregion „Tatry” Ján Ferenčák zaprezentowali informacje podsumowujące działalność 

stowarzyszeń w roku 2016, natomiast Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej  

TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska poinformowała na temat działalności Ugrupowania. Uczestnicy 

zapoznali się również z przedstawioną przez Dyrektora Antoniego Nowaka informacją na temat 

projektów parasolowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-

2020, które Związek Euroregion „Tatry” realizuje w partnerstwie z Samorządowym Krajem 

Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. Na Transgranicznym Kongresie Euroregionu „Tatry” 

został ogłoszony Konkurs o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – 

członków Euroregionu „Tatry”. Ponadto podczas Kongresu rozpoczęła się dyskusja o transgranicznym 

transporcie publicznym na polsko-słowackim pograniczu, a właściwie o jego braku. Partnerzy doszli do 

porozumienia, że temat jest bardzo ważny i pilny do rozwiązania. Wymaga to jednak wsparcia ze 

strony władz centralnych i wojewódzkich po obu stronach granicy, a także nowych uregulowań 

prawnych. 

Związek Euroregion „Tatry” postuluje, aby w tym celu powołać Europejskie Ugrupowanie Współpracy 

Terytorialnej, którego partnerami mogłyby być Zakłady Komunikacji Publicznej w Nowym Targu  

i Zakopanem oraz w Samorządowym Kraju w Żylinie, który jest gestorem komunikacji publicznej po 

stronie słowackiej. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020   

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny można byłoby złożyć wniosek i pilotażowo 

uruchomić linię autobusową wzdłuż Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. 

 

4. KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  

        INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 

Dzięki staraniom Związku Euroregion „Tatry” członkami Komitetu Monitorującego Program 

Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 jest nasze stowarzyszenie i Europejskie Ugrupowanie 

Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o., które ma wspólny głos z Europejskim Ugrupowaniem 

Terytorialnym TRITIA z o.o. Członkiem Komitetu jest też rekomendowany przez Związek Euroregion 

„Tatry” Zarząd Główny Związku Podhalan. Członkiem Komitetu ze strony Euroregionu „Tatry” jest 

Przewodniczący Rady Antoni Karlak, a jego zastępcą Dyrektor Antoni Nowak. Natomiast ze strony 

Związku Podhalan członkiem jest pan Andrzej Skupień, a ze strony EUWT TATRY z o.o. Dyrektor 

Agnieszka Pyzowska. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego: 

A. Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 odbyło się 

w dniach 31.03.2016r. – 01.04.2016 r. w Żylinie. W trakcie posiedzenia zatwierdzono między innymi: 
 

 projekty parasolowe złożone przez Związek Euroregion „Tatry”: 
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a) w ramach pierwszej osi priorytetowej – pn. Łączy nas natura i kultura, na kwotę EFRR     

  5.956.041,96 € (całkowita wartość 7.007.108,26 €), realizowany w okresie od 17.02.2016 r.   

  do 30.06.2020 r., 

b) w ramach trzeciej osi priorytetowej – pn. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu 

   polsko-słowackim, na kwotę EFRR 661.782,37 € (całkowita wartość 778.567,58 €),  

   realizowany w okresie od 17.02.2016 r. do 31.12.2018 r. 
 

 zmiany zapisów Podręcznika beneficjenta w tym w zasadach realizacji projektów  

            parasolowych. 

     W posiedzeniu Komitetu Monitorującego Związek Euroregion „Tatry” reprezentowali: pan Antoni 

Karlak – Przewodniczący Rady, pan  Antoni Nowak –  Dyrektor biura oraz pan Michał Stawarski – 

Kierownik działu realizacji projektu parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 priorytet 1. 

 

B. Czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 odbyło 

się w dniach 28-29.09.2016 r. w Rzeszowie. W trakcie posiedzenia zatwierdzono między innymi: 

 zmiany w Podręczniku beneficjenta oraz załączniku nr 14, 

 zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego, 

 zmiany w Rocznym Planie Działań Informacyjno-Promocyjnych na 2016 rok, 

 projekty flagowe do dofinansowania, w tym projekt złożony przez Europejskie Ugrupowanie 

Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół 

Tatr – etap II na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 4.888.200,79 EUR. Na posiedzeniu 

zatwierdzono 4 projekty flagowe na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 12.581.884,54 EUR  

 7 projektów infrastruktury drogowej do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania z 

EFRR 33.316.132,00 EUR. 

W trakcie posiedzenia Kierownik Michał Stawarski zaprezentował stan wdrażania projektów 

parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu 

polsko-słowackim. 

W posiedzeniu Komitetu Monitorującego Związek Euroregion „Tatry” reprezentowali: pan  Antoni 

Nowak –  Dyrektor biura oraz pan Michał Stawarski – Kierownik działu realizacji projektu 

parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 priorytet 1. 

 

C. Piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 odbyło się 

w dniach 15-16.02.2017 r. w Nowym Sączu. W trakcie posiedzenia zatwierdzono między innymi: 

 19 projektów do dofinansowania złożonych w ramach 1 Osi priorytetowej na łączną kwotę 

dofinansowania z EFRR 22.989.931,67 EUR, w tym następujące projekty z obszaru Euroregionu 

„Tatry”: 

a) Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza – wnioskodawca 

Gmina Czarny Dunajec 

b) Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów – wnioskodawca Gmina Miasto Nowy Targ 

c) Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i 

słowackiej Orawie – wnioskodawca Gmina Lipnica Wielka 
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d) Nowy produkt turystyczny  - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 – 

Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem – wnioskodawca Miasto i Gmina Uzdrowiskowa 

Muszyna 

e) Muszyna, Kamienica, Lipany – wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa 

kulturowo-przyrodniczego – wnioskodawca Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 

f) Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni 

rzemieślniczych  - wnioskodawca Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

g) Babia Góra Trails – wnioskodawca Gmina Zawoja 

h) Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza – partnerzy: Gmina Czarny 

Dunajec, Gmina Miasto Zakopane, Gmina Poronin, Gmina Kościelisko 

i) Szlak kultury Wołoskiej – partner: Związek Podhalan w Polsce 

 Propozycje zmian w dokumentach wdrożeniowych mających na celu wprowadzenie uproszczeń 

W trakcie posiedzenia Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” Antoni Nowak zaprezentował stan 

wdrażania projektów parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie 

zawodowe na pograniczu polsko-słowackim, w tym podając wyniki oceny formalnej, jakościowej oraz 

prognozę w sprawie realizacji kryteriów śródokresowej ewaluacji. 

W posiedzeniu Komitetu Monitorującego Związek Euroregion „Tatry” reprezentowali: pan  Antoni 

Nowak –  Dyrektor biura oraz pan Michał Stawarski – Kierownik działu realizacji projektu 

parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 priorytet 1. 

 

5.  WSPÓŁPRACA W FEDERACJI EUROREGIONÓW RZECZYPOSPOLITEJ  

        POLSKIEJ I FORUM POLSKICH REGIONÓW GRANICZNYCH 

W funkcjonującej od 2012 roku Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, Euroregion „Tatry” 

do czerwca 2016 r. reprezentował członek Rady pan Bogusław Waksmundzki, a następnie do chwili 

obecnej Przewodniczący Rady Antoni Karlak. Dnia 21.06.2016 r. w Ministerstwie Rozwoju w 

Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej 

Polskiej. Gościem na posiedzeniu był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pan 

Dawid Lasek. Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów zapoznali się między innymi ze 

sprawozdaniami Przewodniczącego Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Czesława 

Fiedorowicza z działalności Federacji w okresie od 11.06.2015 r. do 20.06.2016 r. oraz 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Cezarego Cieślukowskiego. Omówiono kierunki działań 

Federacji na najbliższy rok, w tym możliwe formy współpracy Federacji z Ministerstwem Rozwoju. 

Delegaci podjęli uchwały w sprawach: 

 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. i przeznaczenia zysku 

 udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2015 r. 

 wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2017 

 uchwalenia Planu Finansowego na rok 2016.  

W dniach 2 i 3 marca 2017 r. w Jeleniej Górze odbyło się Forum Polskich Regionów Granicznych, 

które zorganizował Euroregion Nysa. W Forum uczestniczyli przedstawiciele Euroregionów w naszym 

kraju. Euroregion „Tatry” reprezentował Dyrektor Biura Antoni Nowak oraz Kierownik Michał 

Stawarski. Forum połączone było z Galą z okazji XXV-lecia Euroregionu Nysa pod honorowym 

patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
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Załącznik nr 1 
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”  

z działalności w okresie od 14.04.2016 r. do 03.04.2017 r. 
 

 

KALENDARIUM ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

2016 

 

8 lutego na cmentarzu komunalnym w Zakopanem odbył się pogrzeb Michała Jagiełły - pisarza, 

poety, naczelnika tatrzańskiej grupy GOPR, wieloletniego wiceministra kultury i dyrektora Biblioteki 

Narodowej. Michał Jagiełło był także przyjacielem Słowaków i Słowacji, autora dwutomowego dzieła 

Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim. Promocja tego wydawnictwa 

przygotowanego przez Bibliotekę Narodową i Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w 

Nowym Targu odbyła się w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu w 2006 roku.  W 

2014 roku staraniem Związku Euroregion „Tatry” książka została przetłumaczona i wydana w języku 

słowackim. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył Dyrektor Antoni Nowak. 

16 lutego Związek Euroregion "Tatry" złożył do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie 

dwa wnioski o dofinansowanie Projektów Parasolowych w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach pierwszej osi priorytetowej – 

projekt pt. „Łączy nas natura i kultura” na kwotę łączną kwotę z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  5.956.041,96 € (całkowita wartość 7.007.108,26 €) oraz w ramach trzeciej osi 

priorytetowej projekt pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko słowackim” na łączną 

kwotę z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  661.782,37 € (całkowita wartość 

778.567,58 €). Projekty zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w dniach 

31.03.-01.04.2016 r. 

12 kwietnia w Urzędzie Miasta w Zakopanem odbył się XXII Kongres Związku Euroregion "Tatry". 

Uczestniczyli w nim delegaci - przedstawiciele członków Związku Euroregion „Tatry”. Przybyli także 

goście z Polski i Słowacji: Konsul Generalny Republiki Słowackiej Ivan Škorupa, Dyrektor Združenia 

Euregion „Tatry” Radoslava Krafcikova, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Program 

Interreg V-A PL-SK 2014-2020 Grzegorz Gołda, Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Dyrektor Europejskiego 

Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, Prezes Nowotarskiej Izby 

Gospodarczej Marek Teper. Delegaci wybrali na Przewodniczącego Rady pana Stanisława 

Łukaszczyka. Kongres zatwierdził Sprawozdania Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielił absolutorium 

Radzie. Na pisemny wniosek Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej – Uchwała Nr XV/127/2013 z dnia 

29.01.2016 r. delegaci przyjęli w poczet członków wspierających Gminę Miejską Sucha Beskidzka. 

Kierownik Działu projektu parasolowego Michał Stawarski zaprezentował Informację na temat 

realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 

Ważnym wydarzeniem podczas Kongresu było wręczenie nagród laureatom Konkursu o Nagrodę im. 

Petera Buriana dla najlepiej współpracujących - członków Euroregionu "Tatry". Decyzją Kapituły 

Konkursu nagrodę otrzymały następujące samorządy: Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn za 

najlepszą współpracę samorządów w roku 2015 oraz Miasto Zakopane i Miasto Wysokie Tatry za 

całokształt współpracy transgranicznej. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. 
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Ponadto delegaci podjęli ważne uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdań Rady 

i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie, członkostwa wspierającego Gminy Miejskiej 

Sucha Beskidzka, składek członkowskich i wpisowego, mikroprojektów w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek 

Euroregion "Tatry" .  

23 kwietnia w gmachu Telewizji Polskiej został rozstrzygnięty plebiscyt Telewizji Polskiej „Wójt Roku 

2015”, którego organizatorem jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP. Honorowy patronat 

nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Laureatem konkursu został 

Wójt Gminy Jabłonka i jednocześnie Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Antoni Karlak. 

Zwycięzcę wybrali telewidzowie, głosując w systemie SMS. 

21 czerwca w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się V Walne 

Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniu uczestniczyli 

przedstawiciele polskich części Euroregionów. Euroregion „Tatry” reprezentował członek Rady pan 

Bogusław Waksmundzki. Gościem na posiedzeniu był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i 

Turystyki pan Dawid Lasek. Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów zapoznali się między innymi ze 

sprawozdaniami Przewodniczącego Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Czesława 

Fiedorowicza z działalności Federacji w okresie od 11.06.2015 r. do 20.06.2016 r. oraz 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Cezarego Cieślukowskiego. Omówiono kierunki działań 

Federacji na najbliższy rok, w tym możliwe formy współpracy Federacji z Ministerstwem Rozwoju. 

Delegaci podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. i przeznaczenia zysku, 

udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2015 r., wysokości składki członkowskiej obowiązującej w 

roku 2017, uchwalenia Planu Finansowego na rok 2016. Ponadto delegaci FERP dokonali 

uzupełniającego wyboru członka Zarządu FERP. W ramach tajnego głosowania przeprowadzonego 

podczas posiedzenia wybrany został nowy członek Zarządu, Przewodniczący Rady Związku 

Euroregionu „Tatry” pan Antoni Karlak. 

15 maja Związek Euroregion „Tatry” oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

uczestniczyły w Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”, który odbył się na  

nowotarskim rynku. Euroregion „Tatry" wspólnie z EUWT TATRY prezentował efekty projektów 

zrealizowanych z Programu Współpracy  Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007-2013 oraz koncepcje projektów wdrażanych przez te instytucje w Programie Interreg 

V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach atrakcji zorganizowano prezentację quada i roweru 

zakupionego dla Komendy Powiatowej Policji  w Nowym Targu w ramach mikroprojektów 

pt. Wzmocnienie działań z dziedziny usług turystycznych i ochrony środowiska na pograniczu polsko-

słowackim poprzez większą integrację i skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa przez służby 

porządkowe i ratownicze oraz Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie 

bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim – bez względu na porę roku, -pokaz umiejętności 

jazdy na nartorolkach uczestników mikroprojektu pt. Śladami olimpijczyków zrealizowanego przez 

Gminę Nowy Targ. Zaprezentowano również wystawę przedstawiającą efekty mikroprojektów 

zrealizowanych w ramach PWT PL-SK 2007-2013 oraz I i II etap  Historyczno-kulturowo-

przyrodniczego Szlaku wokół Tatr.   

7 czerwca w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się pierwsze 

posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

Słowacja 2014-2020. Podczas posiedzenia Komitet ds. mikroprojektów  zatwierdził: Regulamin 
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Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014-2020, Listę członków Komitetu ds. mikroprojektów, Poradnik Mikrobeneficjenta Projektów 

Parasolowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 

realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem 

Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim, umowy partnerskie dla projektów parasolowych pn. 

Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim oraz 

harmonogram realizacji projektów parasolowych Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie 

zawodowe na pograniczu polsko-słowackim. 

22 czerwca w Warszawie Przewodniczący Rady Antoni Karlak uczestniczył w spotkaniu 

przedstawicieli Euroregionów z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju panem Adamem 

Hamryszczakiem. Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości zacieśniania współpracy 

pomiędzy Euroregionami, Federacją Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem 

Rozwoju. Omówiono wyniki ewaluacji programów transgranicznych przeprowadzonej na zlecenie 

Ministerstwa Rozwoju. Euroregiony zaprezentowały doświadczenia w zarządzaniu małymi projektami 

dofinansowanymi z funduszy unijnych. Na przykładzie granicy polsko-czeskiej dyrektor Marcin Filip 

zaprezentował doświadczenia Euroregionu Beskidy, natomiast z-ca dyrektora Euroregionu Pomerania 

Irena Stróżyńska, zaprezentowała projekty medyczne i językowe. Przedstawiciele Euroregionów 

podkreślili, że dużym problemem jest brak Funduszu Małych Projektów w programach na granicy 

wschodniej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Rola Euroregionów w tych programach 

została ograniczona do roli wnioskodawców oraz obserwatorów w Komitecie Monitorującym.  

Minister Adam Hamryszczak zadeklarował możliwość włączenia przedstawicieli Federacji 

Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej do zespołu opracowującego dokumenty na kolejny okres 

wsparcia po roku 2020. Przedstawicielom wszystkich Euroregionów pogratulował dotychczasowej 

pracy i obiecał szerszy udział resortu w aktywnościach euroregionalnych.  

 

30 czerwca Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i 

Samorządowym Krajem Żylińskim ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach dwóch osi 

priorytetowych: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz 

Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Nabór trwał do 14 września 2016 r.  

 

4 lipca pracownicy biura Związku Euroregion „Tatry” przeprowadzili w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Jabłonce szkolenie dla potencjalnych mikrobeneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A PL-SK 2014-2020 w zakresie prawidłowego przygotowania mikroprojektów Kolejne 

szkolenia odbyły się 6 lipca w Urzędzie Miasta w Starym Sączu oraz 8 lipca w biurze Związku 

Euroregion „Tatry” Nowym Targu. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 107 osób.   

12 lipca z okazji 450-lecia lokacji Jabłonki w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce  Związek 

Euroregion „Tatry” zaprezentował wystawę rezultatów mikroprojektów zrealizowanych w Euroregionie 

„Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007-2013. W uroczystości uczestniczyli goście z Polski oraz ze Słowacji: Konsul 

Generalny Republiki Słowackiej Ivan Škorupa, Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” Wendelin Haber, 

Przewodniczący Rady Združenia Euroregion „Tatry” Ján Ferenčák, Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” Antoni Nowak, Dyrektor Biura Združenia 

Euroregion „Tatry” Radoslava Krafčíková, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy 

Terytorialnej TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, wiceprezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-

Handlowej w Krakowie Jerzy Prażuch, członek Światowego Związku Żołnierzy Zarządu Głównego AK 

Maciej Jarosiński. Zarówno goście jak i przedstawiciele Euroregionu "Tatry" z obu stron granicy 
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wyrazili uznanie i podziękowania za dotychczasowe działania Wójta Gminy Jabłonka Antoniego 

Karlaka na rzecz rozwoju gminy i pogłębiania polsko-słowackiej współpracy transgranicznej gminy 

Jabłonka. Na scenie Orawskiego Centrum Kultury zaprezentowały się zespoły ze Słowacji oraz Polski: 

zespół folklorystyczny Maguráčik z Kežmarku, zespół taneczny FREEZE z Liptovského Mikuláša, 

zespół folklorystyczny Rosička z Dolného Kubína oraz zespół New Market Jazz Band z Nowego 

Targu. 

W dniach 4-5 sierpnia pracownicy biura Związku Euroregion „Tatry” przeprowadzili szkolenia dla 

potencjalnych wnioskodawców dotyczące obsługi Generatora wniosków i rozliczeń jako narzędzia do 

aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I i III osi 

priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  

Szkolenia odbyły się w Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym Podhalańskiej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nowym Targu. W szkoleniu uczestniczyło ok. 40 osób. 

5 października Dyrektor Antoni Nowak uczestniczył w międzynarodowej konferencji "Polsko-

słowackie forum samorządowe", którą w Starej Lubowni na Słowacji zorganizowało Forum Wójtów 

Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Dyrektor Antoni Nowak przedstawił informacje na temat  

realizowanych przez biuro Związku Euroregion „Tatry” projektów parasolowych w ramach Programu 

Interreg V-A Polska-Słowacja. W konferencji uczestniczył również Przewodniczący Rady Zdruzenia 

Euroregion „Tatry” Ján Ferenčák, który poinformował uczestników o strategicznym projekcie 

Euroregionu "Tatry" pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”. II etap projektu będzie  

realizowany przez EUWT TATRY jako projekt flagowy Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 

14 października w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej odbył się wernisaż wystawy fotografii 

Krzysztofa Wojnarowskiego pt. „Między Mnichem a Szatanem. Tatrzańskie światłocienie". 

24 listopada w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania 

Współpracy Terytorialnej TATRY oraz 9 polskich i słowackich samorządów (Miasto Nowy Targ, Gmina 

Szaflary, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Miasto Kieżmark, Miasto Spiska Biała, Miasto 

Stara Lubovna, Miasto Liptowski Mikulasz, Miasto Trstena) podpisali umowę partnerską na realizację 

zainicjowanego przez Euroregion „Tatry” projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy 

Szlak wokół Tatr-etap II” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Realizacja 

inwestycji rozpocznie się wiosną 2017 roku, a zakończy w jesieni 2018 roku. Wartość projektu to 

blisko 6 mln euro.  

24 listopada Dyrektor Antoni Nowak uczestniczył w zorganizowanej przez  Europejskie Ugrupowanie 

Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. konferencji pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy 

wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”. Konferencja odbyła się w 

Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 

kilkudziesięciu polskich i słowackich samorządów oraz gości m.in. pan Wendelin Haber, Honorowy 

Prezes Euroregionu „Tatry”, pan dr Piotr Drobniak, Radca Minister w Ambasadzie Rzeczypospolitej 

Polskiej w Bratysławie, pan Adrián Kromka, Wicekonsul Generalny Republiki Słowackiej, pani Joanna 

Stempińska Radca Minister w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP, pan Stanisław Łukaszczyk Wiceprzewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”, 

pan Ján Ferenčák Przewodniczący Rady Združenia Euroregión Tatry, pani Radoslava Krafčíková p.o. 

Dyrektora biura. Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” Antoni Nowak wygłosił referat pt. 

„Partnerska współpraca samorządów lokalnych w Euroregionie „Tatry” – 22 lata doświadczeń”.   
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1 grudnia Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i 

Samorządowym Krajem Żylińskim ogłosił dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie 

mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-

2020 w ramach trzeciej osi priorytetowej: "Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe 

życie".  

13 grudnia w Kieżmarku odbył się XXII Transgraniczny Kongres Euroregionu "Tatry". W Kongresie 

uczestniczyli przedstawiciele samorządów - członków Euroregionu "Tatry" oraz goście: Honorowi 

Członkowie Euroregionu „Tatry”: Jan Skupin, Milan Nevlazla, Przewodniczący Zgromadzenia EUWT 

TATRY z o.o Štefan Bielak o raz Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska.  

Współprzewodniczącymi Kongresu byli: Przewodniczący Rady Zdruzenia Euroregion Tatry Ján 

Ferenčák oraz Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Antoni Karlak.  

Uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat działalności Związku Euroregion „Tatry” w roku 2016 

zaprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry” Antoniego Karlaka, 

działalności Zdruzenia Euroregion Tatry w roku 2016 przedstawioną przez Przewodniczącego Rady 

Zdruzenia Euroregion Tatry Jána Ferenčáka, działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy 

Terytorialnej TATRY z o.o. ,przedstawioną przez Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszkę Pyzowską 

oraz realizacji projektów parasolowych przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z 

Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zaprezentowaną przez Dyrektora Biura 

Związku Euroregion „Tatry” Antoniego Nowaka. Podczas Kongresu została omówiona sytuacja 

związana z transgranicznym transportem publicznym w Euroregionie „Tatry”. Ponadto Kongres podjął 

uchwały w następujących sprawach: przyjęcia Regulaminu obrad Transgranicznego Kongresu 

Euroregionu "Tatry", ogłoszenia Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej 

współpracujących samorządów - członków Euroregionu "Tatry", wydania Rocznika Euroregionu 

"Tatry" Pogranicze Polsko-Słowackie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroregion-tatry.eu/ogloszenie_konkursu_o_nagrode_im_petera_buriana_dla_najlepiej_wspolpracujacych_samorzadow__czlonkow_euroregionu_tatry,446,n.html
http://www.euroregion-tatry.eu/ogloszenie_konkursu_o_nagrode_im_petera_buriana_dla_najlepiej_wspolpracujacych_samorzadow__czlonkow_euroregionu_tatry,446,n.html
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II. DZIAŁALNOŚĆ BIURA ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

1. DZIAŁALNOSĆ STATUTOWA  

Działalność statutowa Związku Euroregion „Tatry” jest realizowana przez Ośrodek Współpracy Polsko-

Słowackiej w Nowym Targu. Ośrodek jest również zapleczem administracyjnym dla funkcjonowania 

Rady, realizacji projektów parasolowych w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 oraz 

Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATYRY z o.o.  

W okresie sprawozdawczym działalność Ośrodka koncentrowała się na obsłudze działalności Rady 

Związku Euroregion „Tatry”, przygotowywaniu raportów, sprawozdań, analiz i innych dokumentów na 

posiedzenia Rady oraz Kongresów. 

Biuro Związku Euroregion „Tatry” przygotowało w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A 

PL-SK 2014-2020 mikroprojekty pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze na pograniczu polsko-słowackim” 

oraz „Transgraniczne szkolenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”.  Partnerem pierwszego 

projektu jest Zdruzenie Euroregion „Tatry” w Kieżmarku. Projekt oceniany był przez Wspólny 

Sekretariat Techniczny w Krakowie, a do realizacji zatwierdził go w dniu 21.02.2017 r. Komitet ds. 

mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 20174-2020. Natomiast realizację mikroprojektu pt. 

„Transgraniczne szkolenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY” Związek Euroregion „Tatry” 

powierzył Europejskiemu Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej TATRY jako jedynemu 

beneficjentowi, aby przetestować nową formułę realizacji wspólnych, transgranicznych projektów. 

Mikroprojekt ten ma na celu aktywizację i kształcenie liderów samorządów lokalnych – członków 

Euroregionu „Tatry” w zakresie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.  

Rada Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r. podjęła decyzję o 

przekazaniu przez Związek Euroregion „Tatry” wkładu własnego do tego projektu w wysokości 50 tys. 

zł. oraz udzielenia Ugrupowaniu pożyczki, również w kwocie 50 tys. zł. Wkład własny do projektu 

będzie przekazany w formie przedpłaty na poczet składek członkowskich, natomiast pożyczka, 

zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Edwarda Tybora, będzie udzielona 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Szkoda, że w kosztach tego przedsięwzięcia 

nie partycypuje nasz partner Zdruzenie Euroregion „Tatry”. 

Szczegółowe informacje o zadaniach i działaniach mikroprojektu pt. „Transgraniczne szkolenie 

specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY” znajdują się w pkt. III niniejszego Sprawozdania.  

Realizacja mikroprojektu pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze na pograniczu polsko-słowackim” 

mikroprojektu rozpoczęła się w marcu 2017 r., a zakończy w styczniu 2018 r. Całkowita wartość 

mikroprojektu wynosi 109 227,62 euro, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 92 843,47 euro. W ramach projektu Związek Euroregion „Tatry” zrealizuje następujące 

zadania: 

 Walory przyrodnicze i kulturowe Karpat  

Zadanie to obejmuje wydanie książki pt. „Karpaty polskie. Przyroda, człowiek – kartki z 

dziejów” oraz promocji książki połączonej z wystawą promująca Karpaty na pograniczu 

polsko-słowackim. 



13 

 

 

 Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora  

W ramach tego zadania zostanie przeprowadzony Konkurs sztuki naiwnej i art. brut z 

udziałem artystów pogranicza polsko-słowackiego. Wybrane przez jury prace będą 

prezentowane na wystawie pokonkursowej, której będzie towarzyszył katalog. Zadanie to 

obejmuje również zorganizowanie konferencji naukowej na temat sztuki naiwnej pt. 

„Outseiderzy pogranicza polsko-słowackiego” połączonej z wystawą patrona konkursu –

Edwarda Sutora w setną rocznicę jego urodzin. Wydany zostanie także katalog wystawy. 

 Euroregion „Tatry” Tour Podhale, Spisz, Orawa, Liptów 

W ramach tego zadania zostanie zorganizowany wspólny polsko-słowacki wyścig rowerowy 

Euroregion „Tatry” Tour Podhale, Spisz, Orawa, Liptów składający się z czterech etapów 

przeprowadzonych na Podhalu, Spiszu, Orawie i Liptowie. Najlepsi kolarze poszczególnych 

etapów będą ze sobą rywalizować w piątym finałowym wyścigu, który wyłoni ostatecznych 

zwycięzców.  

Natomiast partner słowacki – Zdruzenie Euroregion Tatry zrealizuje zadanie pn. Dziedzictwo 

przyrodnicze i kulturowe miast Euroregionu „Tatry”, w ramach którego zorganizuje dwudniowe Forum 

Miast Euroregionu „Tatry” nt. Dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Miast Euroregionu „Tatry” 

oraz wyda specjalny numer rocznika Euroregionu „Tatry” Pogranicze Polsko-Słowackie.  

W roku 2016 ze względu na brak środków z Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 nie 

organizowaliśmy w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej wspólnych transgranicznych wydarzeń. 

Dnia 14 października 2017 r. odbył się tylko wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Wojnarowskiego 

pt. „Między Mnichem a Szatanem. Tatrzańskie światłocienie”. Natomiast dnia 12 lipca 2016 r. z okazji  

450-lecia lokacji Jabłonki odbył się Dzień Euroregionu „Tatry”. Związek Euroregion „Tatry” 

zorganizował wystawę prezentującą rezultaty mikroprojektów zrealizowanych w Euroregionie „Tatry” w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  

2007-2013.  W uroczystości uczestniczyli goście z Polski oraz ze Słowacji: Konsul Generalny 

Republiki Słowackiej Ivan Škorupa, Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” Wendelin Haber, 

Przewodniczący Rady Združenia Euroregion „Tatry” Ján Ferenčák, Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” Antoni Nowak, Dyrektor Biura Združenia 

Euroregion „Tatry” Radoslava Krafčíková, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy 

Terytorialnej TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, wiceprezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-

Handlowej w Krakowie Jerzy Prażuch. Na scenie Orawskiego Centrum Kultury zaprezentowały się 

zespoły ze Słowacji oraz Polski: zespół folklorystyczny Maguráčik z Kežmarku, zespół taneczny 

FREEZE z Liptovského Mikuláša, zespół folklorystyczny Rosička z Dolného Kubína oraz zespół New 

Market Jazz Band z Nowego Targu.  

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Euroregion „Tatry” aktywnie włączyło się również w 

konceptualizację i przygotowanie projektu infrastrukturalnego pt. „Śladem zabytków techniki z Podhala 

na Liptów” w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, którego wnioskodawcą jest Miasto 

Nowy Targ. Przedsięwzięcie to jest bardzo ważne, ponieważ w ramach ww. projektu w przylegającym 

do biura Związku Euroregion „Tatry” budynku oficyny powstanie Muzeum Drukarstwa, z którego 

będzie bezpośrednie wejście do Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej. Obiekt ten będzie 

ogrzewany z kotłowni Związku Euroregion „Tatry”. W budynku Muzeum zainstalowana zostanie winda 

dla osób niepełnosprawnych, z której będą mogły skorzystać osoby przychodzące do naszego biura  

i Ośrodka.  
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2.  REALIZACJA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

        TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 

A. Zatwierdzenie do dofinansowania projektów parasolowych zarządzanych przez Związek 

Euroregion „Tatry” oraz podpisanie umów o dofinansowanie. 

1. Na trzecim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg  

     V-A PL-SK 2014-2020 w dniu 01.04.2016 r. zostały zatwierdzone dwa projekty parasolowe złożone  

     przez Związek Euroregion „Tatry”: 

a) w ramach pierwszej osi priorytetowej – pn. Łączy nas natura i kultura, na kwotę EFRR 

5.956.041,96 € (całkowita wartość 7.007.108,26 €), realizowany w okresie od 17.02.2016 do 

30.06.2020 r., 

b) w ramach trzeciej osi priorytetowej – pn. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu 

polsko słowackim, na kwotę EFRR 661.782,37 € (całkowita wartość 778.567,58 €), 

realizowany w okresie od 17.02.2016 r. do 31.12.2018 r. 

2. W dniu 27.06.2016 r. zostały zawarte umowy partnerskie w sprawie realizacji projektów  

     parasolowych z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie i Żylinie. 

3. Dnia 04.08.2016 r. w Ministerstwie Rozwoju została podpisana umowa o dofinansowanie projektów  

    parasolowych oraz złożono wniosek o wypłatę zaliczki – dla pierwszej osi priorytetowej na kwotę  

    893.406,29 EUR z czego dla Euroregionu „Tatry”539 993,11 EUR (w tym na zarządzanie 80 998,97  

    EUR) oraz dla trzeciej osi priorytetowej 99.267,36 EUR z czego dla Euroregionu „Tatry” 59 999,23  

    EUR (w tym na zarządzanie 8 999,88 EUR). Powyższe środki wpłynęły na konto Euroregionu  

    „Tatry” w dniu 19.08.2016 r. 

 

B. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów 

1. W dniach 30.06.2016 – 14.09.2016 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów 

w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Kwota 

alokacji dla 1 osi priorytetowej wynosiła 2.400.000,00 EUR z czego dla Euroregionu „Tatry” 

1.450.609,27 EUR, natomiast dla 3 osi priorytetowej wynosi: 562.515,04 EUR z czego dla 

Euroregionu „Tatry” 339 995,65 EUR.  

2. W dniach 01.12.2016 – 28.02.2017 r. trwał dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie 

mikroprojektów w ramach  3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-

2020. Kwota alokacji dla 3 osi priorytetowej wynosiła 382.427,68 EUR z czego dla 

Euroregionu „Tatry” 191.911,00 EUR. 

3. W dniu 03.04.2017 r. został ogłoszony drugi nabór wniosków o dofinansowanie 

mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014-2020. Nabór będzie trwać do 31.07.2017 r. do godziny 15:30. Kwota alokacji dla 1 osi 

priorytetowej wynosi 2.500.000,00 EUR z czego dla Euroregionu „Tatry” 1.486.530,36 EUR. 
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C. Szkolenia i konsultacje dla potencjalnych beneficjentów 

1. Związek Euroregion „Tatry” przeprowadził trzy szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów w 

zakresie prawidłowego przygotowania mikroprojektów, które odbyły się: 04.07.2016 r. w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Jabłonce, 06.07.2016 r. w Urzędzie Miasta w Starym Sączu oraz 

08.07.2016 r. w biurze Związku Euroregion „Tatry” Nowym Targu. Łącznie w szkoleniach wzięło 

udział 107 osób.  

Ponadto w dniach 4-5.08.2016 r. w siedzibie Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 

Targu zorganizowaliśmy szkolenia z zakresu obsługi  Generatora wniosków i rozliczeń, w których 

uczestniczyło 39 osób. Łącznie na szkoleniach zorganizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” 

uczestniczyło 146 osób. 

2. Do dnia 24.08.2016 r. w biurze Związku Euroregion „Tatry” przeprowadzono 34 indywidualnych 

konsultacji oraz udzielono 30 mailowych odpowiedzi dotyczących aplikowania o środki z EFRR w 

ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  

3. Ponadto w dniach: 14,21.06.2016 r. Michał Stawarski Kierownik działu realizacji projektu 

parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK Priorytet 1 przeprowadził szkolenia  zorganizowane 

przez Regionalny Punkt Kontaktowy (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) z 

zakresu zasad realizacji mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-

2020. Szkolenia odbyły się odpowiednio w Chrzanowie - w Miejskiej Bibliotece Publicznej i 

Krakowie-  w Muzeum AK. 

 

D. Promocja projektów parasolowych 

1. W dniu 15.05.2015 r. w ramach Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” 

Euroregion „Tatry" wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY 

zaprezentowały koncepcje wdrażanych projektów w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014-2020.  

2. W dniu 12.07.2016 r. podczas uroczystych obchodów 450-lecia Jabłonki redaktor Jan Stępień z 

Radia Kraków przeprowadził wywiad z Dyrektorem biura Związku Euroregion „Tatry” na temat 

wdrażanych projektów parasolowych. 

3. W dniu 19.10.2016 r. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu 

menadżer projektu parasolowego przedstawiła specyfikę mikroprojektów i wnioski dotyczące 

zakończenia pierwszego naboru mikroprojektów podczas spotkania informacyjnego dla 

potencjalnych wnioskodawców z obszaru wsparcia Programu w województwie małopolskim 

zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

4. W dniu 23.02.2017 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyła się 

konferencja prasowa Związku Euroregion „Tatry” przy udziale przedstawicieli lokalnych 

mediów. Podczas konferencji przedstawiono i omówiono zatwierdzone do dofinansowania 

mikroprojekty z projektów parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz pn. Wspólne 

kształcenie zawodowe na pograniczy polsko-słowackim. 
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E. Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- 

      Słowacja 2014-2020 

1. W dniu 07.06.2016 r. w Nowym Targu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. 

mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Podczas posiedzenia Komitet ds. mikroprojektów zatwierdził: 

 Regulamin Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020, Listę członków Komitetu ds. mikroprojektów,  

 Poradnik Mikrobeneficjenta Projektów Parasolowych w Programie  Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” w 

partnerstwie z  Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim, 

 Wzór umowy partnerskiej dla projektów parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne 

kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim,  

 Harmonogram realizacji projektów parasolowych. 

2. W dniu 19.01.2017 r. w Preszowie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Podczas 

posiedzenia Komitet ds. mikroprojektów zatwierdził: 

 4 mikroprojekty złożone w ramach 3 osi priorytetowej na łączną kwotę EFRR 180.087,36 EUR 

 Harmonogram realizacji projektów parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne 

kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim na rok 2017 r. 

Ponadto zaprezentowano propozycję zmian w Poradniku Mikrobeneficjenta Projektów Parasolowych 

w Programie  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowanych 

przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i 

Samorządowym Krajem Żylińskim. 

3. W dniach 20-21.02.2017 r. w Nowym Targu odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu ds. 

mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Podczas posiedzenia Komitet ds. mikroprojektów zatwierdził: 

 uwzględnienie wskaźników 1.3 Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych 

elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego,  1.6 

Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac 

restauracyjnych i konserwatorskich w projekcie parasolowym pn. Łączy nas natura i kultura oraz 

4.3 Liczba wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń, w projekcie 

parasolowym pn. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim, jako 

wskaźników osiąganych przez mikroprojekty zgodnie z załącznikiem nr 14 do Podręcznika 

beneficjenta, 

 37 mikroprojektów do dofinansowania  złożonych w ramach 1 osi priorytetowej na łączną kwotę z 

EFRR 2.123.899,22 EUR 

 zmiany w Poradniku Mikrobeneficjenta Projektów Parasolowych w Programie Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek 

Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym 

Krajem Żylińskim takie jak: 
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a) uszczegółowienie zapisów dotyczących realizacji mikroprojektów z elementami 

inwestycyjnymi, 

b) jednoetapową ocenę formalną, 

c) wspólną ocenę mikroprojektów indywidualnych dokonywanych przez jednego eksperta z 

Polski i jednego eksperta ze Słowacji, 

d) treść mikroprojektu indywidualnego musi być wypełniona zarówno w języku polskim jak i 

słowackim. 

F. Wstępna ocena realizacji projektów parasolowych. 

1. Na trzecim posiedzeniu Komitetu ds. mikroprojektów zostało zatwierdzonych 37 

mikroprojektów na łączną kwotę EFRR 2.123.899,22 EUR w tym mikroprojektów wspólnych 

na kwotę EFRR 1.554.849,23 EUR w ramach projektu parasolowego pn. Łączy nas natura i 

kultura. Stwierdzamy, że już w pierwszym naborze zostały osiągnięte kryteria śródokresowej 

ewaluacji projektu parasolowego. W związku z tym mamy gwarancję, że dostępna kwota 

środków z EFRR w projekcie parasolowym zostanie zwiększona o kwotę 1.489.010,52 EUR. 

2. Na drugim posiedzeniu Komitetu ds. mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pn. 

Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim zostały zatwierdzone 4 

mikroprojekty na łączną kwotę EFRR 180.087,36 EUR w tym wspólnych na kwotę 162.355,68 

EUR. W związku z tym, że w ramach pierwszego naboru nie osiągnięto kryteriów 

śródokresowej ewaluacji został ogłoszony dodatkowy nabór, w którym złożono 7 

mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 256.323,63 EUR. Jeżeli te projekty 

przejdą pomyślnie ocenę formalną i jakościową jest szansa, że kryteria śródokresowej 

ewaluacji zostaną osiągnięte.  

3. Stosunkowo małe zainteresowaniem konsultacjami i szkoleniami prowadzonymi przez biuro 

Związku Euroregion „Tatry” w różnych regionach (Nowy Targ, Jabłonka, Stary Sącz), 

przełożyło się na złą jakość wniosków:  

 wielu wnioskodawców nie zapoznało się z nowymi zasadami, obowiązującymi  w Programie 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, które różnią się od tych, które  określone były w 

Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013,  

 w niektórych wnioskach źle zdefiniowano problemy, cele, wskaźniki, zadania i działania 

projektu. Przy braku logiki interwencji projekt nie miał szans uzyskać dofinansowanie, 

 w niektórych mikroprojektach występowało „pozorne partnerstwo” szczególnie 

w mikroprojektach indywidualnych. Takie projekty na ocenie jakościowej uzyskiwały niską 

punktację, 

 przedkładanie przez niektórych Wnioskodawców projektów inwestycyjnych, bez wymaganych 

przez Program miękkich działań. Takie projekty podlegały odrzuceniu z przyczyn formalnych. 

 

G. Sprawy problematyczne 

1. Na dzień ogłoszenia naboru Generator wniosków i rozliczeń nie był przystosowany do aplikowania 

o środki z EFRR przez Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Dopiero na wniosek 

Związku Euroregion „Tatry” odpowiednie korekty zostały wprowadzone w Generatorze co wiązało 

się z poniesieniem kosztu w wysokości 1 653,60 zł netto. Pozostali PW PP nie wyrazili chęci 

partycypacji w tych kosztach. Ponadto w trakcie korekt wniosków o dofinansowanie 
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mikroprojektów polegających na obniżeniu wartości dofinansowania Generator niewłaściwie 

przeliczał wysokość EFRR.  

2. Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju) kwestionowała mikroprojekty z elementami 

inwestycji, ponieważ w jej opinii, mikroprojekt w których komponent inwestycyjny przeważa 

zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym nie może być rekomendowany do 

dofinansowania. Związek Euroregion „Tatry” nie podzielił stanowiska IZ, ponieważ jest ono 

niezgodne z obowiązującymi zapisami Podręcznika beneficjenta. W sprawie interpretacji zapisów 

Programu Związek Euroregion „Tatry” posłużył się opinią prawną. Na piątym posiedzeniu 

Komitetu Monitorującego, który odbył w dniach 15-16.02.2017 r. na wniosek Związku Euroregion 

„Tatry” i przy poparciu podsekretarza stanu Ministerstwa Rozwoju Adama Hamryszczaka zostały 

wprowadzone zmiany do załącznika nr 14 Podręcznika beneficjenta. Zatwierdzony zapis 

jednoznacznie określa kwestię finansowania inwestycji w mikroprojektach. Poniżej przedmiotowy 

zapis: 

„Dofinansowanie inicjatyw lokalnych o niewielkiej skali, możliwe dzięki FM, powinno tworzyć 

fundament dla większych wspólnych projektów transgranicznych. W ramach FM w pierwszej osi 

priorytetowej możliwa jest również realizacja inwestycji w powiązaniu z przedsięwzięciami   

o charakterze „miękkim”. Inwestycja nie może być jedynym lub głównym celem realizacji 

mikroprojektu. Inwestycja w mikroprojekcie może być realizowana po spełnieniu następujących 

warunków: 

 inwestycja musi być wyodrębnionym zadaniem lub zadaniami, wpisującym się w cel lub cele 

szczegółowe projektu, 

 zadanie lub zadania inwestycyjne muszą w logiczny sposób łączyć się z pozostałymi 

zadaniami merytorycznymi, 

 zadanie lub zadania inwestycyjne muszą być powiązane z wyodrębnionym zadaniem miękkim 

projektu, 

 zadanie lub zadania inwestycyjne muszą prowadzić do stworzenia wspólnych, 

transgranicznych produktów programu promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 

 zadanie lub zadania inwestycyjne muszą mieć określony i zdefiniowany co najmniej jeden z 

poniższej listy wskaźników produktu programu: 

- Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych  

- Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków 

rekreacyjnych, 

- Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących 

częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego, 

- 1.6 Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu 

prac restauracyjnych i konserwatorskich, 

- 1.12 Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług, 

 realizowane w ramach mikroprojektów inwestycje powinny być przeznaczone na cele 

publiczne“. 

Powyższy zapis został wprowadzony do Poradnika mikrobeneficjenta na trzecim posiedzeniu Komitetu 

ds. mikroprojektu. 

3. Kwalifikowalne typy działań nie posiadały swoich odpowiedników w liście wskaźników  produktu 

    Programu określonej w Poradniku mikrobeneficjenta. Związek Euroregion „Tatry” wychodząc  

    naprzeciw zaistniałej sytuacji doprowadził do zatwierdzenia na trzecim posiedzeniu Komitetu ds.   

    mikroprojektów poszerzonej listy wskaźników programowych w ramach 1 i 3 osi priorytetowej: 
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- 1.3 Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury 

będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego,    

- 1.6 Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa  kulturowego po zakończeniu 

prac restauracyjnych i konserwatorskich, 

- 4.3 Liczba wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń. 

 

4. Wielką trudność nastręczało ustalenie wzorów umów mikroprojektów indywidualnych i wspólnych. 

Umowy trzeba było dostosować do polskiego i słowackiego porządku prawnego oraz uzgodnić 

ich treść z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. Dopiero w 

dniu 11 kwietnia 2017 r. umowy skierowano do zatwierdzenia przez Komitet ds. mikroprojektów.  

5. Występowanie błędów technicznych w funkcjonowaniu Generatora, który był przygotowany przez 

Euroregion Beskidy z oszczędności środków Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

6. Skomplikowana procedura oceny mikroprojektów – dwuetapowa ocena formalna. Na trzecim    

posiedzeniu Komitetu ds. mikroprojektów z inicjatywy Związku Euroregion „Tatry” zatwierdzono  

zmiany w Poradniku mikrobeneficjenta dotyczące uproszczenia oceny. 

7. Związek Euroregion „Tatry” wniósł uwagi i rekomendacje dotyczące wysokości i kwalifikowalności 

wydatków w liście rankingowej z 1 osi priorytetowej do mikroprojektów złożonych w Związku 

Euroregion „Tatry”, VUC Preszów oraz VUC Żylina. W trakcie drugiego posiedzenia Komitetu ds. 

mikroprojektów pan Peter Balun przedstawiciel słowackiej Instytucji Krajowej wniósł uwagę 

formalno-prawną do listy rankingowej z projektu parasolowego pn. Łączy nas natura i kultura, 

przygotowanej przez Partnera Wiodącego – Związek Euroregion „Tatry”. Uwaga dotyczyła tego, 

że rekomendowane wartości do dofinansowania powinny być zgodne z rekomendacjami 

ekspertów. W związku z tym mikroprojekty złożone w ramach projektu parasolowego pn. Łączy 

nas natura i kultura zostały zatwierdzone dopiero na kolejnym posiedzeniu Komitetu ds. 

mikroprojektów. 

8. W chwili obecnej mikrobeneficjenci realizujący mikroprojekty wspólne są dyskryminowani, w 

stosunku do beneficjentów projektów indywidualnych, ponieważ wypłata refundacji dla nich 

nastąpi  dopiero po sprawdzeniu raportu końcowego z postępu realizacji  mikroprojektu. Oznacza 

to, że przez cały okres realizacji mikroprojektu wspólnego beneficjent  nie ma możliwości 

refundacji chociażby części poniesionych kosztów, jak to ma miejsce w przypadku 

mikroprojektów indywidualnych. W związku z tym podczas piątego posiedzenia Komitetu 

Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Inrerreg V-A PL-SK 2014-2020, które 

odbyło się w dniach 15-16.02.2017 r. w Nowym Sączu na wniosek Związku Euroregion „Tatry” 

omówiona została kwestia wprowadzenia zaliczek dla mikrobeneficjentów realizujących 

mikroprojekt wspólny. Przedmiotowe rozwiązanie zostało pozytywnie przyjęte przez wszystkich 

partnerów projektów parasolowych czyli Euroregion Karpacki, Euroregion „Tatry”, Euroregion 

Beskidy oraz VUC Preszów i VUC Żylina. Sprawa ta również była omówiona w trakcie trzeciego 

posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów, który odbył się w dniach 20-21.02.2017 r. w Nowym 

Targu. W dniu 24.03.2017 r. Związek Euroregion „Tatry” formalnie zwrócił się do IZ o 

wprowadzenie zmian w umowach o dofinansowanie projektów parasolowych umożliwiających 

wypłacenie zaliczki mikrobeneficjentom realizujących mikroprojekty wspólne. 

Szczegółowe kwestie związane z wdrażaniem projektów parasolowych zostały opisane  

w rozdziałach 2.1 oraz 2.2 
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2.1 PROJEKT PARASOLOWY PN. ŁĄCZY NAS NATURA I KULTURA. 

A. Podstawowe informacje o projekcie 

Projekt pt. Łączy nas natura i kultura  

Oś priorytetowa I. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza 

Partnerzy projektu: 

 Związek Euroregion „Tatry”  - Partner Wiodący  

 Samorządowy Kraj Preszowski  

 Samorządowy Kraj Żyliński 

 

Okres realizacji projektu: 

17.02.2016 - 30.06.2020 

Tabela nr 1. Wartość projektów parasolowych w podziale na partnerów 

Partner Wartość EFRR Wartość całkowita 

Euroregion „Tatry” 3.599.954,04 € 4.235.240,07 € 

Samorządowy Kraj Preszowski 1.360,635,89 € 1.600.748,13 € 

Samorządowy Kraj Żyliński 995.452,03 € 1.171.120,06 € 

Razem 5.956.041,96 € 7.007.108,26 € 

 

Cel główny 

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego przez mieszkańców i turystów na obszarze projektu parasolowego poprzez realizację 

mikroprojektów 

Cele szczegółowe 

 Stworzenie wspólnych, trwałych produktów opartych o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze 

przyczyniających się do jego ochrony, promocji i rozwoju 

Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego w zakresie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 

Zaplanowane zadania: 

Partnerzy projektu i Partner Wiodący wspólnie realizują następujące zadania: 
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 Przygotowanie Projektu Parasolowego (zadanie zrealizowane w dniu 16.02.2016 r.) 

 Zadanie merytoryczne – wdrażanie mikroprojektów, 

 Promocja i działania informacyjne Projektu Parasolowego. 

 

B. Postęp realizacji projektu 

Związek Euroregion „Tatry” wdrażając  projekt parasolowy ogłosił nabór mikroprojektów o 

dofinansowanie polsko-słowackich przedsięwzięć transgranicznych w ramach pierwszej osi 

priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, 

Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 z następujących dziedzin: 

 Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji 

kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część 

transgranicznych szlaków turystycznych, 

 Odnowa i prace konserwatorskie oraz modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, 

 Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy między instytucjami, 

 Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie 

ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 

 Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze, 

 Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, 

 Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji 

zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

pogranicza, 

 Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 

 Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego. 

W dniach od 30.06.2016 r. do 14.09.2016 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie w wyniku którego 

zostało złożonych  68 wniosków. Poniżej przedstawiono ilość złożonych wniosków w podziale na typ 

projektu i miejsce jego złożenia. 

Tabela nr 2. Ilość mikroprojektów złożonych w ramach pierwszego naboru. 

Partner 

Typ mikroprojektu 

Wspólny Indywidualny Własny 

Euroregion „Tatry” 25 21 1 

Samorządowy Kraj Preszowski 7 6 0 

Samorządowy Kraj Żyliński 2 6 0 

Razem 34 33 1 
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Następnie Związek Euroregion „Tatry” dokonał oceny formalnej i kwalifikowalności złożonych 

wniosków indywidualnych, a w przypadku mikroprojektów wspólnych ocena formalna dokona została 

przy współudziale partnera projektu parasolowego tj. Samorządowego Kraju Preszowskiego i 

Samorządowego Kraju Żylińskiego. Mikroprojekt własny został oceniony formalnie przez Wspólny 

Sekretariat Techniczny.  

W wyniku oceny formalnej, która trwała od 15.09.2016 r. do 28.11.2016 r. zostało odrzuconych 12 

mikroprojektów w tym: 

 10 mikroprojektów złożonych do Związku Euroregion „Tatry” (8 wspólnych, 2 indywidualne), 

 mikroprojekty złożone do Samorządowego Kraju Preszowskiego (2 wspólne). 

 

Na wynik oceny formalnej zostały złożone dwie skargi, z których jedna została pozostawiona bez 

rozpatrzenia (nie została złożona  w formie określonej w Regulaminie  Komitetu ds. mikroprojektu),      

a druga oddalona. 

Do oceny jakościowej zostało dopuszczonych 56 mikroprojektów. 

Związek Euroregion „Tatry” był odpowiedzialny za organizację wspólnej oceny jakościowej 

mikroprojektów wspólnych, które oceniane były w Nowym Targu w dniach 09-12.2016 r. przez jednego 

eksperta z Polski i jednego ze Słowacji. Ocena mikroprojektów indywidualnych dokonana  została 

przez dwóch ekspertów powołanych przez każdego partnera projektu parasolowego w terminie 01-

16.12.2016 r. Mikroprojekt własny oceniony został przez ekspertów powołanych przez Wspólny 

Sekretariat Techniczny. Projekty, które w wyniku oceny uzyskały rekomendację ekspertów (minimum 

60 punktów na 100 możliwych) były przedmiotem obrad Komitetu ds. mikroprojektów. W wyniku oceny 

jakościowej rekomendowane do dofinansowania zostały 53 mikroprojekty, które obrazuje poniższa 

tabelka. 

 

Tabela nr 3. Ilość mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania przez Zespół 

Ekspertów 

Partner 

Typ mikroprojektu 

Wspólny Indywidualny Własny 

Euroregion „Tatry” 17 16 1 

Samorządowy Kraj Preszowski 5 6 0 

Samorządowy Kraj Żyliński 2 6 0 

Razem 24 28 1 

 

W oparciu o sporządzoną przez Euroregion listę rankingową w dniach 20-21.02.2017 r. w Nowym 

Targu obradował Komitet ds. mikroprojektów, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty. 

Warunkiem wybrania mikroprojektu do dofinansowania było uzyskanie minimum 70 punktów.  

Ostatecznie Komitet wybrał do dofinansowania 37 mikroprojektów, na łączną kwotę 2.123.899,22 
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EUR. Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2. Podział 

mikroprojektów ze względu na typ mikroprojektu i miejsce jego złożenia obrazuje poniższa tabela: 

 

Tabela nr 4. Ilość mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Komitet ds. 

mikroprojektów 

Partner 

Typ mikroprojektu 

Wspólny Indywidualny Własny 

Euroregion „Tatry” 12 10 1 

Samorządowy Kraj Preszowski 4 3 0 

Samorządowy Kraj Żyliński 2 5 0 

Razem 18 18 1 

 

Pracownicy Euroregionu wysłali pisma do mikrobeneficjentów informujące o decyzji Komitetu ds. 

mikroprojektu. Na dzień dzisiejszy przygotowywane są umowy o dofinansowanie mikroprojektów 

wspólnych i indywidualnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Poniższe grafy przedstawiają statystykę dotyczącą pierwszego naboru wniosków o 

dofinansowanie mikroprojektów 

68

56 53

37

Złożone Dopuszczone do oceny
jakościowej

Rekomendowane do
dofinasowania

Dofinansowane

Ilość mikroprojektów na poszczególnych etapach 
naboru
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Miękkie Z elementami inwestycji Z elementami IT

Ilość mikroprojektów dofinansowanych wg rodzaju projektu

 

 

20

9
7

1

Jednostki samorządu
terytorialnego

Instytucje kultury i szkoły Stowarzyszenia i NGO  inne (parafia)

Ilość mikroprojektów dofinansowanych wg stanu 
prawnego beneficjentów

Euroregion „Tatry” sporządzał  kwartalne częściowe wnioski o płatność projektu parasolowego, które 

przedkładał do kontrolera krajowego (Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Krakowie). Do dnia dzisiejszego złożono dwa takie wnioski: 

 złożony w dniu 30.09.2016 za okres sprawozdawczy 17.02.2016 – 31.08.2016 na kwotę 

62.741,53 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 53.330,43 EUR - zatwierdzony przez 

kontrolera w dniu 26.10.2016 r. 

 złożony w dniu 23.12.2016 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2016 – 30.11.2016 na kwotę 

32.983,29 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 28.035,73 EUR – zatwierdzony przez 

kontrolera 09.02.2017 r.  
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 Partnerzy projektu parasolowego tj. Samorządowy Kraj Preszowski oraz Samorządowy Kraj 

Żyliński złożyli następujące częściowe wnioski o płatność do kontrolera (Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej): 
 

Samorządowy Kraj Preszowski: 

 Złożony w dniu 25.10.2016 r. za okres sprawozdawczy 17.02.2016 – 31.08.2016 na kwotę 
13.364,84 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 11.360,15 EUR - zatwierdzony przez 
kontrolera w dniu 10.03.2017 r. 

 Złożony w dniu 13.02.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2016 – 30.11.2016 na kwotę 
2.605,08 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 2.214,38 EUR – do dnia dzisiejszego jeszcze 
nie został zatwierdzony. 
 

Samorządowy Kraj Żyliński: 

 Złożony w dniu 19.10.2016 r. za okres sprawozdawczy 17.02.2016 – 31.08.2016 na kwotę 
18.678,36 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 15.876,40 EUR - zatwierdzony przez 
kontrolera w dniu 10.03.2017 r. 

 Złożony w dniu 24.02.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2016 – 30.11.2016 na kwotę 
4.878,91 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 4.147,07 EUR - do dnia dzisiejszego jeszcze 
nie został zatwierdzony. 
 

Związek Euroregion „Tatry” (Partner Wiodący) sporządzał wnioski o płatność z postępu realizacji 

projektu parasolowego, w którym umieszczał wydatki z wszystkich, zatwierdzonych częściowych 

wniosków o płatność. Wniosek o płatność podlegał weryfikacji przez Wspólny Sekretariat Techniczny  

w Krakowie po czym przesyłany był do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju). Następnie 

Instytucja Zarządzająca przekazywała refundację.  

Związek Euroregion „Tatry” przygotował dwa wnioski o płatność:  

 Złożony w dniu 08.11.2016 r. za okres sprawozdawczy 17.02.2016 – 31.08.2016 na kwotę 
62 741,53 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 53 330,43 EUR - zatwierdzony przez WST  w 
dniu 23.11.2016 r., Wniosek nie obejmował raportów Samorządowego Kraju Preszowskiego i 
Samorządowego Kraju Żylińskiego ponieważ do dnia złożenia wniosku raporty nie zostały 
zatwierdzone przez kontrolera. 

 Złożony w dniu 14.02.2017 r. za okres sprawozdawczy 17.02.2016 – 30.11.2016 na kwotę 
65.026,49 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 55.272,28 EUR - zatwierdzony przez WST  w 

dniu 11.03.2017 r. obejmujący częściowe wnioski o płatność Związku Euroregion „Tatry”, 
Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego. 
 

Ponadto Związek Euroregion „Tatry” złożył dwa wnioski o rezerwę celową z budżetu państwa: 

 pierwszy – w dniu 09.11.2016 r. za okres sprawozdawczy  17.02.2016-31.08.2016 na kwotę 
27.253,00 PLN, 

 drugi - w dniu 06.03.2017 r. za okres sprawozdawczy  01.09.2017-30.11.2017 na kwotę 
14.612,00 PLN 
 

B. Sprawy dotyczące administracji projektem. 

 

Działania związane z realizacją projektu parasolowego realizowane były przez Dział projektu 

parasolowego priorytet 1 w którym pracuje 5 osób oraz dział księgowości, w którym pracują 2 osoby 

(6,75 etatu). Koszty związane z zarządzaniem projektem parasolowym są refundowane w 95% 

z Programu tj. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% z rezerwy celowej 

budżetu państwa. 
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Załącznik nr 2 
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”  

z działalności w okresie od 14.04.2016 r. do 03.04.2017 r. 

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura” Programu 
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020  

I nabór 

        

Lp. Numer projektu  
Partner 

Wiodący/ 
Wnioskodawca 

Partnerzy Tytuł mikroprojektu   EFRR  
Wartość 

całkowita 
Typ 

mikroprojektu 

1 INT/ET/ZA/1/I/B/0011 
Obec Liptovská 

Kokava 
  Gmina Poronin     

Obnova historicko-prírodných objektov 
pre zachovanie a propagáciu Liptova a 

Gminy Poronin / Odnowa obiektów 
historyczno-przyrodniczych Liptova i 
Gminy Poronin w celu ich ochrony i 

promocji 

 € 97.623,59   € 114.851,29  
wspólny/ 
spoločný 

2 INT/ET/ZA/1/I/B/0055 MAS Orava, o.z. 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Orawy     

Po Orave s mobilom / Po Orawie z 
telefonem 

 € 51.752,24   € 60.885,00  
wspólny/ 
spoločný 
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3 INT/ET/TAT/1/I/B/0046 
Gmina 

Raciechowice 

P1- Obec Hladovka  
P2-Obec Čimhová   

P3-  Obec Vitanová  

Jeden duch po dwóch stronach granicy - 
ocalmy wspólne dziedzictwo kultury 

chrześcijańskiej 
 € 99.998,71   € 127.241,04  

wspólny/ 
spoločný 

4 INT/ET/TAT/1/I/B/0069 Gmina Łapsze Niżne  
Mesto Spišská Stará 

Ves 
Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-

słowackiego Spisza  
 € 62.662,04   € 73.720,05  

wspólny/ 
spoločný 

5 INT/ET/PO/1/I/B/0084 
Mesto Stará 

Ľubovňa 
  Powiat 

Nowosądecki 
Staviame-jazdíme-spoznávame  € 99.991,11   € 118 402,75  

wspólny/ 
spoločný 
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6 INT/ET/TAT/1/I/B/0016 
Gmina Miasto 

Nowy Targ 
 Mesto Kežmarok 

Dziedzictwo materialne i społeczno-
kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku / 

Materiálne a kultúrno-spoločenské 
dedičtvo Nového Targu a Kežmarku 

 € 84.612,31   € 99.543,90  
wspólny/ 
spoločný 

7 INT/ET/ZA/1/I/A/0038 
Základná škola 
Pavla Országha 
Hviezdoslava 

Zespół Szkół w 
Podwilku 

Naše dominanty - ako ich (ne)poznáme  € 43.524,58   € 51.205,39  
indywidualny/ 
individuálny 

8 INT/ET/ZA/1/I/A/0028 
Oravská knižnica 

Antona Habovštiaka 
v Dolnom Kubíne 

Miejska Biblioteka 
Publiczna w 
Limanowej  

Cezhraničné kultúrne súzvuky  € 42.172,86   € 49.615,13  
indywidualny/ 
individuálny 

9 INT/ET/TAT/1/I/B/0071 Gmina Szaflary Obec Podbiel     

Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na 
Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i 
Podbiel Kultúrne a prírodné atrakcie na 
Ceste okolo Tatier v obciach Szaflary a 

Podbiel 

 € 98.434,60   € 115.805,41  
wspólny/ 
spoločný 
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10 INT/ET/TAT/1/I/A/0015 Powiat Limanowski Mesto Dolný Kubín                  
Cyfrowe dziedzictwo Powiatu 

Limanowskiego i Dolnego Kubina 
 € 45.662,68   € 53.720,80  

indywidualny/ 
individuálny 

11 INT/ET/TAT/1/I/A/0050 
Parafia 

Prawosławna pw.  
Św. Włodzimierza 

Pravoslávna cirkevná 
obec KUROV         

Ikonopisanie na Pograniczu  € 22.244,05   € 26.169,48  
indywidualny/ 
individuálny 

12 INT/ET/TAT/1/I/B/0022 
Centrum Kultury w 

Korzennej 
  Obec Raslavice,    

Beskidzki Raj Kulturalny - cykl wydarzeń 
promujących unikatowe walory 

kulturowe pogranicza polsko-słowackiego 
Beskydský kultúrny ráj – cyklus podujatí 

propagujúcich  

 € 75.798,76   € 89.175,00  
wspólny/ 
spoločný 

13 INT/ET/TAT/1/I/B/0051 
Gmina Lipnica 

Wielka 
Obec Rabčice            Babiogórskie ścieżki rowerowe  € 99.996,36   € 131.418,54  

wspólny/ 
spoločný 
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14 INT/ET/TAT/1/I/B/0001 
Orawskie Centrum 
Kultury  w Jabłonce 

P1- Mesto Trstená 
Bernolákova 96/8, 

Trstená 028-01        
P2- "450-lecie 

Jabłonki" 3-go maja 
3, Jabłonka 34-480    

P3-Orawska 
Biblioteka Publiczna 

w Jabłonce 
Sobieskiego 13, 
Jabłonka 34-480 

Wielokulturowe dziedzictwo Jabłonki i 
Trsteny/Multikultúrne dedičstvo Jabłonky 

a Trstenej 
 € 90.689,11   € 106.693,08  

wspólny/ 
spoločný 

15 INT/ET/TAT/1/I/B/0063 
Gmina Miasto 

Nowy Targ 
 Mesto Kežmarok 

Rozwój i ochrona szlaków rowerowych  w 
miastach Nowy Targ  i Kieżmark/ Rozvoj a 

ochrana cyklistických chodníkov v 
mestách Nowy Targ a Kežmarok 

 € 77.994,30   € 91.758,00  
wspólny/ 
spoločný 

16 INT/ET/TAT/1/I/A/0073 
Stowarzyszenie 
Muzyka Świata 

AKORD 

  Novy domov, 
Občianske združenie               

„Rozwój twórczych zainteresowań, 
szansą na wzrost edukacji kulturalno-

przyrodniczej pogranicza polsko – 
słowackiego” 

 € 35.200,13   € 49.286,10  
indywidualny/ 
individuálny 
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17 INT/ET/TAT/1/I/A/0076 
Muzeum 

Regionalne Ziemi 
Limanowskiej 

Múzeum v 
Kežmarku   

Świat dawnej apteki na polsko-słowackim 
pograniczu 

 € 46.611,03   €  54.836,50  
indywidualny/ 
individuálny 

18 INT/ET/TAT/1/I/A/0012 
Miasto i Gmina 
Piwniczna-Zdrój 

Obec Mníšek nad 
Popradom   

Dziedzictwo obok mnie- ochrona i 
promocja Międzykulturowego Szlaku 

Turystycznego Pogranicza Polsko-
Słowackiego 

 € 49.996,92   € 69.974,70  
indywidualny/ 
individuálny 

19 INT/ET/PO/1/I/A/0023 Mesto Vysoké Tatry 
Gmina Miasto 

Zakopane 
Vysoké Tatry cestou necestou  € 42.447,30   € 49.938,00  

indywidualny/ 
individuálny 

20 INT/ET/PO/1/I/B/0027 Obec Ždiar 
  Gmina Bukowina 

Tatrzańska 
Zachovanie dedičstva Goralov v 

slovensko-poľskom pohraničí 
 € 99.756,88   € 117 361,04  

wspólny/ 
spoločný 

21 INT/ET/TAT/1/I/B/0041 
Związek Euroregion 

"Tatry" 

 
Združenie 

Euroregión Tatry 

Walory kulturowe i przyrodnicze 
pogranicza polsko-słowackiego 

 € 92.843,47   € 109 227,62  własny/vlastný 
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22 INT/ET/PO/1/I/A/0008 
Spoznávajme Tatry 

o.z. 

Tatrzański Park 
Narodowy z siedziba 

w Zakopanem 

Príbehmi k poznaniu a ochrane Tatier - 
SMRŤ SI NEVYBERÁ 

 € 41.506,35   € 48.831,00  
indywidualny/ 
individuálny 

23 INT/ET/PO/1/I/A/0067 Obec Spišský Hrhov 
Starosądecka 

Fundacja Kultury 
HLASY PREDKOV  € 28.186,68   € 33.160,80  

indywidualny/ 
individuálny 

24 INT/ET/TAT/1/I/A/0005 

Gminne Centrum 
Kultury w 

Kluszkowcach z 
siedzibą w 

Maniowach 

SPIŠ - Združenie pre 
obnovu a rozvoj 

regiónu     

Warsztaty  budowy instrumentów 
pasterskich i  nauka gry na tych 

instrumentach 
 € 16.173,88   € 19.028,10 

indywidualny/ 
individuálny 

25 INT/ET/PO/1/I/B/0026 Mesto Poprad 
Gmina Miasto 

Zakopane 
Mesto ľuďom – ľudia mestu  € 55.380,34   € 65.153,35  

wspólny/ 
spoločný 

26 INT/ET/TAT/1/I/B/0042 
Miasto i Gmina 
Uzdrowiskowa 

Muszyna 
Obec Ľubotín 

Poznajemy atrakcje kulturowe i 
przyrodnicze pogranicza /Spoznajme 

kultúrne a prírodné atrakcie pohraničia 
 € 79.143,53   € 93.110,03  

wspólny/ 
spoločný 

27 INT/ET/PO/1/I/B/0020 Mesto Levoča   Gmina Stary Sącz 
Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a 

Majster Pavol v histórii svojich miest. 
 € 98.542,55   € 115 932,42  

wspólny/ 
spoločný 
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28 INT/ET/TAT/1/I/B/0018 Miasto Grybów Veľký Šariš                      

Uchronić od zapomnienia - prezentacja 
kultur pogranicza polsko-słowackiego 

/Zachrániť pred zabudnutím – 
prezentácia kultúr poľsko-slovenského 

pohraničia 

 € 95.887,20   € 113.664,30 
wspólny/ 
spoločný 

29 INT/ET/TAT/1/I/B/0043 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Ropie 

Obec Kružlov  Na pograniczu kultur  € 11.678,23  € 13.739,10 
wspólny/ 
spoločný 

30 INT/ET/ZA/1/I/A/0025 
ARCHEOPARK 

LIPTOV 
Muzeum Okręgowe 

w Nowym Sączu 

Živý pravek pod Tatrami - kultúrne 
dedičstvo najstarších severokarpatských 

civilizácií 
 € 43.888,84   € 51.633,93 

indywidualny/ 
individuálny 

31 INT/ET/TAT/1/I/B/0062 

Stowazryszenie 
Lokalna Grupa 

Działania SPISZ-
PODHALE 

  Obec Veľká 
Franková 

Transgraniczna promocja tras 
turystycznych Podhala i Spisza 

€ 82.063,90  € 96.545,77 
wspólny/ 
spoločný 

32 INT/ET/TAT/1/I/A/0040 
Gmina Sucha 

Beskidzka 
Mesto Námestovo  

Wypracowanie wspólnych procedur w 
dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących 

do lepszego wykorzystania wspólnego 
dziedzictwa przyrodniczego pogranicza 

polsko-słowackiego 

€ 28.503,47 € 33.533,49 
indywidualny/ 
individuálny 

33 INT/ET/TAT/1/I/A/0021 
Miejska Biblioteka 

Publiczna w 
Limanowej 

Oravská knižnica 
Antona Habovštiaka    

Skarby Pogranicza € 22.604,16 € 26.593,14 
indywidualny/ 
individuálny 
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34 INT/ET/TAT/1/I/A/0045 
Limanowski Dom 

Kultury 

Mestské kultúrne 
stredisko Dolný 

Kubín  

 Tańce, stroje i instrumenty pasterskie 
regionu lachowsko - orawskiego.  

€ 31.562,75 € 37.132,65 
indywidualny/ 
individuálny 

35 INT/ET/TAT/1/I/A/0066 Gmina Kamienica Gmina Smiżany    

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego obszarów chronionych 
Gorczańskiego Parku Narodowego i 

Słowackiego Raju. 

€ 26.555,70 € 31.242,00 
indywidualny/ 
individuálny 

36* INT/ET/ZA/1/I/A/0054 
V.I.A.C. - Inštitút pre 

podporu a rozvoj 
mládeže 

Zespół szkół w 
Lipnicy Male 

Spoločné dedičstvo slovenskej a poľskej 
mládeže - spoločná zodpovednosť 

€ 2.208,61 € 2.598,36 
indywidualny/ 
individuálny 

37* INT/ET/ZA/1/I/A/0047 Obec Nižná 
Miasto Mszana 

Dolna 
Spolu žijeme kultúrou po celý rok  €                      -     €                     -    

indywidualny/ 
individuálny 

SUMA € 2.123.899,22 € 2.542.727,26   

        
 

* mikroprojekty, pomimo że uzyskały wymaganą liczbę punktów nie zostaną dofinansowane, ponieważ Partner Projektu Parasolowego Żyliński Samorządowy Kraj 

wyczerpał środki finansowe na dofinansowanie mikroprojektów przewidziane w tym naborze 
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2.2 PROJEKT PARASOLOWY PN. WSPÓLNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA POGRANICZU  

       POLSKO-SŁOWACKIM 

Projekt parasolowy pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” polega na 

merytorycznym i finansowym wsparciu realizacji mikroprojektów z dziedziny edukacji zawodowej   i 

kształcenia ustawicznego/specjalistycznego. Zgodnie z zapisami Programu  Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i Podręcznika beneficjenta projekt jest 

realizowany przez Związek Euroregion „Tatry” jako partnera wiodącego (PW) przy współpracy z 

dwoma słowackimi partnerami: Samorządowym Krajem Preszowskim (SKP) oraz Samorządowym 

Krajem Żylińskim (SKŻ).  

CELE PROJEKTU PARASOLOWEGO:  

Cel główny: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej na obszarze 

projektu parasolowego poprzez realizację mikroprojektów. 

Cele szczegółowe: 

 Rozwijanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy w regionie i aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych. 

 Rozwój współpracy transgranicznej wyższych uczelni, szkół zawodowych i innych instytucji 

edukacyjnych. 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników polskich i słowackich instytucji 

publicznych i samorządów.  

W projekcie zaplanowano realizację następujących zadań: 

1. Przygotowanie projektu parasolowego (zadanie zrealizowane od 01.04.2015 do 16.02.2016). 

2. Wdrażanie mikroprojektów (zadanie merytoryczne projektu parasolowego, realizowane  od 

01.06.2016 do 30.06.2018) - polegające na realizacji polsko-słowackich przedsięwzięć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego/specjalistycznego przez 

kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z EFRR mikrobeneficjentów. Dofinansowanie uzyskają 

podmioty spełniające kryteria kwalifikacji określone dla 3 osi priorytetowej w Programie Interreg  

V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i Podręczniku beneficjenta, zgodnie z zasadami określonymi 

szczegółowo w „Poradniku mikrobeneficjenta...”. Realizacja mikroprojektów odbywać się będzie w 

środkowej części pogranicza polsko-słowackiego, na obszarze wsparcia wyodrębnionym dla tego 

projektu parasolowego.  

3.  Promocja i działania informacyjne projektu parasolowego (realizowane od 17.02.2016 do   

  31.12.2018). 

4.  Administrowanie projektem parasolowym (realizowane od 17.02.2016 do 31.12.2018). 

W wyniku tych zadań we wspólnych polsko-słowackich inicjatywach lokalnych na rzecz zatrudnienia i 

wspólnych szkoleniach wezmą udział minimum 302 osoby. Przyczyni się to do osiągnięcia wskaźnika 

określonego w Programie dla 3 osi priorytetowej oraz do osiągnięcia zamierzonych celów projektu, 

które wpisują się w cel szczegółowy Programu założony dla ww. osi priorytetowej. 
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Budżet z podziałem na partnerów projektu: 

Nazwa 

partnera 

Dofinansowanie EFRR  

 (w EUR) 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych  

(w EUR) 

Mikroprojekty Zarządzanie 

projektem 

parasolowym 

SUMA EFRR 

ZWIĄZEK 

EUROREGION 

TATRY (PW) 

339.995,65  59.999,22 399.994,87  

470.582,23 

SKP  128.504,49 22.677,25 151.181,74 177.860,90 

SKŻ 94.014,90 16.590,86 110.605,76 130.124,45 

RAZEM 562.515,04 99.267,33 661.782,37 778.567,58 

 

Najważniejsze działania podjęte w projekcie parasolowym przez Związek Euroregion „Tatry” 

(we współpracy z partnerami projektu) w okresie sprawozdawczym to: 

1. Przygotowanie i zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu w dniu 27.06.2016  r.   

2. Ogłoszenie w dniu 30.06.2016 r naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 3 

osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór prowadzony był przez 

wszystkich partnerów projektu do dnia 14.09.2016 r. do godz. 15.30.  

3. Informowanie o możliwości dofinansowania mikroprojektów:  informacje opublikowane na stronach 

internetowych partnerów projektu parasolowego,  portalach informacyjnych i w prasie (ogłoszenie o 

naborze opublikowano  w dniu 30.06.2016 r. m.in. w „Gazecie Krakowskiej“, na Słowacji w „Nowym 

Czasie“). 

4. Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców  mikroprojektów  zorganizowane w Polsce w dniach 

4, i 8 lipca 2016 r. w Jabłonce, Starym Sączu i Nowym Targu.  (Po stronie słowackiej w dniu 

21.07.2016 r. w Preszowie i w dniu 22.07.2016 w Żylinie). Zorganizowanie dla potencjalnych 

wnioskodawców także warsztatów z obsługi Generatora wniosków i rozliczeń w dniach 4 i 5 

sierpnia 2016 r. w Nowym Targu.  

5. Prowadzenie konsultacji dla potencjalnych mikrobeneficjentów w Nowym Targu, Preszowie i 

Żylinie. 

6. Zawarcie Umowy o dofinasowanie ww. projektu parasolowego pomiędzy Instytucją Zarządzającą  

a Związkiem Euroregion „Tatry” (PW) w dniu 04.08.2016 r.  

7. Do dnia 14.09.2016 do godz. 15.30 wpłynęło: 5 wniosków do biura Związku Euroregion „Tatry” na 

łączną kwotę środków z EFRR w wysokości 289.853,93 EUR (w tym 4 mikroprojekty wspólne 

 i 1 indywidualny) oraz 2 wnioski (indywidualne) do urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego na 

kwotę środków z EFRR- 59.969,88 EUR. Dostępna kwota alokacji z EFRR w ramach pierwszego 

naboru wynosiła 562.515,04 EUR, natomiast łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 

349.823,81 EUR. 
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8. Ocena formalna mikroprojektów złożonych do biura PW zakończyła się w dniu 08.11.2016 r. W jej 

wyniku 3 mikroprojekty wspólne spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny 

jakościowej, natomiast 2 mikroprojekty  (1 wspólny i 1 indywidualny) zostały odrzucone z przyczyn 

formalnych. Samorządowy  Kraj Żyliński do oceny jakościowej zakwalifikował 1 mikroprojekt, a 1 

mikroprojekt odrzucił z przyczyn formalnych.  

9. Ocena jakościowa mikroprojektów wspólnych (dokonana przez wspólny polsko-słowacki Zespół 

ekspertów) odbyła się dnia 09.12.2016 r. w Nowym Targu. Natomiast mikroprojekt indywidualny 

złożony do partnera słowackiego został oceniony przez ekspertów w dniu  oraz 01.12.2016 r.  w 

Żylinie. W wyniku tego do realizacji rekomendowane zostały  4 mikroprojekty (3 wspólne i 1 

indywidulany). 

10. W dniu 19.01.2017 r. Komitet ds. mikroprojektów obradujący w Preszowie podjął decyzję o 

przyznaniu dofinansowania dla  4 mikroprojektów rekomendowanych do realizacji przez ekspertów. 

Poniżej tabela z zatwierdzonymi do dofinansowania mikroprojektami z dziedziny edukacji. Trwa 

proces kontraktacji zatwierdzonych mikroprojektów. 
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LISTA  MIKROPROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO PN. „WSPÓLNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA 
POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM” Z 3 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020  

Lp. 
Numer 

mikroprojektu  
Partner Wiodący/ 

Wnioskodawca  
Partnerzy 

 
Tytuł mikroprojektu   EFRR   

Wartość 
całkowita 

 

Typ 
mikroprojektu 

 

1 
INT/ET/TAT/3/ 

I/B/0080 

Europejskie 
Ugrupowanie 
Współpracy 

Terytorialnej 
TATRY 

 z o.o 

nie dotyczy 

Transgraniczne doskonalenie 
specjalistyczne i zawodowe w 

EUWT TATRY / 
 Cezhraničné odborné a 

profesionálne zdokonaľovanie v 
EZÚS TATRY 

 €   99 960,25   €      117 600,30  
wspólny 

 

2 
INT/ET/ZA/3/ 

I/A/0058 

Hornooravská 
nemocnica s 

poliklinikou Trstená 

 Podhalański 
Szpital 

Specjalistyczny im. 
Jana Pawła II w 
Nowym Targu 

  Inovatívne trendy v chirurgii  €  17 731,68   €     20 860,80  indywidualny  

3 
INT/ET/TAT/3/ 

I/B/0029 
Tatrzański Park 

Narodowy 

 
ŠTÁTNE LESY 

TATRANSKÉHO 
NÁRODNÉHO 

PARKU 
TATRANSKÁ 

LOMNICA 

Cykl szkoleń edukacyjnych dla 
pracowników parków 

narodowych po obu stronach 
granicy/  

Cyklus vzdelávacích školení pre 
zamestnancov národných parkov 

na obidvoch stranách hranice 

 €   23 555,11   €    27 711,90  
wspólny 

 

4 
INT/ET/TAT/1/ 

I/B/0006 
Gmina Uście 

Gorlickie 
Obec Zborov 

Akademia Polsko-Słowacka/ 
Akadémia Poľsko-Slovenska  

 €   38 840,32   €        45 694,50  
wspólny 

 

A  €  180 087,36   €      211 867,50    
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11. W dniu 01.12.2016 r. uruchomiony został dodatkowy nabór mikroprojektów ze względu na 

niewykorzystanie środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 

edukacji zawodowej i specjalistycznej w ww. projekcie parasolowym. Partnerzy prowadzili ten 

nabór do dnia 28.02.2017 r. do godz. 15.00.  Wysokość środków przeznaczonych na dodatkowy 

nabór wynosiła łącznie  382.427 EUR, w tym: dla Związku Euroregion „Tatry”: 191.911 EUR, dla 

Samorządowego Kraju Preszowskiego:  114.233 EUR, dla Samorządowego Kraju Żylińskiego:  

76.283 EUR. W trakcie naboru partnerzy projektu parasolowego zorganizowali szkolenia (m.in. w 

dniu 13.01.2017 r. w Nowym Targu, w dniu 12.01.2017 r. w miejscowości Liptovský Hrádok) oraz 

prowadzili indywidulane konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców.  Do końca naboru zostało 

złożonych 7 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów, w tym 3 mikroprojekty do biura 

Euroregionu „Tatry”, 2 do urzędu SKP oraz 2 do urzędu SKŻ. Listę  7 złożonych mikroprojektów w 

dodatkowym naborze przedstawia tabela nr str. 41. 

12. W dniu 14.02.2017 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu  

parasolowego dotyczące kwestii oceny formalnych mikroprojektów złożonych w ramach 

dodatkowego naboru.  

13. Do kwietnia 2017 r. trwa proces oceny formalnej mikroprojektów złożonych w dodatkowym 

naborze, a ocena jakościowa  tych mikroprojektów zostanie przeprowadzona w kwietniu 2017r.   

 

 W związku ze złożeniem w dodatkowym naborze m.in. 2 mikroprojektów wspólnych istnieje szansa 

na osiągnięcie wszystkich kryteriów śródokresowej ewaluacji (szczególnie w zakresie kontraktacji 

mikroprojektów na poziomie minimum 40% środków przeznaczonych na realizacje mikroprojektów  

oraz w zakresie osiągnięcia minimum 35% wartości mikroprojektów wspólnych spośród 

zakontraktowanych do 2018r.). Jest to jednak uzależnione od tego, czy złożone w dodatkowym 

naborze mikroprojekty spełnią kryteria oceny formalnej i uzyskają rekomendację ekspertów w wyniku 

oceny jakościowej.  

 

Jednocześnie należy stwierdzić, że dodatkowy nabór po raz kolejny potwierdził niewielkie 

zainteresowanie realizacją projektów z 3 osi priorytetowej Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020, które wynika m.in. z ograniczonych 

możliwości finansowych w uczestniczeniu placówek edukacyjnych w tego typu 

przedsięwzięciach oraz z mało atrakcyjnych warunków realizacji tych projektów (w tym 

zwłaszcza braku możliwości rozliczania  inwestycji w  projektach edukacyjnych).  

W związku z tym w ramach ww. projektu parasolowego nadal pozostają środki na 

dofinansowanie mikroprojektów z zakresu kształcenia zawodowego  

i specjalistycznego/ustawicznego szacowane na ok. 160 tys. EUR). 
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LISTA MIKROPROJEKTÓW ZŁOŻONYCH  DO BIURA ZWIĄZKU EUROREGION "TATRY" ORAZ SAMORZĄDOWEGO KRAJU PRESZOWSKIEGO I  SAMORZĄDOWEGO KRAJU  ŻYLIŃSKIEGO 
 W RAMACH DODATKOWEGO NABORU Z 3 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU  WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 

L.p. Numer mikroprojektu 
Partner Wiodący/ 

Wnioskodawca 
Tytuł mikroprojektu SUMA z EFRR Wartość całkowita 

Typ 
mikroprojektu 

1. INT/ET/TAT/3/I/A/0085 
Starostwo Powiatowe w 
Nowym Sączu 

Dziczyzna oswojona - opracowanie 
pilotażowego programu nauczania 
zawodowego* 

 €         28 815,65   €         33 900,77  indywidualny 

2. INT/ET/TAT/3/I/A/0088 
Wodne Pogotowie 
Ratunkowe 

TATRY - NASZA SZANSA  €         48 061,00   €         56 542,36  indywidualny 

3. INT/ET/TAT/3/I/A/0092 
Miejski Ośrodek Kultury w 
Nowym Targu 

Razem na Targi - szkolenie dla artystów i 
rzemieślników pogranicza polsko-słowackiego 

 €           9 258,94   €         10 892,88  indywidualny 

EUROREGION TATRY- SUMA  €     86 135,59   €  101 336,01  
 

4. INT/ET/PO/3/I/B/0086 
Hornošarišské osvetové 
stredisko 

Rozwój tradycji w pogranicznym biznesie// 
Rozvoj tradicii v pohranicnom podnikani 

 €         72 047,48   €         84 761,76  wspólny 

5. INT/ET/PO/3/I/A/0089 Mesto Spišská Belá 
Posilnenie cezhraničného a celoživotného 
vzdelávania v meste Spišská Belá 

 €         39 572,17   €         46 555,50  indywidualny 

      SKP- SUMA  €  111 619,65   €  131 317,26  
 

6. INT/ET/ZA/3/I/A/0086 
Katolícka univerzita v 
Ruzomberku 

Aplikačné metódy využitia informačných 
technológií pri výučbe mentálne postihnutých 
detí na MŠ a ZŠ v pohraničných oblastiach 

 €         42 342,74   €         49 815,00  wspólny 

7. INT/ET/ZA/3/I/A/0091 
Stredná odborná škola 
lesnícka Tvrdošín 

Spracovanie náhodných ťažieb v porastoch 
napadnutých podkôrnym hmyzom, spôsob 
ochrany takto napadnutých porastov a obrana 
na zamedzenie 
rozmnožovania podkôrneho hmyzu. 

 €         16 225,65   €         19 089,00  indywidualny 

   
SKŻ- SUMA  €     58 568,39   €     68 904,00  

 

   

OGÓŁEM       €  256 323,63   €  301 557,27  

 *-mikroprojekt odrzucony na etapie wstępnej oceny formalnej  
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Wnioski o płatność,refundacje z EFRR i budżetu państwa : 

Po zawarciu  umowy o dofinansowanie projektu parasolowego, na wniosek Związku Euroregion 

„Tatry”  Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie wyraził zgodę na skrócenie okresu 

sprawozdawczego pierwszego wniosku o płatność  do 31.08.2016 r. W związku z tym w ramach 

projektu parasolowego sporządzone zostały następujące wnioski o płatność: 

 Pierwszy wniosek częściowy Euroregionu „Tatry” sporządzony za okres od 17.02.2016 r. do 

31.08.2016 r.  złożony został za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do 

kontrolera (Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) w dniu 30.09.2016 r. na kwotę 

kwalifikowaną 13.329,57 EUR, w tym  EFRR: 11.330,21 EUR. Zatwierdzenie wniosku 

nastąpiło  dniu 28.10.2016 r.  

 Obaj partnerzy słowaccy złożyli w październiku 2016 r. pierwsze częściowe wnioski o 

płatność: SKP w dniu 25.10.2016 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych: 2.605,08 EUR, w 

tym EFRR: 2.214,38 EUR oraz SKŻ w dniu 19.10.2016 r. na kwotę wydatków 

kwalifikowalnych 2265,22 EUR, w tym EFRR: 1.925,21 EUR. 

 W dniu 10.11.2016 r. Euroregion „Tatry” złożył pierwszy wniosek o płatność do Wspólnego 

Sekretariatu Technicznego w Krakowie za pośrednictwem SL2014. Wniosek obejmował tylko 

wydatki Euroregionu „Tatry”  ponieważ wnioski częściowe partnerów słowackich nie były 

jeszcze zweryfikowane przez kontrolera słowackiego. Wniosek ten  zatwierdzony został przez 

WST w dniu  30.11.2016 r. Refundacja wpłynęła na konto Euroregionu „Tatry”  w dniu 

16.12.2016 r. 

 W dniu   22.12.2016 r. Euroregion „Tatry” złożył do kontrolera  drugi częściowy wniosek o 

płatność sporządzony za okres od 01.09.2016 r. do 30.11.2016 r. na kwotę kwalifikowalną 

6.763,26  EUR, w tym EFRR: 5.748,77 EUR. Zatwierdzenie tego wniosku przez kontrolera  

nastąpiło w dniu 17.01.2017 r.  

 Partnerzy słowaccy złożyli kolejne częściowe wnioski o płatność do kontrolera słowackiego 

SKP w dniu 13.02.2017 r. na kwotę kwalifikowalną 2.605,08 EUR, w tym EFRR: 2.214,38 

EUR, a SKŻ w dniu 24.02.2017 r. na kwotę kwalifikowalną 542,11 EUR, w tym EFRR: 460,79 

EUR. Wnioski te dotychczas nie zostały zatwierdzone przez kontrolera słowackiego.  

 W dniu 27.02.2017 r. złożony został do WST drugi wniosek o płatność (obejmujący wydatki   

drugiego częściowego wniosku o płatność Euroregionu „Tatry” oraz zweryfikowane pierwsze 

wnioski częściowe o płatność partnerów słowackich projektu parasolowego, które  

zatwierdzone zostały przez kontrolera słowackiego dopiero w dniu 10.02.2017 r.). Wniosek 

opiewał na  łączną kwotę kwalifikowalną  11.633,56 EUR, w tym EFRR: 9.888,36 EUR. 

Wniosek ten  został zatwierdzony przez WST w dniu  16.03.2017 r. Refundacja z tytułu 

zatwierdzonego wniosku wpłynęła na konto PW w dniu 22.03.2017 r. Po jej otrzymaniu 

Euroregion „Tatry” przekazał w dniu 27.03.2017 r. partnerom słowackim  należne środki (SKP: 

2214,38 EUR, a SKŻ 1925,21 EUR). 

 Ponadto zgodnie z obowiązująca procedurą dotycząca  rezerwy celowej  z budżetu państwa 

RP, która stanowi 10% poniesionych przez Euroregion „Tatry” wydatków kwalifikowalnych na 

realizację  projektu parasolowego jako współfinansowanie krajowe projektu, Związek 

Euroregion „Tatry” złożył do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego następujące wnioski o 

środki z rezerwy celowej z budżetu państwa:  

a) W dniu 10.11.2016 r.  na kwotę  5790,00 PLN (stanowiącą równowartość: 1330,00 EUR 

– 10% wydatków rozliczonych w pierwszym częściowym wniosku o płatność). Środki 

zostały  wypłacone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w dniu 18.11.2016 r. 

b) W dniu 03.02.2017 r. na kwotę 2996,00 PLN (stanowiącą równowartość: 676,31 EUR – 

10% wydatków rozliczonych w drugim częściowym wniosku o płatność ). Środki te zostały 

przekazane  przez Małopolski Urząd Wojewódzki w dniu 15.02.2017 r. 
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3.  GOSPODARKA FINANSOWA   

Rok 2016 dla Związku Euroregion „Tatry” pod względem finansowym należy ocenić pozytywnie. 

Dzięki zatwierdzeniu projektów parasolowych w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020: 

 Priorytet I Łączy nas natura i kultura 

 Priorytet III Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim  

w których Związek Euroregion „Tatry” pełni rolę Partnera Wiodącego, biuro miało zapewnione środki 

na koszty personelu oraz koszty administracyjno-biurowe.   

Dnia 19 sierpnia 2016 roku otrzymaliśmy zaliczkę na realizację projektu parasolowego Priorytet I w 

kwocie: 80 998,97 EUR oraz zaliczkę na realizację projektu parasolowego Priorytet III w kwocie: 

8 999,88 EUR. Pozwoliło to przez cały rok zachować płynność finansową Związku Euroregion „Tatry” 

bez zaciągania kredytu. Rok 2016 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym 83 699,21 zł.  

Na zarządzanie projektami parasolowymi wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 472 337,14 zł w tym na 

realizację projektu parasolowego w ramach Priorytetu I: 382 268,18 zł oraz Priorytetu III: 90 068,96 zł. 

W związku z tym sfinansowaliśmy zatrudnienie 6,75 etatu na kwotę 274 544,10 zł oraz koszty 

administracyjno-biurowe  w kwocie 25 670,17 zł. Do tej pory złożyliśmy po 2 raporty cząstkowe na 

kwotę: projekt parasolowy Priorytet I: 95 724,82 EUR oraz projekt parasolowy Priorytet III: 20 092,57 

EUR. 

W tej sytuacji ze środków statutowych mogliśmy sfinansować wynagrodzenia osobowe w kwocie 

227 874,20 zł oraz prowadzenie biura w kwocie 220 304,65 zł. Ponadto Związek Euroregion „Tatry” 

wsparł Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY kwotą 25 905,75 zł na którą  

składały się wpłaty składek członkowskich za rok 2016 oraz 2017.                                                    

Biuro złożyło również w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 wniosek na realizację 

mikroprojektu własnego pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze na pograniczu polsko-słowackim” w 

ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 

W dniu 17 marca 2017 roku Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Biurze Związku Euroregion 

„Tatry” i nie stwierdziła uchybień w prowadzonej przez Związek gospodarce finansowej. 

Integralną i szczegółową informację na temat gospodarki finansowej Związku Euroregion „Tatry”  

w roku 2016 obrazuje załącznik nr 3 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., załącznik nr 4 

Rachunek zysków i strat oraz Informacja dodatkowa uproszczona do sprawozdania finansowego za 

rok 2016,  a także załącznik nr 5 wykonanie budżetu za 2016 wraz z częścią opisową.  
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Załącznik nr 3 
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”  

z działalności w okresie od 14.04.2016 r. do 03.04.2017 r. 
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Załącznik nr 4 
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”  

z działalności w okresie od 14.04.2016 r. do 03.04.2017 r. 
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Załącznik nr 5 
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”  

z działalności w okresie od 14.04.2016 r. do 03.04.2017 r. 
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III. Działalność Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej  

TATRY w 2016 roku 

Działalność EUWT TATRY w 2016 roku zdominowały zadania związane z realizacją strategicznego 

projektu Euroregionu „Tatry”, jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. W 

pierwszej połowie 2016 roku kończono jeszcze rozliczanie projektu dotyczącego I etapu Szlaku wokół 

Tatr w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Równocześnie intensywnie 

przygotowywany był projekt flagowy dotyczący II etapu budowy tego Szlaku. Rozpoczęcie naborów 

wniosków do Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zarówno tych standardowych, jak i 

mikroprojektów pozwoliło EUWT TATRY włączyć się w przygotowanie projektów. Korzystano również 

z innych środków, m.in. uzyskując dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na realizację 

zadania publicznego dotyczącego wsparcia samorządowego wymiaru współpracy. Wszystkie te 

działania pozwoliły Ugrupowaniu korzystać z możliwości, jakie w założeniu daje wspólna osobowość 

prawna, budować swoją pozycję, jako podmiotu, który może skutecznie realizować projekty, nabywać 

nowych doświadczeń oraz wzmocnić się organizacyjnie i personalnie.   

1. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTU DOTYCZĄCEGO  

        BUDOWY I ETAPU HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZEGO SZLAKU  

        WOKÓŁ TATR W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  

        PL-SK 2007-2013 

W 2016 roku ostatecznie zakończono projekt I etapu Szlaku wokół Tatr w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. EUWT TATRY pełniło w tym projekcie rolę 

menadżera, odpowiedzialnego za koordynowanie działań partnerów, wsparcie organizacyjne i 

merytoryczne, rozliczanie projektu itd. Partnerem Wiodącym była Gmina Czarny Dunajec. Partnerami 

– 12 polskich i słowackich samorządów – Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, 

Miasto Kieżmark, Miasto Liptowski Mikulasz, Miasto Trstena, Obec Sucha Hora, Obec Hladovka, 

Obec Liesek, Obec Nizna, Obec Vrbov, Obec Huncovce. Projekt realizowany był w latach 2014-2015, 

a jego dofinansowanie wyniosło ponad 5,3 mln EUR. Partnerzy wybudowali 93 km ścieżek 

rowerowych, 15 miejsc odpoczynku dla rowerzystów, parking w Czarnym Dunajcu. Powstała strona 

internetowa, przewodnik i mapy, film i spot promocyjny, który w serwisie youtube doczekał się już 

ponad 20 tysięcy odtworzeń. Zorganizowano 2 imprezy promocyjne.  

Podczas realizacji wprowadzono 3 duże zmiany w projekcie, które pozwoliły rozszerzyć jego zakres, 

uzyskać przez partnerów dodatkowe środki na realizację działań z oszczędności programowych, 

włączyć do projektu kolejne inwestycje. Partnerzy złożyli 78 raportów cząstkowych. Ich przygotowanie 

koordynowało EUWT TATRY, które na ich podstawie przygotowało 7 raportów zbiorczych o łącznej 

wartości 6.347.285,64 EUR i dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

wysokości 5.395.192,64 EUR.  

W styczniu, lutym i marcu 2016 r. odbyły się kontrole na miejscu realizacji projektu przeprowadzone 

przez polskie i słowackie instytucje Kontroli Pierwszego Stopnia i partnerzy uzyskali certyfikaty. W 

dniu 21.03.2016 r. Gmina Czarny Dunajec jako Partner Wiodący przedłożyła do Wspólnego 

Sekretariatu Technicznego zbiorczy raport końcowy z realizacji projektu. W dniach 04-06.04.2016 r. 

odbyła się wizyta monitorująca WST u Partnera Wiodącego i pozostałych partnerów projektu. W 2016 

roku kontrole u polskich i słowackich partnerów prowadziła też instytucja audytu II stopnia. Kontrole 
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nie wykazały nieprawidłowości. Końcowa refundacja z EFRR przekazana została przez Instytucję 

Zarządzającą w dniu 16.05.2016 r. Tym samym zakończono ostatecznie projekt budowy I etapu 

Szlaku wokół Tatr. Zakończyła się też funkcja EUWT TATRY jako menadżera tego projektu. 

Warto dodać, że dwóch polskich partnerów projektu w uznaniu za wkład w rozwój turystyki rowerowej 

zostało w październiku 2016 roku laureatami Ogólnopolskiego Konkursu "Gmina Przyjazna 

Rowerzystom". Gmina Czarny Dunajec uzyskała certyfikat „Gminy Przyjaznej Rowerzystom”, 

natomiast Miasto Nowy Targ wyróżnienie. 

 

2. PROJEKT FLAGOWY DOTYCZĄCY BUDOWY II ETAPU HISTORYCZNO- 

         KULTUROWO-PRZYRODNICZEGO SZLAKU WOKÓŁ TATR W RAMACH  

        PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 

Już na początku 2015 roku Euroregion „Tatry” zainicjował działania dotyczące przygotowania projektu 

II etapu Szlaku wokół Tatr do nowego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

Słowacja 2014-2020. Zadecydowano wówczas, żeby funkcję Partnera Wiodącego tego projektu 

powierzyć EUWT TATRY. Co więcej, gdy pojawiła się możliwość zgłoszenia koncepcji projektów 

flagowych jasne było, iż II etap budowy Szlaku wokół Tatr będzie przedłożony do tego naboru. Do 

realizacji projektu przystąpiło 9 polskich i słowackich samorządów – Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy 

Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary, Miasto Kieżmark, Miasto Spiska Bela, Miasto Stara 

Lubowla, Miasto Liptowski Mikułasz, Miasto Trstena. Partnerzy przystąpili do przygotowywania 

dokumentacji technicznej, uzgodnień i uzyskiwania decyzji i pozwoleń na budowę. EUWT TATRY 

wspólnie z Euroregionem „Tatry” koordynowało te działania, podczas spotkań ustalano wspólne 

działania i rozwiązywano napotkane problemy.  
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Koncepcja projektu złożona w sierpniu 2015 roku została oceniona pozytywnie i znalazła się na liście 

5 projektów flagowych zatwierdzonych do kolejnego etapu naboru przez Komitet Monitorujący w dniu 

01.04.2016 r. Decyzja ta oznaczała przygotowanie pełnego wniosku aplikacyjnego z kompletną 

dokumentacją techniczną. EUWT TATRY koordynowało te przygotowania, weryfikowało 

dokumentację i przygotowywało wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami. W efekcie tych prac powstał 

projekt liczący 300 stron i ponad 40 segregatorów dokumentacji. Został on złożony do Wspólnego 

Sekretariatu Technicznego w Krakowie w dniu 30.06.2016 r.  

Ocena formalna i merytoryczna wniosku trwała przez lipiec, sierpień i wrzesień 2016 roku. W dniu 

28.09.2016 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego projekt został zatwierdzony do 

dofinansowania. Wartość całkowita projektu wynosi 5.892.204,48 EUR, natomiast dofinansowanie z 

EFRR 4.885.762,93 EUR. Termin realizacji: od listopada 2016 do października 2018 roku. 

Po decyzji Komitetu Monitorującego rozpoczęto proces kontraktacji. W dniu 24.11.2016 r. podczas 

konferencji zorganizowanej przez EUWT TATRY w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym 

Targu partnerzy projektu podpisali uroczyście Umowę partnerską. W dniu 12.12.2016 r. EUWT 

TATRY przesłało do WST ostateczną wersję wniosku oraz dokumenty konieczne do podpisania 

umowy o dofinansowanie. Została ona zawarta w dniu 27.02.2017 r. 

W ramach projektu flagowego wybudowanych zostanie kolejnych 60 km ścieżek rowerowych wraz z 

infrastrukturą dla rowerzystów. Po stronie polskiej kontynuacja Szlaku prowadzi od Miasta Nowego 

Targu na wschód przez Szaflary, Gronków w kierunku Nowej Białej, Krempach i Dursztyna, Łapsz 

Niżnych do przejścia granicznego Kacwin-Wielka Frankowa. Tym samym po stronie polskiej 

dokończona zostanie trasa główna Szlaku wokół Tatr i powstanie nieprzerwany ciąg ścieżek 

rowerowych od granicy Chochołów - Sucha Hora na zachodzie do granicy Kacwin - Wielka Frankowa 

na wschodzie.  

Po stronie słowackiej partnerzy kontynuować będą budowę tras rowerowych od miejscowości Zdziar 

w kierunku Tatrzańskiej Kotliny i Spiskiej Białej i dalej do Kieżmarku. Ponadto na Słowacji powstaną 

kolejne odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu, Trstenie oraz odcinek Hniezdne-Stara Lubownia. Tym 

samym partnerzy uzupełnią i połączą odcinki Szlaku wokół Tatr wybudowane już wcześniej. 

Wszystkie ścieżki rowerowe zostały przygotowane jako indywidualne drogi dla rowerzystów w 

zdecydowanej większości z nawierzchnią asfaltową, tak jak ma to miejsce na popularnym już, blisko 

100 km I etapie Szlaku wokół Tatr. Pozwolą one na bezpieczne podróżowanie na rowerze po 

pograniczu i poznawanie miejsc o niepowtarzalnych walorach historycznych, kulturowych i 
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przyrodniczych. Przewiduje się, że ze ścieżek rowerowych korzystać będzie co najmniej 90.000 

użytkowników rocznie. 

Partnerzy projektu zadbali także o wyposażenie ścieżek rowerowych w infrastrukturę, która służyć 

będzie rowerzystom. Powstanie 15 miejsc odpoczynku z wiatami, stolikami, stojakami na rowery, 

samoobsługowymi stacjami serwisowymi. W Nowym Targu, w miejscu połączenia I i II etapu Szlaku 

wokół Tatr przy dworcu kolejowym wybudowany zostanie bezpłatny parking dla rowerzystów typu 

„park and ride”. Aktualnie partnerzy kończą procedury przetargowe. Wykonawcy części inwestycji 

zostali już wybrani i gdy tylko warunki atmosferyczne pozwolą rozpoczną się roboty budowlane. 

Działania inwestycyjne wzmocnione zostaną przez zintegrowane działania promocyjne i informacyjne 

o Szlaku wokół Tatr, wydarzenia, publikacje itp. 

Zadanie EUWT TATRY jako partnera wiodącego zostały tak skonstruowane, aby odciążyć partnerów 

od obowiązków administrowania projektem i zajmowania się procedurami programowymi. EUWT jako 

polsko-słowacki podmiot, zatrudniając polski i słowacki personel odpowiada za całościowe 

zarządzanie projektem oraz merytoryczne i organizacyjne wsparcie 9 polskich i słowackich partnerów 

projektu dotyczące realizacji i rozliczania projektu, raportowania postępu realizacji projektu, 

monitorowania wydatków i wskaźników, przygotowywania i opracowywania dla partnerów raportów z 

postępu realizacji projektu i wniosków o płatność, rozliczania projektu, wprowadzanie niezbędnych 

zmian itd.  

Ponadto Ugrupowanie realizuje samodzielnie dwa duże zadania promocyjne i informacyjne, mające 

na celu budowanie i promowanie produktu turystycznego. Ich rezultaty są przeznaczone dla partnerów 

projektu. W 2017 i 2018 roku zaplanowano realizację profesjonalnej kampanii medialnej po polskiej i 

słowackiej stronie, również w mediach społecznościowych (w połowie 2016 roku uruchomiliśmy profil 

na Facebook https://www.facebook.com/SzlakwokolTatr/ , który ma już ponad 2 tysiące polubień), 

rozbudowę strony internetowej www.szlakwokoltatr.eu o nowe funkcjonalności, wydanie 

https://www.facebook.com/SzlakwokolTatr/
http://www.szlakwokoltatr.eu/
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przewodników i map, promocję Szlaku podczas międzynarodowych targów turystycznych, organizację 

4 plenerowych imprez promocyjnych na zakończenie projektu. Opracowana zostanie wspólna 

strategia komunikacji i promocji Szlaku oraz jednolita identyfikacja wizualna. Ponadto w ramach 

zadania dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie turystyki rowerowej na polsko-słowackim 

pograniczu EUWT zorganizuje cykl warsztatów eksperckich dotyczących różnych aspektów turystyki 

rowerowej, wizytę studyjną dla przedstawicieli władz i organizacji związanych z rozwojem turystyki 

rowerowej z każdego regionu objętego Programem, podczas której będą oni mieli możliwość 

bezpośredniego zapoznania się z rezultatami realizacji Szlaku wokół Tatr.  

 

3. REALIZACJA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW  

      ZAGRANICZNYCH RP 

EUWT TATRY korzysta również z możliwości wnioskowania o dofinansowanie projektów z innych 

źródeł niż Unii Europejskiej. W 2016 roku Ugrupowanie zrealizowało projekt pt. Udział samorządu 

terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy 

międzynarodowej współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej 

Polskiej w ramach konkursu ofert pn. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej 

polityki zagranicznej 2016”. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowana została konferencja pt. 

„Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-

słowackim pograniczu”. Odbyła się ona w dniu 

24.11.2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej 

w Nowym Targu i zgromadziła przedstawicieli 

kilkudziesięciu polskich i słowackich samorządów oraz 

gości. Swoim udziałem w konferencji zaszczycili nas 

m.in. pan Wendelin Haber Honorowy Prezes 

Euroregionu „Tatry”, pan dr Piotr Drobniak Radca 

Minister w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w 

Bratysławie, pan Adrián Kromka Wicekonsul Generalny 

Republiki Słowackiej, pani Joanna Stempińska Radca 

Minister w Departamencie Dyplomacji Publicznej i 

Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, pan 

Stanisław Łukaszczyk Wiceprzewodniczący Rady 

Związku Euroregion „Tatry”, pan Ján Ferenčák 

Przewodniczący Rady Združenia Euroregión Tatry, pan 

Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” 

w Nowym Targu, pani Radoslava Krafčíková p.o. 

Dyrektora biura Združenia Euroregión Tatry w 

Kieżmarku. Konferencja była również wydarzeniem 

lokalnym towarzyszącym Europejskiemu Tygodniowi 

Regionów i Miast Open Days 2016. 

Pierwsza część konferencji miała charakter analityczny i 

skoncentrowana była na kwestiach związanych ze 

współpracą samorządów oraz samorządowymi 

strukturami współpracy międzynarodowej.  Druga część 

konferencji związana była z prezentacją dobrych praktyk 

i perspektyw rozwoju współpracy polskich i słowackich 

samorządów. Wśród prelegentów znaleźli się prof. dr 

hab. Kazimierz Jóskowiak z Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, dr 

Marcin Krzymuski kierownik Centrum Kompetencyjnego EUWT na Uniwersytecie Europejskim 

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, pan Ľubomír Falťan z Instytutu Socjologii Słowackiej Akademii 

Nauk, dr Ladislava Volko z Wydziału Komunikacji Medialnej Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w 
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Trnawie, pan Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”, pan Grzegorz Gołda, 

kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Podczas konferencji uroczyście została podpisana Umowa partnerska dotycząca realizacji projektu 

flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr- etap II”. 

 

W ramach projektu wydany został folder informacyjny z informacjami na temat EUWT TATRY i polsko-

słowackiej współpracy w języku polskim, słowackim i angielskim zatytułowany Europejskie 

Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Nowa jakość współpracy transgranicznej polskich i 

słowackich samorządów. Jest on dostępny bezpłatnie w biurze EUWT TATRY oraz w wersji 

elektronicznej. 

 

Natomiast w dniu 30.11.2016 r. odbyły się warsztaty dla pracowników samorządów pt. „Skuteczni we 

współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem". Tematyka warsztatów 

pozwalała na zdobycie wiedzy na temat budowania skutecznych partnerstw i wysokiej jakości 

współpracy z partnerami z zagranicy, wzmocnienie swoich kompetencji językowych oraz 

uporządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów poprzez 

przygotowanie dobrych projektów transgranicznych i skuteczną ich realizację. Warsztaty były 

prologiem do cyklu spotkań, kursów i szkoleń dla pracowników samorządów pogranicza, 

zaplanowanych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY na 2017 rok, 

których efektem ma być nabycie przez uczestników umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz 

znajomości języka sąsiada, a tym samym uzyskanie kluczowych kompetencji niezbędnych, aby stać 

się liderem polsko-słowackiej współpracy partnerskiej. Oprócz wykładów i prezentacji w części 

teoretycznej uczestnicy warsztatów mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat 

dość powszechnie używanych sformułowań w języku polskim i słowackim, sprawdzenia jak podobnie 

brzmiące słowa mogą być mylnie zrozumiane przez Polaków i Słowaków, ćwiczeń związanych z 

formułowaniem celów, działań, wskaźników projektów, przygotowania krótkiego zarysu koncepcji 

mikroprojektu, omówienia konkretnych przykładów dobrze i źle przygotowanych partnerskich 

projektów. 

Sprawozdanie z realizacji tego projektu zostało przedłożone w dniu 29.12.2016 r. W dniu 25.01.2017 

r. sprawozdanie zostało zatwierdzone, a projekt rozliczony bez żadnych uwag. Wartość dotacji  

wyniosła 65.351,49 PLN. 

 

4.  PRZYGOTOWANIE NOWYCH PROJEKTÓW NA 2017 ROK 

Mikroprojekt edukacyjny pt. Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT 

TATRY 

Mikroprojekt ten jest efektem pomysłu przedstawionego przez Związek Euroregion „Tatry”. EUWT 

TATRY jako jedyny beneficjent realizuje ten mikroprojekt na zlecenie Euroregionu „Tatry”, ponieważ 

obejmuje on działania szkoleniowe skierowane przede wszystkim dla pracowników polskich i 

słowackich samorządów – członków Euroregionu „Tatry”. Dodatkowo pilotażowo zostanie 

zorganizowany e-learningowy kurs transgranicznego doskonalenia zawodowego. Wniosek o 

dofinansowanie mikroprojektu został przygotowany i złożony przez EUWT TATRY jako tzw. Jedynego 

beneficjenta. Jest to nowa kategoria beneficjentów programów współpracy terytorialnej, których 

przedstawicielami są właśnie Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Jako wspólne 

podmioty prawne nie potrzebują one dodatkowego partnera zagranicznego, ponieważ samodzielnie 

spełniają wszystkie cztery kryteria transgranicznego partnerstwa – wspólne przygotowanie projektu, 

wspólną realizację, wspólny personel i wspólny budżet. Wniosek aplikacyjny został złożony w dniu 

14.09.2016 r. i zatwierdzony przez Komitet ds. mikroprojektów na posiedzeniu w dniu 19.01.2017 r. 

Główne zadania mikroprojektu: 
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 Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-

słowackim pograniczu – doskonalenie specjalistyczne – Cykl jednodniowych szkoleń składać 

się będzie z 5 modułów tematycznych, z których każdy zostanie zrealizowany w Polsce i na 

Słowacji. Wszystkie szkolenia przeprowadzone będą w ujęciu transgranicznym, dzięki czemu 

zwiększy się wiedza uczestników o aktualnych procedurach prawnych krajowych i równocześnie 

uzyskają oni informacje, jakie procedury obowiązują po drugiej stronie granicy z zakresu m.in. 

zamówień publicznych i realizowania zasady konkurencyjności, występowania pomocy publicznej, 

przygotowania inwestycji dot. infrastruktury transgranicznej (np. prawo budowlane), zasad oceny 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze, zatrudniania personelu i kwestii rozliczeń 

finansowych. W sumie odbędzie się 10 spotkań szkoleniowych – 5 po stronie polskiej i 5 po 

stronie słowackiej. W każdym ze szkoleń uczestniczyć będzie maks. 15 osób. Łącznie 

przeszkolonych zostanie 150 osób z Polski i ze Słowacji. 

 Zrozumieć sąsiada – kursy i tandemy językowe – Transgraniczne kursy języka polskiego i 

słowackiego skierowane są do pracowników administracji samorządowej. Zorganizowane zostaną 

4 grupy – 2 po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej. Będą się one spotykać minimum 2 razy w 

miesiącu. Pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą kontaktować się z nauczycielami drogą 

elektroniczną. Każda z grup liczyć będzie maks. 15 osób. W sumie umiejętności językowe poprawi 

60 osób. Kursy będą trwały łącznie 9 miesięcy i obejmą 60 godzin lekcyjnych. 

 Kurs "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce" – doskonalenie zawodowe – Ma 

na celu przekazanie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, w szczególności sprzedaży różnych produktów za pośrednictwem sieci i 

umiejętności budowy e-biznesu od podstaw z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie 

ze szczególnym uwzględnieniem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Zadanie 

adresowane do osób bezrobotnych oraz osób zatrudnionych w różnych branżach na pograniczu 

polsko-słowackim, które chcą poszerzyć kompetencje zawodowe o wiedzę i umiejętności z 

zakresu e-biznesu i e-marketingu. Ten pilotażowy kurs będzie trwał 10 miesięcy i składał się z 6 

modułów tematycznych oraz 3 warsztatów stacjonarnych w Nowym Targu. Praca e-learningowa 

na interaktywnej platformie będzie miała charakter ciągły, w jej ramach prowadzone będą też 

dodatkowe konsultacje za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz webinaria modułowe. 

Zakłada się udział 50 osób 

Realizacja mikroprojektu rozpocznie się w maju 2017 roku i potrwa do kwietnia 2018 roku. Wszyscy 

członkowie Euroregionu „Tatry” będą otrzymywać informacje na temat prowadzonych szkoleń i 

możliwości udziału. Trwałym efektem realizacji mikroprojektu będzie wzmocnienie określonych 

kompetencji i wiedzy pracowników samorządów polsko-słowackiego pogranicza, którzy na co dzień 

zajmują się współpracą z partnerami z drugiej strony granicy, tak aby stali się oni liderami polsko-

słowackiej współpracy transgranicznej. 

 

Projekt ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” 

Na początku 2017 roku EUWT TATRY przygotowało projekt do konkursu Województwa 

Małopolskiego na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki „Małopolska Gościnna 2017”. 

Projekt zatytułowany Aktywny wypoczynek – bezpieczne zwiedzanie, czyli na rowerze pod 

Tatrami został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 09.03.2017 r. i uzyskał 

dofinansowanie w wysokości 15.000 PLN. Przewidziano zadania związane z promocją Szlaku wokół 

Tatr – produkcję audycji telewizyjnej prezentującej ścieżki rowerowe na Szlaku wokół Tatr oraz walory 

kulturowe i przyrodnicze. Zostanie ona wyemitowana w telewizji oraz w internecie i przekazana 

partnerom do dalszej promocji Szlaku. Ponadto wydany zostanie folder informacyjny w języku 

polskim, słowackim i angielskim.  



 63 

Projekt ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja 

publiczna” 

Trzecim projektem jest nowy wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu 

Dyplomacja na polsko-słowackim pograniczu – wzmacnianie wizerunku państwa poprzez 

współpracę transgraniczną w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2017” ogłoszonego przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wniosek został złożony w dniu 16.03.2017 r., a decyzja 

spodziewana jest w maju. Wnioskowana kwota dotacji to: 57.350 PLN. Projekt obejmuje działania 

mające na celu rozwijanie polsko-słowackich kontaktów w oparciu o wspólne doświadczenia, 

promowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej instytucji jako dobrych i skutecznych partnerów we 

współpracy polsko-słowackiej, wzmocnienie wizerunku euroregionów i EUWT wśród instytucji i władz 

słowackich oraz opinii społecznej na Słowacji. W ramach projektu zaplanowano organizację 

międzynarodowej konferencji na temat roli współpracy transgranicznej w rozwijaniu partnerskich 

kontaktów pomiędzy Polską a Słowacją, wizyty studyjnej dla przedstawicieli słowackich środowisk 

opiniotwórczych w siedzibie polskiego Euroregionu „Tatry” i EUWT TATRY w Nowym Targu oraz na 

pograniczu polsko-słowackim, wydanie folderu informacyjnego oraz realizację animowanej prezentacji 

multimedialnej. 

 

5. WYDARZENIA I SPOTKANIA 

W dniu 15.05.2015 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wspólnie z 

Euroregionem „Tatry” prezentowało efekty projektów zrealizowanych z PWT PL-SK 2007-2013 i 

koncepcje projektów wdrażanych przez te instytucje w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-

2020. Na odwiedzających stoisko czekała mini-wystawa prezentująca I i II etap Historyczno-kulturowo-

przyrodniczego Szlaku wokół Tatr oraz efekty mikroprojektów zrealizowanych w PWT PL-SK 2007-

2013, bezpłatne publikacje, a na najmłodszych konkurs plastyczny z nagrodami. 

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" – strategiczny, transgraniczny projekt 

Euroregionu "Tatry" - został zaprezentowany podczas 7. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast 

"Inwestować i łączyć", który odbył się w Bratysławie w dniach 8-9 lipca 2016 r. Założenia projektu, 

jego genezę oraz realizację i osiągnięte dotychczas efekty przedstawił pan Ján Ferenčák, Członek 

Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY i Burmistrz Miasta 

Kieżmark, będącego jednym z partnerów projektu. Prezentacja zatytułowana była "Historical, cultural 

and natural route around High Tatra Mountains – strategic project of Slovak-Poland CBC" i 

towarzyszyła jej również emisja filmu promocyjnego Szlaku wokół Tatr. W ramach tej prezentacji 

uczestnicy konferencji zostali również poinformowani o działalności Europejskiego Ugrupowania 

Współpracy Terytorialnej TATRY. 

W dniu 5 października 2016 r. w Starej Lubowli na Słowacji odbyła się międzynarodowa konferencja 

"Polsko-słowackie forum samorządowe", zorganizowana przez Forum Wójtów Burmistrzów i 

Prezydentów Małopolski. Konferencja poświęcona była możliwościom rozwoju i współpracy pomiędzy 

Polską i Słowacją oraz prezentacji dobrych praktyk współpracy transgranicznej z ostatnich lat. Wśród 

prelegentów konferencji byli członkowie Zgromadzenia Ugrupowania: pan Antoni Nowak - Dyrektor 

biura Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz pan Ján Ferenčák - Przewodniczący 

Rady Združenia Euroregión Tatry w Kieżmarku. Przedstawili oni prezentacje na temat doświadczeń 

Euroregionu "Tatry" w realizacji udanej polsko-słowackiej współpracy. Pan Dyrektor Antoni Nowak 

mówił o zarządzaniu mikroprojektami przez biuro Związku Euroregion "Tatry", przedstawiając 

dotychczasowe rezultaty oraz możliwości dofinansowania mikroprojektów w ramach Programu 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ponadto pan Dyrektor zaprezentował informacje na temat 

Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY - wspólnego polsko-słowackiego 

podmiotu utworzonego przez Euroregion "Tatry". Natomiast o strategicznym projekcie Euroregionu 

"Tatry" - Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr, którego II etap będzie teraz 

realizowany przez EUWT TATRY jako projekt flagowy Programu Interreg V-A mówił pan 

Przewodniczący Ján Ferenčák. 
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W dniu 10.11.2016 r. strategiczny projekt Euroregionu "Tatry" jakim jest Historyczno-kulturowo-

przyrodniczy szlak wokół Tatr został zaprezentowany podczas XV Słowacko-Polskie Forum 

Gospodarczego w Popradzie, zorganizowanego przez Združenie Euroregión Tatry. 

W dniu 13.12.2016 r. prezentowano działalność Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 

TATRY z o.o. podczas XXII Transgranicznego Kongresu Euroregionu "Tatry", który odbył się w 

Kieżmarku. 

 

Dnia 15.12.2016 r. przedstawiciele EUWT prezentowali Szlak wokół Tatr jako markowy produkt 

turystyczny Euroregionu „Tatry” podczas konferencji zatytułowanej „Dobre praktyki tworzenia marek 

terytorialnych oraz transgranicznych produktów i usług turystycznych", która odbyła się w dniu 15 

grudnia 2016 roku w Warszawie. Wydarzenie, które zorganizowane zostało przez Ministerstwo Sportu 

i Turystyki miało na celu wymianę informacji i doświadczeń w zakresie marketingu terytorialnego na 

przykładach krajowych i zagranicznych. W konferencji wzięło udział blisko 150 osób – 

parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, 

środowisk naukowych i przedsiębiorców sektora turystyki. 

 

Ponadto dyrektor Ugrupowania uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego Programu Interreg  

V-A Polska-Słowacja 2014-2020, którego posiedzenia odbyły się w dniach 31.03.-01.04.2016 r. w 

Żylinie, 28-29.09.2016 r. w Rzeszowie, 15-16.02.2017 r. w Nowym Sączu, a także Komitetu ds. 

mikroprojektów tego Programu (posiedzenia w dniu 07.06.2016 r. w Nowym Targu, 19.01.2017 r. w 

Preszowie, 20-21.02.2017 r. w Nowym Targu). 
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Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry”  

z działalności w roku 2016. 

 

Komisja rewizyjna Związku Euroregion „Tatry”  w składzie: 

Edward Tybor – Przewodniczący 

Adam Sawina – Wiceprzewodniczący 

Władysław Wnętrzak – członek 
 

przedkłada delegatom XXIII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” Sprawozdanie za rok 2016. 

 

W dniu 17 marca 2017 roku Komisja przeprowadziła kontrolę w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” 

w zakresie: 

I realizacji uchwał XXII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” 

Komisja rewizyjna dokonała sprawdzenia realizacji uchwał podjętych przez XXII Kongres Związku 

Euroregion „Tatry”, który obradował dnia 12 kwietnia 2016 r. w Zakopanem. Kongres podjął uchwały w 

następujących sprawach: 

 Uchwała Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz 

udzielenia absolutorium Radzie 

 Uchwała nr 2 w sprawie: członkostwa wspierającego Gminy Miejskiej Sucha Beskidzka 

Na podstawie Uchwały Nr XV/127/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29.01.2016 r. 

Kongres przyjął Gminę Miejską Sucha Beskidzka w poczet członków wspierających Związku 

Euroregion „Tatry”. 

 Uchwała Nr 3 w sprawie: składek członkowskich i wpisowego Związku Euroregion „Tatry” 

     Na mocy tej uchwały Kongres utrzymał roczną składkę członkowską w niezmienionej wysokości 

tj.: dla miast, miast i gmin oraz gmin członków Związku Euroregion „Tatry” w wysokości 1,03 zł od 

jednego mieszkańca, a dla powiatów członków Związku Euroregion „Tatry” w wysokości 0,20 zł od 

jednego mieszkańca.  

     Uchwała została zrealizowana. Biuro Związku Euroregion „Tatry” przesłało do członków pisma z 

naliczeniem składek członkowskich. Wszyscy członkowie dokonali wpłaty składki za rok 2016 w 

wyznaczonym terminie.  

 

 Uchwała nr 4 w sprawie: mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek 

Euroregion „Tatry”. 

     Uchwała została zrealizowana. Osiągnięte zostały produkty i rezultaty projektu parasolowego pt. 

„Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013” zakończonego w 

dniu 30.09.2015 r., który był wdrażany przez Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszeniem Region Beskidy, Samorządowym 

Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. Projekt ten przyczynił się do dalszego 

rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry”. W ramach tego projektu w Euroregionie 

„Tatry” zrealizowane zostały 143 mikroprojekty, przy których współpracowało 334 partnerów, a kwota 

dofinansowania z EFRR  wyniosła łącznie 4 101 420,03 EUR.  

     Na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora Antoniego Nowaka i Główną księgową 

Dominikę Różańską stwierdzamy, iż Instytucja Zarządzająca  zatwierdziła Raport końcowy z realizacji 

projektu parasolowego w dniu 16.08.2016 r.  
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     Kongres na podstawie tej uchwały zwrócił się do członków Euroregionu „Tatry” o przygotowanie i 

realizację wspólnych polsko-słowackich mikroprojektów, które przyczynią się do pogłębiania 

transgranicznej współpracy.  

     Dnia 30 czerwca 2016 r. zostały ogłoszone nabory mikroprojektów w ramach projektów parasolowych  

Oś Priorytetowa 1 Łączy nas natura i kultura oraz Oś priorytetowa 3 Wspólne kształcenie zawodowe 

na pograniczu polsko-słowackim.  

     W ramach 1 Osi Priorytetowej zostało złożonych łącznie 68 wniosków, w tym do Euroregionu „Tatry” 

47 wniosków, do Samorządowego Kraju Preszowskiego 13, a do Samorządowego Kraju Żylińskiego 8 

wniosków. W procedurze oceny formalnej zakwalifikowano 56 wniosków, natomiast eksperci 

dokonujący oceny jakościowej pozytywnie ocenili 37 wniosków. Obradujący w dniach 20-21 luty 2017 

r. Komitet ds. mikroprojektów podjął ostateczną decyzję o zatwierdzeniu do dofinansowania 37 

mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 

123 899,22 euro. Spośród 37 projektów  zatwierdzonych przez Komitet ds. mikroprojektów 2 nie będą 

realizowane, ponieważ Partner Projektu Parasolowego Samorządowy Kraj Żyliński wyczerpał środki 

finansowe na dofinansowanie mikroprojektów przewidziane w tym naborze. Wśród zatwierdzonych do 

realizacji wniosków 33 projekty są członków Związku Euroregion „Tatry” i ich instytucji oraz 

mikroprojekt własny Euroregionu „Tatry” pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-

słowackiego”. 
 

     Natomiast w ramach 3 Osi Priorytetowej do biura Euroregionu „Tatry” wpłynęło 5 wniosków i 2 do 

Samorządowego Kraju Żylińskiego. Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski w tym 3 złożone 

do Euroregionu „Tatry” i 1 złożony do Samorządowego Kraju Żylińskiego. Ostatecznie te 4 projekty 

zatwierdził do dofinansowania Komitet ds. mikroprojektów PWT Interreg V-A PL-SK 2014-2020 na 

posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego zatwierdzonych mikroprojektów wynosi 180 087,36 euro. Spośród 

zatwierdzonych mikroprojektów 2  projekty są członków Związku Euroregion „Tatry”, 1 instytucji z 

terenu Miasta Nowy Targ oraz 1 Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 
 

     W dniu 1 grudnia 2016 r. został ogłoszony dodatkowy nabór w ramach projektu parasolowego pt. 

„Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”. Nabór trwał do 28 lutego 2017 r. 

Podczas naboru zostało złożonych łącznie 7 wniosków w tym: 3 do Euroregionu „Tatry”, 2 do 

Samorządowego Kraju Żylińskiego i 2 do Samorządowego Kraju Preszowskiego na łączną kwotę 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 256 323,63 euro. Aktualnie trwa 

ocena tych mikroprojektów.  

     Natomiast kolejny nabór wniosków w ramach 1 Osi Priorytetowej został ogłoszony w dniu 3 kwietnia 

2017 r. i potrwa do 31 lipca 2017 r.   
  
 

 II Kontroli zewnętrznych i zaleceń 

 

 Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja rewizyjna stwierdza, że w 2016 roku w Związku 

Euroregion „Tatry” nie było żadnych kontroli zewnętrznych. 
 
 

III Sprawozdania finansowego Związku Euroregion „Tatry” za rok 2016 

Komisja rewizyjna zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2016, Bilansem oraz 

rachunkiem zysku i strat  - zał. nr 3 i 4 do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry” z 

działalności w okresie od 13.04.2016 r. do 03.04.2017 r. i stwierdza, że gospodarka finansowa 

Związku Euroregion „Tatry” prowadzona jest prawidłowo na podstawie Ksiąg rachunkowych Związku, 

Polityki Rachunkowości wprowadzonej Uchwałą Nr 4/XXII/2016, opracowanej na podstawie ustawy o 

rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm), prawa o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 

(tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1393, 1923 z późń. zm.). 

Komisja rewizyjna nie wnosi uwag do Sprawozdania finansowego za rok 2016, Bilansu oraz rachunku 

zysku i strat.  

 

Komisja wnioskuje do XXIII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” o udzielenie Radzie absolutorium. 


