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Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry”  
z działalności w okresie od 26.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 

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

„Tatry” Sprawozdanie z działalności w okresie od 26.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 

I. DZIAŁALNOŚĆ RADY ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

1. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

Członkami Związku Euroregion „Tatry” jest obecnie 31 jednostek samorządowych w tym:  

3 powiaty, 5 miast, 4 miasta i gminy oraz 19 gmin. Członkami wspierającymi są: Województwo  

Małopolskie oraz Gmina Jordanów. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Biecz  podjęła Uchwałę 

w sprawie przystąpienia do Związku Euroregion „Tatry” jako członek wspierający. Natomiast Rada 

Gminy Nawojowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Euroregion „Tatry” jako 

członek zwyczajny.  

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 2017. Rada dziękuje członkom 

stowarzyszenia za pełne zaangażowanie w zapewnienie płynności statutowej działalności Euroregionu 

„Tatry”.   

 

2. POSIEDZENIA RADY ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w następującym składzie:   

Przewodniczący  Bogusław Waksmundzki 

Wiceprzewodniczący Stanisław Łukaszczyk  

Członkowie  Grzegorz Watycha 

   Antoni Karlak 

   Władysław Bieda  

   Michał Jarończyk 

   Grzegorz Niezgoda 

i odbyła  5 posiedzeń:  

8 maja 2017 r. Rada wybrała Wiceprzewodniczącego pana Stanisława Łukaszczyka, przedstawicieli 

Związku Euroregion „Tatry” do Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 

TATRY z o.o. oraz rekomendowała przedstawicieli naszego stowarzyszenia do Rady Nadzorczej 

EUWT TATRY. Ponadto Rada podjęła szereg uchwał, na mocy których została zmieniona 

reprezentacja Euroregionu „Tatry” w innych organizacjach tj.: Federacji Euroregionów 

Rzeczypospolitej Polskiej, Polsko-Słowackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Forum 

Subregionu Podhalańskiego, Komitecie Monitorującym i Komitecie ds. mikroprojektów Programu 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie: wynagrodzenia 

ryczałtowego dla Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry”. 
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29 czerwca 2017 r. Rada Uchwałą Nr 8/XXIII/2017 powołała na stanowisko Dyrektora Biura Związku 

Euroregion „Tatry” pana Michała Stawarskiego. Rada podjęła również Uchwałę w sprawie:  

upoważnienia do zaciągania zobowiązań  majątkowych w imieniu Związku Euroregion „Tatry”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

15 listopada 2017 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie: zmiany budżetu Związku Euroregion „Tatry” na 

rok 2018. W związku z zakończeniem realizacji przez Związek Euroregion „Tatry” Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013 Rada podjęła uchwałę w sprawie: zmiany 

Regulaminu Działania Dyrektora Biura Związku Euroregion „Tatry”. Na wniosek Dyrektora biura Rada 

zmieniła Regulamin wynagradzania pracowników Biura Związku Euroregion „Tatry” w zakresie 

wymaganych kwalifikacji na stanowisku pracownika obsługi technicznej. Ponadto Rada zapoznała się 

z aktualnym stanem wdrażania projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura oraz pt. 

„Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” realizowanych przez Euroregion 

„Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Dyrektor biura Związku 

Euroregion „Tatry” poinformował o decyzjach podjętych przez Komitet Monitorujący Program Interreg 

V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczących zatwierdzenia do dofinansowania projektów z 

infrastruktury drogowej. Członkowie Rady wysłuchali informacji Dyrektor EUWT na temat bieżącej i 

planowanej działalności Ugrupowania. Na posiedzeniu Rada ustaliła termin XXIII Transgranicznego 

Kongresu Euroregion „Tatry”.  

12 stycznia 2018 r. Rada przyjęła budżet Związku Euroregion „Tatry” na rok 2018. Dyrektor EUWT 

poinformowała o realizowanych przez Ugrupowanie projektach w ramach Programu Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020. Podkreśliła, że Ugrupowanie ma problemy z płynnością finansową. 

Sytuacja ta jest spowodowana przede wszystkim rozliczaniem mikroprojektów wspólnych w ramach 

których beneficjent może złożyć tylko jeden raport z realizacji projektu-raport końcowy. W związku z 

tym Beneficjent mikroprojektu wspólnego musi z własnych środków sfinansować wszystkie wydatki. 

Refundację tych środków może otrzymać dopiero po zakończeniu realizacji projektu. Rozwiązaniem 

tej sytuacji byłaby zgoda Instytucji Zarządzającej na składanie przez EUWT raportów  częściowych. W 

tej sprawie Ugrupowanie złożyło wniosek do Euroregionu „Tatry”, który jako członek Komitetu 

Monitorującego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, złożył formalny wniosek o 

wprowadzenie zmian w Podręczniku Beneficjenta, które będą zatwierdzane w procedurze obiegowej.  

Członkowie Rady wysłuchali informacji na temat posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji 

Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbyło się w dniach 12-13.12.2017 r. w 

Tatrzańskiej Łomnicy. Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz 

Przewodniczący Zdruzenia Euroregion Tatry zaprezentowali działalności Euroregionu „Tatry” w 

zakresie realizowanych projektów parasolowych oraz projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy 

Szlak wokół Tatr”.  

4 kwietnia 2018 r. Rada przyjęła materiały na XXIV Kongres Związku Euroregion „Tatry” m.in. 

Sprawozdanie Rady z działalności w okresie od 26.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz projekty uchwał. 

Ponadto Rada podjęła uchwałę popierającą przygotowanie przez Związek Euroregion „Tatry” projektu 
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pt. „Polsko-Słowackie Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Rada ustaliła wysokość 

rocznej składki członkowskiej dla EUWT TATRY w wysokości 5 tys. euro oraz zobowiązała Dyrektora 

Biura Związku Euroregion „Tatry” do przygotowania w porozumieniu z parterem słowackim – 

Zdruzeniem Euroregion Tatry programu obchodów jubileuszu 25-lecia Euroregionu „Tatry” 

przypadającego w roku 2019. 

W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki  reprezentował 

Związek Euroregion „Tatry” podczas wielu ważnych spotkań i konferencji. W dniu 6 listopada 2017 r. w 

Tatrzańskiej Łomnicy reprezentował nasze stowarzyszenie we wspólnym posiedzeniu prezydium 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Natomiast w dniach 12-13 

grudnia 2017 r. Przewodniczący uczestniczył w posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji 

Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Podczas posiedzenia wspólnie z Przewodniczącym 

Rady Zdruzenia Euroregion Tatry zaprezentował działalność Euroregionu „Tatry”.  

Jako członek Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-

SK 2014-2020 Przewodniczący Rady uczestniczył w jego posiedzeniach, które odbyły się w dniach: 

10-11.05.2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy oraz  02.10.2017 r. w Rajeckich Teplicach. Przewodniczący 

jest również członkiem Komitetu ds. mikroprojektów i uczestniczył w posiedzeniu Komitetu w dniu 

23.06.2017 r. w Żylinie. Ponadto Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki reprezentuje Związek 

Euroregion „Tatry” w Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, Zespole zadaniowym ds. 

reprezentowania promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim oraz w Krajowym 

Komitecie Sterującym Konwencji Karpackiej.  

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń ubiegłego roku zawiera Kalendarium Związku Euroregion 

„Tatry” w 2017 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 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,  

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.  
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Wszystkie wyżej wymienione działania zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Specjalne 

wydanie rocznika Euroregionu „Tatry” Pogranicze Polsko-Słowackie zostało opublikowane w styczniu 

2018 r. w ramach wspólnego mikroprojektu pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-

słowackiego” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Czwarta edycja Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana  dla najlepiej współpracujących samorządów 

– członków Euroregionu „Tatry” została ogłoszona dnia 13 grudnia 2016 r. podczas XXII 

Transgranicznego Kongresu Euroregionu „Tatry” w Kieżmarku. Polsko –Słowacka Kapituła Konkursu 

na posiedzeniu w dniu 14.11.2017 r. postanowiła przyznać Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej 

współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” Miastu i Gminie Szczawnica i Obcy 

Lesnica. Na wniosek Honorowego Członka Euroregionu „Tatry” Pana Antoniego Nowaka Kapituła 

przyznała nagrodę dla Gminy Czarny Dunajec i partnerów projektu pt. „Historyczno-kulturowo-

przyrodniczy szlak wokół Tatr” tj. Miasta Nowy Targ, Gminy Szaflary, Miasta Kežmarok, Obcy 

Hladovka, Obcy Huncovce, Obecy Liesek, Miasta Liptovský Mikuláš, Obcy Nižná, Obcy Suchá Hora, 

Miasta Trstená, Obcy Vrbov, za współpracę przy realizacji tego strategicznego dla Euroregionu „Tatry” 

projektu.  

 

Transgraniczny Kongres Euroregionu „Tatry” odbył się dnia 30 stycznia 2018 r. w Szczawnicy.   

Podczas Kongresu Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz 

Przewodniczący Rady Zdruzenia Euroregion Tatry Ján Ferenčák zaprezentowali informacje 

podsumowujące działalność stowarzyszeń w roku 2017, 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 Michała 

Stawarskiego 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.  

 

 

 

Podczas Kongresu uroczyście ogłoszono wyniki i wręczono pamiątkowe statuetki laureatom Konkursu 

o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu 

„Tatry”.  
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4. KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A    
    PL-SK 2014-2020 

Członkami Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 jest 

Związek Euroregion „Tatry” 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. 

Reprezentantem Komitetu ze strony Euroregionu „Tatry” jest Przewodniczący Rady Bogusław 

Waksmundzki, a jego zastępcą Dyrektor Michał Stawarski. 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 2 posiedzenia Komitetu Monitorującego: 

A. Szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020  

odbyło się w dniach 10-11.05.2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy. W trakcie posiedzenia 

zatwierdzono między innymi: 

 zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego, w tym zmiany w procedurze skargowej; 

 3 projekty z obszaru edukacji i uczenia się przez całe życie na łączną kwotę 

dofinansowania z EFRR 1 040 551,80 EURO; 

 projekt z zakresu transportu multimodalnego na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 

347 087,25 EURO. 

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: Dyrektor  Antoni 

Nowak oraz kierownik Michał Stawarski. 

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

odbyło się w dniach 12-13.10.2017 r, w Rajeckich Teplicach. W trakcie posiedzenia 

zatwierdzono między innymi: 

 5 projektów z obszaru infrastruktury drogowej; 

 zmiany w Podręczniku beneficjenta. 

Komitet zatwierdził do dofinansowania 3 projekty drogowe na łączną kwotę 13 mln euro. Dwa kolejne 

projekty zostały wpisane na listę rezerwową. Ich dofinansowanie będzie możliwe po pojawieniu się 

środków w programie. Wszystkie złożone w naborze projekty oceniono bardzo wysoko. Realizacja 

zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący projektów pozwoli na wyremontowanie ok 40 km dróg co 

doprowadzi do usprawnienia połączeń między lokalną, regionalną siecią transportową oraz odcinkami 

sieci TEN-T. Zakończenie realizacji wszystkich zatwierdzonych na posiedzeniu projektów planowane 

jest na IV kw. 2019 r. Pierwszy z  dofinansowanych projektów zakłada modernizację połączeń 

drogowych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny łączący okres Čadca na Słowacji z  

miejscowościami turystycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) oraz bielskiego 

(Szczyrk) za pośrednictwem korytarza TEN-T i  nowego połączenia drogowego także realizowanego w 

ramach Programu Polska-Słowacja Jaworzynka - Čierne budowanego przez Gminę Istebna i  obec 

Čierne. Realizacja projektu w istotnym stopniu ułatwi dostęp do drogi ekspresowej S1 – łączącej 

Pyrzowice z granicą w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3 – łączącą Žilinę z granicą w 

Zwardoniu. Drugi z projektów, zakłada podwyższenie jakości połączenia węzłów II i III kategorii do 

sieci TEN-T w celu polepszenia transportu w  słowacko–polskim regionie przygranicznym. Cel ten 

zostanie osiągnięty poprzez modernizację już istniejącej infrastruktury transportowej w  Mieście Čadca 

i w Powiecie Żywiec. Umożliwi to znaczne skrócenie czasu niezbędnego na przejazd między 

obszarami z obu stron granicy. Trzeci projekt, w którym partnerem projektu jest Powiat Nowotarski  

zakłada poprawę stanu komunikacji, bezpieczeństwa komunikacyjnego i mobilności na polsko-

słowackim pograniczu poprzez wyremontowanie ponad 25 km dróg. Celem nadrzędnym projektu jest 
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ułatwienie dostępu do obszaru transgranicznego i połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z 

autostradą D1, zaś po stronie polskiej zaplanowana jest modernizacja odcinków dróg 969 Krościenko 

oraz 1636K Krościenko-Szczawnica, które połączą się razem ze słowackimi odcinkami drogi 969 za 

pośrednictwem drogi 49, umożliwi to połączenie z polskim korytarzem TEN-T–droga krajowa nr 7. 

Realizacja projektów rezerwowych pozwoli na wyremontowanie kolejnych 20 km dróg.  

Podczas spotkania polskiej delegacji KM, które odbyło się w przed dzień obrad Komitetu, Dyrektor 

biura Michał Stawarski zwrócił uwagę na zachwianie proporcji wykorzystania budżetu Programu 

Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 pomiędzy Polską a Słowacją. Dyrektor przypomniał, że do 

Programu strona polska wniosła wkład w wysokości 100 mln euro, a strona słowacka 55 mln euro 

(PL-65%, SK-35%). W związku z tym Dyrektor poprosił o przedstawienie informacji na posiedzeniu 

Komitetu o aktualnym wykorzystaniu budżetu prze polskich i słowackich partnerów. 

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

Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz pan Michał Stawarski – 

Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”. 

 

5. WSPÓŁPRACA W FEDERACJI  EUROREGIONÓW  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

W funkcjonującej od 2012 roku Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, Związek 

Euroregion „Tatry” reprezentuje obecnie Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki.  

W dniu 22.06.2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyło się VI Walne Zebranie Delegatów 

Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej.  

Przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Federacji 

Euroregionów RP i sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Cezarego 

Cieślukowskiego podjęli uchwały w sprawie:  

 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej 

oraz sprawozdania finansowego za 2016r. i przeznaczenia zysku;  

 udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2016;  

 wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2018;  

 uchwalenia Planu Finansowego na rok 2017. 
 

W trakcie spotkania podjęto też dwa stanowiska:  

 pierwsze dotyczyło wyłączenia Małych Projektów spod rygorów badania pod kątem zgodności 

z zasadą pomocy publicznej,  

 drugie – podjęte na wniosek przedstawicielki Euroregionu Bug, pani Galiny Grabarczuk – 

dotyczyło poparcia inicjatywy utworzenia polsko- białoruskiego kolejowego przejścia 

granicznego w miejscowości Orchówek k/Włodawy po stronie polskiej i miejscowości 

Tomaszówka po stronie białoruskiej. 
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Załącznik nr 1 
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”  

z działalności w okresie od 26.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 

 

 

KALENDARIUM ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”  

2017 

13 stycznia w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu pracownicy Związku 

Euroregion „Tatry” zorganizowali szkolenie dla Wnioskodawców dotyczące zasad aplikowania o środki 

z EFRR. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach dodatkowego naboru mikroprojektów z 3 osi 

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

19 stycznia w Preszowie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z udziałem przedstawicieli 

naszego stowarzyszenia: dyrektora Antoniego Nowaka, kierownika Michała Stawarskiego  

oraz manadżera Teresy Siaśkiewicz.  Komitet zatwierdził do realizacji listę projektów z 3 osi 

priorytetowej Programu w ramach projektu parasolowego pn. Wspólne kształcenie zawodowe na 

pograniczu polsko-słowackim oraz harmonogram realizacji projektów parasolowych pn. Łączy nas 

natura i kultura oraz Wspólne kształcenia zawodowe na pograniczu polsko-słowackim. Komitet 

postanowił, że wybór projektów z 1 osi priorytetowej Programu odbędzie się na trzecim posiedzeniu 

Komitetu w lutym 2017 r.  

7 lutego przedstawiciele Euroregionu „Tatry” uczestniczyli w pogrzebie Júliusa Lojka, 

współzałożyciela Euroregionu „Tatry” oraz długoletniego Przewodniczącego Komisji rewizyjnej 

Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. Pogrzeb odbył się w Spiskiej Starej Wsi. 

9-10 lutego w Jasnej na Słowacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało 

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

W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba, Podsekretarz Stanu w MSWiA 

Sebastian Chwałka, Sekretarz Stanu w słowackim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rudolf 

Urbanovič, Dyrektor Generalny MSWiA Andrzej P. Jarema, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz inni przedstawiciele polskiej i 

słowackiej administracji rządowej i samorządowej. Euroregion „Tatry” ze strony polskiej reprezentowali 

Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Antoni Karlak oraz Dyrektor Antoni Nowak, 

natomiast ze strony słowackiej Przewodniczący Rady Zdruzenia Euroregion Tatry Ján Ferenčák. 

Przewodniczący Rady Antoni Karlak przedstawił prezentację na temat podziału kompetencji 

samorządu i administracji rządowej. Uczestnicy seminarium omawiali tematykę podziału 

administracyjno-terytorialnego w obu krajach, organizację administracji samorządowej i terenowej 

administracji rządowej, finansowanie samorządu oraz podziału kompetencji samorządu i administracji 

rządowej. Szczegółowo omówiono również istniejące podobieństwa i różnice w ramach systemów 

administracyjnych obu krajów.  

20-21 lutego w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie  

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

2014-2020. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Związku Antoni Karlak. W obradach 

uczestniczyła również Anita Ryng - Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa 

Rozwoju. Komitet w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura”  

zatwierdził do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 35 mikroprojektów. 
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23 lutego w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyła się konferencja prasowa  

Euroregionu „Tatry” przy udziale lokalnych mediów. Przedstawiciele Euroregionu „Tatry” podczas 

konferencji omówili projekty parasolowe realizowane przez Związek w partnerstwie z Samorządowym 

Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim, oraz poinformowali nt.: wartości 

zatwierdzonych projektów Związku Euroregion „Tatry” z EFRR, obszarów wsparcia projektów 

parasolowych, etapów realizacji projektów parasolowych, ewaluacji śródokresowej i kryteriów 

przyznawania dodatkowych środków, trwającego do dnia 28 lutego 2017 roku dodatkowego naboru 

mikroprojektów z dziedziny edukacji z 3 osi. Ponadto pracownicy Związku Euroregion „Tatry” 

odpowiedzialni za realizacje projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz „Wspólne 

kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” odpowiedzieli na zadane pytania i udzielili 

niezbędnych wyjaśnień.  

2-3 marca w Jeleniej Górze odbyło się Forum Polskich Regionów Granicznych oraz Gala z okazji 

XXV-lecia Euroregionu Nysa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 

Forum uczestniczyli przedstawiciele Euroregionów w naszym kraju. Nasz Euroregion reprezentował 

Dyrektor Biura – Antoni Nowak oraz Kierownik - Michał Stawarski. Podczas obchodów miała także 

miejsce Konferencja Krajowa SGP Euroregionu Nysa, w ramach której Województwo Dolnośląskie 

zostało przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Całość 

obchodów była upiększona koncertem symfonicznym w wykonaniu Filharmonii Dolnośląskiej oraz 

połączonych chórów dziecięcych z Polski i Czech oraz solistów z obu krajów.  

3 kwietnia 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.  

20 kwietnia w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu zostały podpisane pierwsze 

umowy z Beneficjentami na realizację mikroprojektów w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  

25 kwietnia w Nowym Targu odbył się XXIII Kongres Związku Euroregion „Tatry”. W Kongresie 

uczestniczyli delegaci - przedstawiciele członków Związku Euroregion „Tatry”. Przybyli także goście: 

Poseł na Sejm RP Anna Paluch, Konsul Generalny Republiki Słowackiej Ivan Škorupa, Honorowy 

Prezes Euroregionu „Tatry” Wendelin Haber, Przewodniczący Rady Miasta Nowego Targu Andrzej 

Rajski, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Agnieszka 

Pyzowska, Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Piotr Cebulski, Prezes 

Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marek Teper. Partnerów słowackich reprezentował członek Rady 

Združenia Euroregión Tatry Peter Petko oraz dyrektor biura w Kieżmarku Radoslava Krafčiková. 

Obrady prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Kongresu Stanisław Łukaszczyk - 

Wiceprzewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry", Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska. Kongres 

miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przewodniczący Rady Antoni Karlak zaprezentował 

Informację na temat działalności Rady Związku Euroregion „Tatry” w okresie od 13.04.2016 r. do 

03.04.2017 r., a Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” za rok 2016 przedłożył 

Członek Komisji Władysław Wnętrzak. Delegaci w głosowaniu tajnym wybrali nowe władze Związku 

Euroregion "Tatry" na kadencję 2016-2017. Przewodniczącym Rady został pan Bogusław 

Waksmundzki – dotychczasowy członek Rady Związku Euroregion „Tatry”, Urzędujący Członek 

Zarządu Powiatu Nowotarskiego. W skład Rady weszli: Władysław Bieda - Burmistrz Miasta 

Limanowa, Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy Czarny Dunajec, Antoni Karlak – Wójt Gminy 

Jabłonka, Stanisław Łukaszczyk - Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, Grzegorz Niezgoda – Burmistrz 

Miasta i Gminy Szczawnica, Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta i Nowego Targu. Członkami 

Komisji rewizyjnej zostali: Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne, Edward Tybor – 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego, Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn. Kongres 

podjął uchwały w sprawach: zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia 

absolutorium Radzie, utraty członkostwa zwyczajnego Powiatu Nowosądeckiego,  członkostwa 
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zwyczajnego Gminy Miejskiej Sucha Beskidzka, członkostwa wspierającego Gminy Jordanów, zmiany 

Statutu Związku Euroregion „Tatry”.  

19 maja w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu pracownicy Euroregionu przeprowadzili  

szkolenie dla beneficjentów, których mikroprojekty zostały zatwierdzone do dofinansowania w ramach 

projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz „Wspólne kształcenie zawodowe na 

pograniczu polsko-słowackim” dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

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

dotyczyło m.in. rzeczowej i finansowej realizacji mikroprojektów w tym raportów z postępu ich 

realizacji, kwalifikowalności wydatków wynikających z realizowanych mikroprojektów oraz ich 

rozliczania. Omawiano również działania promocyjne, informacyjne, a także kontrolne. Nie zabrakło 

przy tym również merytorycznych dyskusji na temat realizowanych mikroprojektów. 

5-6 czerwca w Rzeszowie odbyło się Polsko-Słowackie Forum Partnerskie "Zyskaj milion ... przyjaciół 

i pomysłów". W wydarzeniu zorganizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 uczestniczyli pracownicy Związku Euroregion „Tatry” wraz 

z partnerami projektów parasolowych: Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym 

Krajem Żylińskim.   

25 czerwca w Chochołowie odbył się pierwszy z pięciu etapów wspólnego polsko-słowackiego 

wyścigu rowerowego Euroregion Tatry Tour realizowanego w ramach mikroprojektu własnego 

Euroregionu „Tatry” pt. „Walory kulturowo-przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego” Programu 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Kolejne etapy odbyły się w dniach: 2 etap - 23 lipca w 

Liptowskim Mikulaszu, 3 etap - 13 sierpnia w Czarnym Dunajcu, 4 etap - 17 września w Kieżmarku,  

5 finałowy etap - 1 października w Nowym Targu. 

23 czerwca w Żylinie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Pod przewodnictwem 

Bogusława Waksmundzkiego Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry”, Komitet 

zatwierdził 4 mikroprojekty do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach projektu parasolowego pn. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” 

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

decyzje w następujących sprawach: aktualizacji listy członków Komitetu ds. mikroprojektów Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zatwierdzenia aktualnych 

harmonogramów realizacji projektów parasolowych „Łączy nas natura i kultura” oraz „Wspólne 

kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”, zatwierdzenia 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.  

27 czerwca w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Polityka historyczna w kontaktach z partnerami 

zagranicznymi" zorganizowane przez Zespół zadaniowy ds. promocji Polski na szczeblu 

samorządowym i obywatelskim, któremu przewodniczy Sekretarz Stanu w MSWiA, Sebastian 

Chwałek. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym 

Sekretarz Stanu w MSZ – Jan Dziedziczak, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

specjaliści z zakresu historii i polityki historycznej oraz przedstawiciele instytucji rządowych i 

samorządowych z całej Polski. Związek Euroregion "Tatry" reprezentował Przewodniczący Rady 

Bogusław Waksmundzki. Podczas seminarium uczestnicy obradowali w dwóch panelach: panel 

pierwszy dotyczył priorytetów polityki historycznej, w szczególności w dyplomacji, natomiast drugi 

panel obejmował działania promocyjne z naciskiem na historyczny aspekt kreowania wizerunku 

Polski. Głównym przesłaniem wykładów było uświadomienie odbiorcom, że naszym priorytetem i 

obywatelskim obowiązkiem jest budowanie wizerunku Polski - kraju, o wielkim potencjale, bogatej 
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historii i kulturze - jako ważnego partnera w kontaktach politycznych, społeczno-gospodarczych i 

kulturalnych.  

10 września w Starym Sączu pracownicy Związku Euroregion "Tatry" uczestniczyli w Strefie 

Funduszy Europejskich.   

11-12 września w Kieżmarku Zdruzenie Euroregion Tatry oraz Związek Euroregion "Tatry" 

zorganizowały w ramach mikroprojektu pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-

słowackiego”, Forum Miast Euroregionu "Tatry".  Podczas Forum poszczególne polskie i słowackie 

miasta-członkowie Euroregionu "Tatry" zaprezentowały mało znane walory przyrodnicze i kulturowe. 

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bogactwem przyrodniczym i kulturowym występującym 

na obszarze Euroregionu "Tatry". Zaprezentowane podczas Forum referaty zostały opublikowane w 

specjalnym wydaniu dwujęzycznego Rocznika Euroregionu "Tatry" Pogranicze Polsko-Słowackie.  

21 września w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy 

rzeźb Edwarda Sutora pt. "Szukający głowy". Wernisaż wystawy poprzedziła międzynarodowa 

konferencja pt. "Outsiderzy pogranicza polsko-słowackiego", którą otworzył i poprowadził 

Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki. Działania te zostały 

zorganizowane w ramach mikroprojektu własnego Euroregionu „Tatry” pt. "Walory kulturowe i 

przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu 

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

8 października pracownicy Związku Euroregion "Tatry" uczestniczyli w wydarzeniu Strefa Funduszy 

Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie” zorganizowanego w Nowym Targu przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

27 listopada w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się promocja książki 

prof. Mieczysława J. Adamczyka pt. "Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek - karty z przeszłości", której 

towarzyszyła wystawa ilustracji z książki. W spotkaniu uczestniczył wnuk zmarłego w dniu 18.08.2017 

r. Profesora Marcin Adamczyk wraz z rodziną, Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” Antoni Nowak, 

Anna Majoryczyk, która dokonała opracowania merytorycznego i korekty publikacji, Wiesław Wójcik – 

Redaktor Naczelny Rocznika Wierchy oraz recenzent książki, Kazimierz Gajewski odpowiedzialny za 

opracowanie graficzne, skład i druk publikacji oraz przedstawiciele bibliotek, a także mieszkańcy 

naszego miasta. Po powitaniu uczestników promocji przez Dyrektora Michała Stawarskiego uczczono  

pamięć zmarłego prof. Mieczysława Adamczyka minutą ciszy. Podczas spotkania pan Marcin 

Adamczyk podzielił się ze zgromadzonymi wspomnieniami o swoim dziadku. Podkreślił, że Profesor 

bardzo cieszył się na promocję swojej książki Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek – karty z 

przeszłości. Pani Anna Majorczyk, pan Antoni Nowak i pan Wiesław Wójcik przybliżyli osobę 

Profesora Adamczyka oraz opowiedzieli o jego ostatniej książce. Wystawa oraz publikacja zostały 

zrealizowane w ramach mikroprojektu własnego Euroregionu „Tatry” pt. "Walory kulturowe i 

przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu 

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

6 listopada w Tatrzańskiej Łomnicy (Słowacja) odbyło się wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Przedstawiciele Izb rozmawiali o 

stosunkach dwustronnych, parlamentarnej współpracy regionalnej, zwłaszcza w formacie 

wyszehradzkim oraz roli parlamentów wobec nowych wyzwań stojących przed Unią Europejską. 

Polskiej delegacji przewodniczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W obradach uczestniczyli m.in. 

wicemarszałkowie: Ryszard Terlecki, Joachim Brudziński, Małgorzata Kidawa-Błońska i Barbara 

Dolniak, a także poseł Jerzy Polaczek, przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej. 

Tematem pierwszej sesji posiedzenia były omawiane perspektywy polsko-słowackiej współpracy 
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regionalnej i transgranicznej. Przedstawiciele Euroregionu Tatry – Bogusław Waksmundzki - 

Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry", Michał Stawarski - Dyrektor biura oraz Ján 

Ferenčák -Przewodniczący Rady Združenia Euroregion Tatry przedstawili historię i inicjatywy 

transgraniczne w ciągu minionych 23 lat wspólnego działania.  

7 listopada w siedzibie Euroregionu „Tatry” odbyło się posiedzenie jury I etapu oceny prac 

nadesłanych do konkursu Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. 

Edwarda Sutora. Do konkursu swoje prace zgłosiło 60 uczestników, w tym 44 z Polski i 16 ze 

Słowacji. Polsko-słowackie jury  zakwalifikowało do drugiego etapu oceny 77 prac, w tym 56 z Polski i 

21 ze Słowacji. II etap oceny prac odbył się 4 stycznia 2018 r. Jury podjęło decyzję o zaprezentowaniu 

na wystawie pokonkursowej wszystkich prac zakwalifikowanych w pierwszym etapie oceny oraz  

przyznało nagrody: I nagroda dla Rasťa Friča, II nagroda dla Agaty Rachwał, III nagroda ex aequo dla 

Adama Chrynia oraz dla Łukasza Haducha. Ponadto jury przyznało nagrodę specjalną dla Józefa 

Tarnawskiego  oraz wyróżniło 11 artystów. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało 

miejsce podczas wernisażu wystawy, który odbył się dnia 28 lutego 2018 r. w siedzibie Związku 

Euroregion „Tatry” w Nowym Targu. Konkurs realizowany był w ramach mikroprojektu własnego pt. 

„pt. "Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach 

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

16-17 listopada w Euroregionie „Tatry” odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Stowarzyszenia 

Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej. W pierwszym dniu przedstawiciele obu Euroregionów  wymienili 

się wspólnymi doświadczeniami w realizacji przedsięwzięć o charakterze transgranicznym. Została 

omówiona kwestia realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 na południowej granicy 

Polski. Dyrektor EUWT Agnieszka Pyzowska zaprezentowała genezę powstania ugrupowania, jego 

zadania i cele na najbliższe lata oraz przedstawiła markowy produkt Euroregionu „Tatry” Historyczno-

kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. W drugim dniu uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili gminę 

Szaflary. Wójt Gminy Rafał Szkaradziński  zaprezentował realizowane i planowane inwestycje na 

terenie gminy. Omawiane były m.in. kwestie modernizacji kolei oraz realizowane projekty w ramach 

Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Największe zainteresowanie naszych gości wzbudził 

strategiczny projekt Gminy Szaflary na wykonanie najgłębszego w Polsce odwiertu geotermalnego.  

4 grudnia w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbył się finałowy etap Konkursu 

wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych na historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku 

wokół Tatr realizowanego w ramach mikroprojektu pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza 

polsko-słowackiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020. W finałowym etapie Konkursu uczestniczyło po trzech uczniów z 

czterech szkół podstawowych biorących udział w Konkursie, którzy za test napisany w etapie 

szkolnym w dniu 20 listopada 2017 r. uzyskali najwyższą ilość punktów. W etapie finałowym uczniowie  

rozwiązywali test składający się z 54 pytań oraz dodatkowo otrzymali do rozpoznania cztery fotograf ie 

przedstawiające obiekty kulturowe i przyrodnicze po polskiej i słowackiej stronie Historyczno-

kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Na podstawie łącznej sumy punktów za test i 

rozpoznanie obiektów na fotografiach jury wyłoniło laureatów konkursu: I miejsce Zuzanna Udziela ze 

Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu, II miejsce ex aequo Alżbeta Spesova ze Szkoły 

Podstawowej w Kieżmarku oraz Jakub Urban ze Szkoły Podstawowej z Liptowskiego Mikulasza, III 

miejsce Juraj Sykora ze Szkoły Podstawowej w Liptowskim Mikulaszu. Podczas sprawdzania testów 

przez jury uczestnicy konkursu zwiedzili nowotarski Rynek, Kościół św. Katarzyny oraz Muzeum 

Podhalańskie. 

5 grudnia Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” uczestniczył w dziewiątym posiedzeniu 

Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej, któremu przewodniczył Minister Środowiska 

prof. Jan Szyszko.  Posiedzenie odbyło się w Ministerstwie Środowiska w Warszawie. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ BIURA ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

1. DZIAŁALNOŚĆ 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. 

 

1.1 REALIZACJA  MIKROROJEKTU  WŁASNEGO  PT. „WALORY KULTUROWE  
      I PRZYRODNICZE  POGRANICZA  POLSKO - SŁOWACKIEGO” 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Projekt pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego” realizowany był  

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

Partner projektu: 

Zdruzenie Euroregion Tatry 

Okres realizacji projektu 

01.03.2017 r. – 31.03.2018 r. 

Cel ogólny 

Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla podniesienia atrakcyjności i 

konkurencyjności obszaru Euroregionu „Tatry”.  

Cele szczegółowe 

1. Upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców i turystów na temat walorów przyrodniczych i 

kulturowych Euroregionu „Tatry” 

2. Wypromowanie wśród mieszkańców i turystów nowego produktu turystycznego Euroregionu 

„Tatry” tj. Euroregion „Tatry” Tour Podhale, Spisz, Orawa, Liptów 
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ZREALIZOWANE ZADANIA: 

 Walory przyrodnicze i kulturowe Karpat 

W ramach tego zadania Związek Euroregion „Tatry” wydał książkę prof. 

Mieczysława Adamczyka pt. „Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek – 

kartki z dziejów”. Promocja tej publikacji była połączona z wystawa 

ilustracji z książki i odbyła się w dniu 27 listopada 2017 r. w siedzibie 

Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu. W spotkaniu uczestniczył wnuk 

zmarłego 18 sierpnia 2017 r. Profesora Marcin Adamczyk wraz z 

rodziną, Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” Antoni Nowak, Anna 

Majoryczyk, która dokonała opracowania merytorycznego i korekty 

publikacji, Wiesław Wójcik – Redaktor Naczelny Rocznika Wierchy oraz 

recenzent książki, Kazimierz Gajewski odpowiedzialny za opracowanie graficzne, skład i druk 

publikacji oraz przedstawiciele bibliotek, a także mieszkańcy naszego miasta. Podczas spotkania pan 

Marcin Adamczyk podzielił się ze zgromadzonymi wspomnieniami o swoim dziadku. Wnuk wspominał 

Profesora jako człowieka bardzo życzliwego, ciepłego, kochanego, na którego mógł zawsze liczyć. 

Śmierć dziadka była ogromnym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze w maju Profesor opowiadał o 

swoich planach związanych z pracą. Pomimo słusznego wieku był człowiekiem bardzo energicznym i 

pełnym planów na przyszłość. Bardzo cieszył się na promocję swojej książki Karpaty Polskie. 

Przyroda, człowiek – karty z przeszłości. Pani Anna Majorczyk, pan Antoni Nowak i pan Wiesław 

Wójcik przybliżyli osobę Profesora Adamczyka oraz opowiedzieli o jego ostatniej książce. 

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

W ramach powyższego zadania:  

a) w dniu 21 września 2017 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” odbyła się konferencja naukowa 

na temat sztuki naiwnej pt. „Outsiderzy pogranicza polsko-słowackiego", której towarzyszyła 

wystawa rzeźb Edwarda Sutora pt. „Szukający głowy”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wystawa prezentująca przede wszystkim głowy i popiersia wyrzeźbione przez artystę w drewnie i w 
kamieniu, została zorganizowana w setną rocznicę urodzin Edwarda Sutora - nowotarskiego 
rzeźbiarza amatora i wybitnego przedstawiciela sztuki art brut. Rzeźby zaprezentowane na wystawie 
pochodziły ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu, Muzeum Tatrzańskiego w 
Zakopanem, Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu oraz ze zbiorów prywatnych. Wystawie 
zaaranżowanej przez pana Marcina Ozorowskiego towarzyszy katalog.  
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Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z życiem i twórczością artystów sztuki 

naiwnej i art brut, o których ciekawie opowiedzieli prelegenci w swoich wystąpieniach. Pan Maciej 

Bóbr ze Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego Kraków - Kobierzyn przedstawił referat 

pt. "Edward Sutor - w obliczu tajemnicy". O fenomenie twórczości Karola Wójciaka (Heródka) z Lipnicy 

Wielkiej opowiedziała pani Żaneta Groborz-Mazanek ze Stowarzyszenia STOG w Krakowie. 

Wrażliwość na otaczający świat i zamiłowanie do sztuki Rasta Frica z Rużomberku na Słowacji 

zaprezentowała pani Beata Kuvikowa z Liptowskiego Domu Kultury. Natomiast pan Zbigniew Wolanin 

z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu opowiedział o kolekcji muzeum na temat współczesnej 

sztuki ludowej, nieprofesjonalnej i art brut. Impresje na temat outsiderów pogranicza polsko-

słowackiego zaprezentował pan Ladislav Volko z Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie.  

O życiu i twórczości Edwarda Sutora opowiedział Antoni Nowak - Honorowy Członek Euroregionu 

"Tatry". Na zakończenie swojego wystąpienia pan Antoni Nowak zaprezentował film pt. "Sutor" w reż. 

Tomasza Magierskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy nad międzynarodową konferencją pt. "Outsiderzy pogranicza polsko-słowackiego" 

i wystawą rzeźb Edwarda Sutora pt. "Szukający głowy" objął Burmistrz Nowego Targu. Natomiast 

patroni medialni to: Radio Kraków, Nowotarska Telewizja Kablowa, TVPodhale, Podhale24, Góral 

Info, Tygodnik Podhalański, Podhale Region. 

b) przeprowadzony został konkursu sztuki naiwnej i art brut z udziałem artystów pogranicza 
polsko-słowackiego. 
 

Do konkursu zgłosiło się 60 uczestników w tym 44 z 
Polski i 16 ze Słowacji. Jury w składzie: przewodnicząca 
prof. Grażyna Borowik – Pieniek Wydział Kultury i Sztuki 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
wiceprzewodnicząca Beata Kuviková - Liptowski Dom 
Kultury, Anna Dziubas - Galeria Sztuki BWA „Jatki” Nowy 
Targ, Carmen Kováčová - Galeria u anjela w Kieżmarku, 
Antoni Nowak - Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” w 
dniu 7 listopada 2017 r. w siedzibie Związku Euroregion 
„Tatry” w Nowym Targ zakwalifikowało do II etapu 
konkursu 77 prac, w tym 56 z Polski i 21 ze Słowacji. II 
etap oceny prac odbył się 4 stycznia 2018 r. Jury podjęło 
decyzję o zaprezentowaniu na wystawie pokonkursowej 
wszystkich prac zakwalifikowanych w pierwszym etapie 
oceny oraz  przyznało nagrody.  

 
 
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce podczas wernisażu wystawy, który 
odbył się dnia 28 lutego 2018 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu. Nagrody 
otrzymali:  
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I nagroda dla Rasťa Friča; nagrodę w postaci wystawy indywidualnej wraz z katalogiem zorganizuje 
Związek Euroregion „Tatry” 

II nagroda dla Agaty Rachwał, nagrodę w kwocie 1000,00 zł ufundował i wręczył Burmistrz Miasta 
Nowego Targu Grzegorz Watycha 

III nagroda ex aequo dla Adama Chrynia; nagrodę w kwocie 500 zł ufundowana przez Zdruzenie 
Euroregion Tatry w Kieżmarku wręczyła Martina Kovalcikova 
 
oraz dla Łukasza Haducha; nagrodę w kwocie 500 zł ufundowaną przez Tatrzański Bank 
Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej wręczył Prezes Banku Edward Tybor. 
 
Jury przyznało nagrodę specjalną Józefowi Tarnawskiemu; nagrodę w kwocie 300,00 zł 
ufundowaną przez Powiatowe Centrum Kultury wręczył Dyrektor Tadeusz Watycha. 

Jury postanowiło nagrodzić wyróżnieniem następujących artystów:  

 Annę Demianiuk za obraz: pt.: „Piękny rysunek”  

 Jana Mikę za rzeźby pt.: „Pieta”, „Ucieczka do Egiptu”  

 Juliana Klamerusa za rzeźbę pt.: „Góralski Znak II”  

 Martę Fonferek za obrazy pt.: „Maska’’ „Afrykański Sen”  

 Renatę Zarembę za obrazy pt.: „Moje gospodarstwo”, „Żniwa”  

 Zofię Guzikiewicz za obrazy pt.: „Na zajęciach”, „Układanie puzli”  

 Anielę Stanek za obraz pt.: „Dawno temu w Nowym Targu”  

 Stanisława Kozika za obraz pt.: „Św. Franciszek”  

 Mikuláša Majerčiaka za rzeźby pt.: „ Venuša 1”, „Venuša”, „Žena”  

 Miroslava Potomę za obraz pt.: „Pred obedom”  

 Andreę Jármayovą za obrazy pt.: „Cirkus”, „Prízrak 
nevyhnutností”  

 

 
 
Wszyscy artyści, których prace prezentowane były na wystawie otrzymali dyplomy i pamiątkowe 
medale. Wystawie zaaranżowanej przez pana Marcina Ozorowskiego towarzyszył katalog. 
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 Euroregion „Tatry” Tour Podhale, Spisz, Orawa, Liptów 
 

W ramach  powyższego zadania Związek Euroregion „Tatry” zorganizował: 
 

a) polsko-słowacki wyścig rowerowy Euroregion Tatry Tour Podhale,   Spisz, Orawa, Liptów 

składający się z pięciu etapów:  

 I etap 25 czerwiec 2017 r. Chochołów,  

w wyścigu uczestniczyło 47 zawodników w tym: 37 z Polski  

i 10 ze Słowacji, 

 II etap 23 lipiec 2017 r. Liptowski Mikulasz,  

w wyścigu uczestniczyło 70 zawodników w tym 34 z Polski  

i 36 ze Słowacji, 

 III etap 13 sierpień 2017 r. Wróblówka gm. Czarny Dunajec,  

w wyścigu uczestniczyło 91 zawodników w tym 71 z Polski i 20 ze 

Słowacji, 

 IV etap 17 wrzesień 2017 r. Kieżmark,  

w wyścigu uczestniczyło 49 zawodników w tym 29 z Polski i 20 ze 

Słowacji, 

 V etap 1 październik 2017 r. Nowy Targ,  

w wyścigu uczestniczyło 60 zawodników w tym 50 z Polski i 10 ze Słowacji. 

 

Zwycięzcami wyścigu w kategorii generalnej zostali:  

Miejsce I Karkula Mateusz  
Miejsce II Vojtičko Denis  
Miejsce III Marzec Marek  
Miejsce IV Grafczyński Radosław 
Miejsce V Domin Marcin  
Miejsce VI Gacek Jakub  
 
 

 
Zwycięzcy otrzymali puchary Euroregionu „Tatry” oraz bony towarowe, które ufundowali Starosta 

Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Burmistrz Miasta Nowego Targu Grzegorz Watycha, Wójt 

Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław 

Waksmundzki oraz Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski.  

Nagrody specjalne dla dwóch najstarszych uczestników zawodów: Jana Vencel i Grzegorza Grzempy 

ufundowali Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice oraz Stanisław Chlebek właściciel sklepów 

sportowych w Nowym Targu i Spytkowicach.  

Współorganizatorami zawodów byli: Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice oraz Cyklistický Klub 

Mestský Športový Klub Kežmarok.  
 

b) Konkursu wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych na Historyczno-kulturowo- 

    przyrodniczym szlaku wokół Tatr  
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Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów 

czterech szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej 

nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego 

Targu w Nowym Targu, Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Jabłonce, Szkoły 

Podstawowej Marie Razusovej – Martakovej w 

Kieżmarku, Szkoły Podstawowej  Dr. D. Fischera  w 

Liptowskim Mikulaszu. Konkurs składał się z dwóch 

etapów: etap pierwszy, szkolny odbył się dnia 20 

listopada 2017 r. Podczas etapu szkolnego 

uczniowie rozwiązywali testy składające się z 30 

pytań. Polsko-słowackie jury w składzie: Anna 

Rużyczka, Celina Sordyl, Maria Kaczmarczyk i 

Anna Figura reprezentujące Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oraz Alena Ridzoňová – 

Dyrektor Szkoły podstawowej w Liptowskim Mikulaszu, dokonało oceny testów w dniu 23 listopada 

2017 r. i zakwalifikowało do II etapu konkursu po trzech uczniów z każdej szkoły, którzy otrzymali 

największą ilość punktów. Finałowy etap konkursu odbył się dnia 4 grudnia 2017 r. w siedzibie 

Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu.  Dwunastu uczniów rozwiązywało test składający się z 

54 pytań oraz dodatkowo otrzymali do rozpoznania cztery fotografie przedstawiające obiekty 

kulturowe i przyrodnicze po polskiej i słowackiej stronie Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku 

wokół Tatr. 

Na podstawie łącznej sumy punktów za test i rozpoznanie obiektów na fotografiach jury wyłoniło 
laureatów konkursu:  
 
 

I miejsce Zuzanna Udziela ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu,  

II miejsce ex aequo Alżbeta Spesova ze Szkoły Podstawowej w Kieżmarku oraz Jakub Urban ze 

Szkoły Podstawowej z Liptowskiego Mikulasza  

III miejsce Juraj Sykora ze Szkoły Podstawowej w Liptowskim Mikulaszu   

Uczestnicy etapu finałowego otrzymali dyplomy oraz gadżety Euroregionu „Tatry”, a zwycięzcy 
konkursu dodatkowo otrzymali nagrody w postaci przyborów szkolnych.  Dodatkową atrakcją było 
zwiedzenia miasta w tym Muzeum Podhalańskiego i Kościoła Św. Katarzyny.  

Parter słowacki mikroprojektu – Združenie Euroregion Tatry 

zrealizował zadanie pn. Dziedzictwo przyrodnicze i 

kulturowe miast Euroregionu „Tatry”, w ramach którego 

w dniach 11-12.09.2017 r. w Kieżmarku odbyło się Forum 

Miast Euroregionu „Tatry”. Podczas Forum przedstawiciele 

polskich i słowackich miast – członków Euroregionu” Tatry” 

zaprezentowały mało znane walory kulturowe i 

przyrodnicze. Wygłoszone podczas Forum referaty zostały 

opublikowane w specjalnym wydaniu Rocznika Euroregionu 

„Tatry” Pogranicze Polsko-Słowackie, którego promocja 

odbyła się dnia 30.01.2018 r. w Szczawnicy podczas XXIII 

Transgranicznego Kongresu Euroregion „Tatry”.  

W ramach projektu zostały poniesione wydatki w kwocie 283 422,48 zł, które zrefundowane zostaną w 

90% dopiero w połowie 2018 roku.  
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2. REALIZACJA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH W RAMACH PROGRAMU  
     WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 

 

A. Podstawowe informacje nt. projektów parasolowych zarządzanych przez Związek 

Euroregion „Tatry”. 

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. 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. 

3. W dniu 01.08.2017 r. zawarte zostały aneksy do umów o dofinansowanie projektów parasolowych, 

a w dniu 27.09.2017 r. aneksy do umów partnerskich na realizację projektów parasolowych. 

Aneksy zawarto, aby umożliwić beneficjentom mikroprojektów wspólnych otrzymanie zaliczki  

do wysokości 15% przyznanego dofinansowania ze środków z EFRR. W tym celu zaktualizowany 

został także wzór umowy o dofinansowanie mikroprojektów wspólnych. 

B. Ogłoszone nabory 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. prowadzony był 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 382.427,00 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 
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2014-2020. Nabór ten miał trwać do 31.07.2017 r, ale ze względu na okres wakacyjny 

 i relatywnie małe zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców został przedłużony do 

29.09.2017 r. Kwota alokacji dla 1 osi priorytetowej wynosiła 2.500.000,00 EUR z czego dla 

Euroregionu „Tatry” 1.486.530,36 EUR. 

C. Szkolenia i konsultacje  

1. Związek Euroregion „Tatry zorganizował w dniu 19.05.2017 r. w Nowym Targu szkolenie na 

temat prawidłowej realizacji i rozliczania mikroprojektów. Uczestnikami szkolenia byli 

mikrobeneficjenci z I naboru.  

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

w zakresie prawidłowego przygotowania mikroprojektów, które odbyły się w dniach 

30.05.2017r. i 31.05.2017r. w biurze Związku Euroregion „Tatry” Nowym Targu oraz 

09.08.2017 w Stary Sączu. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 60 osób.  

3. W dniu 14 czerwca 2017 r. w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach odbyło się spotkanie 

informacyjne dotyczące Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014-2020, w którym uczestniczył Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” Michał 

Stawarski. 

4. W dniach 11-12 lipca 2017 w Rabce Zdrój odbyło się szkolenie dla beneficjentów Programu 

Interreg V-A Polska Słowacja 2014 2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele Euroregionu 

"Tatry". 

5. Do dnia 27.04.2018 r. w biurze Związku Euroregion „Tatry” przeprowadzono 124 

indywidualnych konsultacji oraz udzielano na bieżąco mailowych i telefonicznych odpowiedzi 

dotyczących aplikowania o środki z EFRR w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014-2020.  

D. Promocja projektów parasolowych 

 Strona internetowa www.pwt.euroregion-tatry.eu oraz profile społecznościowe Związku 

Euroregion „Tatry” (Facebook, Twitter, Instagram) były na bieżąco aktualizowane. 

 Uczestnictwo na Forum Partnerskim organizowanym przez WST w Rzeszowie w dniach  

05-06.06.2017r. W dniu 19.06.2017 r. uczestnictwo w  spotkaniu podsumowującym Forum 

partnerskie w Krakowie. 

 Wydawnictwo Newsletter-a Euroregionu „Tatry” promującego realizację projektu 

parasolowego z 1 osi priorytetowej.   

 Uczestnictwo Euroregionu „Tatry” w Strefie Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie”  

w dniu 10.09.2017 r. w Starym Sączu i 08.10.2017 r. w Nowym Targu. 

 W czasopiśmie "Europrojekty.pl" nr 118 wydanym w listopadzie 2017 r.  opublikowany został 

artykuł promujący Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zawierający m.in. informacje na 

temat realizacji projektów parasolowych przez Związek Euroregion "Tatry". 

 

 

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
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E. Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  

Polska-Słowacja 2014-2020 

1. W dniu 23.06.2017 r. w Żylinie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów 

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

posiedzenia Komitet ds. mikroprojektów zatwierdził: 

 mikroprojekty do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

projektu parasolowego pn. „Wspólne kształcenie zawodowe  

na pograniczu polsko-słowackim” złożonych w trakcie dodatkowego naboru wniosków  

tj. od 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r.; 

 aktualną listę członków Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020; 

 aktualny harmonogram realizacji projektów parasolowych pn. „Łączy nas natura i kultura”  

oraz „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” na rok 2017 r.; 

 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". 

2. W dniu 21.02.2018 r. w Nowym Targu odbyło się piąte posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów 

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

posiedzenia Komitet ds. mikroprojektów zatwierdził: 

 mikroprojekty do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura” złożonych  

w trakcie II naboru wniosków tj. od 03.04.2017 r. do 29.09.2017 r.; 

 aktualny harmonogram realizacji projektów parasolowych pn. „Łączy nas natura i kultura” 

oraz „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” na rok 2018 r.; 

 listę członków wspólnego, polsko-słowackiego Zespołu ds. Skarg. 

3. Ponadto Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  

   Polska-Słowacja  2014-2020 zatwierdził: 

 dnia 06.07.2017 r. wzór raportu z realizacji mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020 oraz dokument wewnętrzny „Wydatki narastająco”; 

 dnia 01.09.2017 r. zmiany w Umowach partnerskich dla projektów parasolowych pt. „Łączy 

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

w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020; 

 dnia 19.10.2017 r. zmiany wzoru umów o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego  

i wspólnego w ramach projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz „Wspólne 

kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”; 

 dnia 13.11.2017 r. zmiany w mikroprojekcie własnym pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze 

pogranicza polsko-słowackiego”, zarejestrowanego pod nr INT/ET/TAT/1/I/B/0041  

i realizowanego przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie ze 

Združenie Euroregión Tatry w Kieżmarku; 

 dnia 02.01.2018 r. zaktualizowaną listę ekspertów do oceny jakościowej mikroprojektów 

złożonych w ramach Projektów Parasolowych pn. „Łączy nas natura i kultura” oraz „Wspólne 

kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”. 
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F. Sprawy problematyczne 

1. Stosunkowo małe zainteresowanie konsultacjami i szkoleniami prowadzonymi przez biuro 

Związku Euroregion „Tatry” w różnych regionach (Nowy Targ, Stary Sącz), przełożyło się na złą 

jakość wniosków w ramach II naboru. Najczęściej popełniane błędy formalne wnioskodawców w 

ramach II naboru: 

 Niewłaściwa ilość zadań merytorycznych we wniosku (zgodnie z obowiązującymi 

procedurami można we wniosku zaplanować maksymalnie 5 zadań merytorycznych.   

Wnioskodawcy wypełnili wniosek planując 6 lub 7 zadań merytorycznych. Korekta takiego 

wniosku spowodowałaby zmianę zawartości merytorycznej wniosku co jest 

niedopuszczalne na etapie oceny formalnej).  

 Zaplanowana inwestycja nie była gotowa do realizacji (np. brak zgłoszeń, pozwoleń czy 

dokumentacji technicznej). 

 Dokonanie niedozwolonych zmian w korekcie wniosku. 

 Korekta złożona po terminie lub brak złożenia korekty wniosku. 

 Zaplanowanie niekwalifikowalnych działań.  

 Korekta wniosku złożona niezgodnie z obowiązującymi procedurami w Programie 

(wnioskodawca złożył korektę tylko w wersji papierowej, brak zatwierdzenia mikroprojektu 

w Generatorze wniosków i rozliczeń).  

 Niewłaściwe zaplanowanie inwestycji (np. bez wymaganych działań miękkich).  

2. Opóźnienia w rozliczaniu mikroprojektów wspólnych po stronie słowackiej. 

3. Małe zainteresowanie NGO dofinansowaniem z EFRR - długi okres refundacji, w przypadku 

mikroprojektów wspólnych brak możliwości składania raportów okresowych. 

4. Luka proceduralna dot. rozliczania mikroprojektów własnych po stronie słowackiej 

 i mikroprojektów realizowanych przez EUWT jako jedynego beneficjenta. 

5. Niewielkie zainteresowanie realizacją mikroprojektów z 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-

A Polska-Słowacja 2014-2020, spowodowało konieczność wydłużenia realizacji projektu 

parasolowego pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim". Instytucja 

Zarządzająca wyraziła zgodę  na przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 

31.12.2020 r. Umożliwi to ogłoszenie kolejnego naboru i rozdysponowanie pozostających 

środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 292.494,68 EUR  

(w tym z alokacji Euroregionu "Tatry"- 157.775,99 EUR). 

6. Odmowa podpisania przez Katolicki Uniwersytet w Rużomberku umowy o dofinansowanie 

mikroprojektu wspólnego (zatwierdzonego do dofinansowania w dodatkowym naborze z 3 osi 

priorytetowej Programu) spowodowana brakiem środków na jego realizację. 

G. Ocena realizacji projektów parasolowych. 

 1. Zatwierdzone mikroprojekty w ramach I naboru w projekcie parasolowym pt. Łączy nas natura 

 i kultura zrealizują warunki otrzymania dodatkowych środków z EFRR (3%) w wyniku tzw. 

śródokresowej ewaluacji. Kryterium w zakresie kontraktacji (minimum 35 % wartości 

mikroprojektów zakontraktowanych w okresie 2014-2018 stanowić będą mikroprojekty wspólne 

oraz kontraktacja na poziomie min 40% środków na realizację mikroprojektów w Projekcie 

Parasolowym) zostało osiągnięte i kryterium dot. wskaźników (wartości wskaźników produktu 

ustalonych dla FM przy 12% alokacji do końca 2018r.) zostanie zrealizowane w III kwartale 2018 

r. Dodatkowe środki  z EFRR  na mikroprojekty to łącznie kwota 1 265 659,00 EUR. W podziale 

na partnerów dla Euroregionu „Tatry” 764 990,26 EUR, dla SKP 289 135,16 EUR i dla SKŻ 211 

533,58 EUR. 
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   2. Mikroprojekty z pierwszego i dodatkowego naboru  realizowane w ramach projektu parasolowego 

pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" spełnią warunki niezbędne 

do otrzymania dodatkowych środków z EFRR (3%) w wyniku tzw. śródokresowej ewaluacji. 

Kryteria dotyczące  kontraktacji (minimum 35 % wartości mikroprojektów zakontraktowanych  

w okresie 2014-2018 stanowić będą mikroprojekty wspólne oraz kontraktacja mikroprojektów na 

poziomie minimum 40% środków na realizację mikroprojektów w tym projekcie parasolowym) już 

zostały osiągnięte, natomiast  kryterium dotyczące wskaźników (osiągnięcie wartości wskaźnika 

produktu ustalonego dla FM przy 12% alokacji do końca 2018r.) zostanie zrealizowane  

w III kwartale 2018 r. Dodatkowe środki  z EFRR  na mikroprojekty to łącznie kwota  

140.628,81 EUR (w podziale na partnerów: dla Euroregionu "Tatry" - 84.998,93 EUR,  

dla SKP - 32.126,14 EUR i dla SKŻ - 23.503,74 EUR). 

 

 

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. 

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 r. – 30.06.2020 r. 

 

Tabela nr 1. Wartość projektu parasolowego 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: 

 Przygotowanie Projektu Parasolowego (zadanie zrealizowane w dniu 16.02.2016 r.). 

 Zadanie merytoryczne – wdrażanie mikroprojektów. 

 Promocja i działania informacyjne Projektu Parasolowego. 
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B. Postęp realizacji projektu. 

Związek Euroregion „Tatry”, wdrażając projekt parasolowy, ogłosił II 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 03.04.2017 r. do 29.09.2017 r. trwał II nabór wniosków o dofinansowanie, w wyniku 

którego zostały złożone 62 wnioski. Poniżej przedstawiono ilość złożonych wniosków w podziale  

na typ projektu i miejsce jego złożenia. 

 

Tabela nr 2. Ilość mikroprojektów złożonych w ramach drugiego naboru: 

Partner 

Typ mikroprojektu 

Wspólny Indywidualny 

Euroregion „Tatry” 26 16 

Samorządowy Kraj Preszowski 6 6 

Samorządowy Kraj Żyliński 5 3 

Razem 37 25 

 

 

Następnie Związek Euroregion „Tatry” dokonał oceny formalnej i kwalifikowalności złożonych 

wniosków indywidualnych. Wspólna ocena mikroprojektów wspólnych z partnerami projektu 

parasolowego odbyła się w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” następująco: 21-22.11.2017 r.  

z Samorządowym Krajem Żylińskim, oraz 27-28.11.2017 r. z Samorządowym Krajem Preszowskim. 
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W wyniku oceny formalnej, która trwała od 02.10.2017 r. do 29.12.2017 r., zostało odrzuconych  

18 mikroprojektów, w tym: 

 17 mikroprojektów złożonych do Związku Euroregion „Tatry” (9 wspólnych, 8 indywidualnych); 

 1 mikroprojekt wspólny złożony do Samorządowego Kraju Preszowskiego. 

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. mikroprojektów), a druga oddalona. 

Do oceny jakościowej zostały dopuszczone 44 mikroprojekty. 

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

mikroprojektów wspólnych i indywidualnych, które oceniane były przez jednego eksperta z Polski  

i jednego ze Słowacji. Ocena jakościowa odbyła się w Nowym Targu w dniach: 15.01.2018 r. 

(mikroprojekty z partnerami ze Samorządowego Kraju Żylińskiego), oraz 18.01.2018 r. (mikroprojekty 

z partnerami z Samorządowego Kraju Preszowskiego). Projekty, które w wyniku oceny uzyskały 

rekomendację ekspertów (minimum 60 punktów na 100 możliwych), były przedmiotem obrad Komitetu 

ds. mikroprojektów. W wyniku oceny jakościowej rekomendowanych do dofinansowania zostało  

40 mikroprojektów, które obrazuje poniższa tabelka. 

 

Tabela nr 3. Ilość mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania przez Zespół 

Ekspertów: 

Partner 

Typ mikroprojektu 

Wspólny Indywidualny 

Euroregion „Tatry” 15 8 

Samorządowy Kraj Preszowski 5 6 

Samorządowy Kraj Żyliński 2 4 

Razem 22 18 

 

 

W oparciu o sporządzoną przez Euroregion listę rankingową w dniu 21.02.2018 r. w Nowym Targu 

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

wybrania mikroprojektu do dofinansowania było uzyskanie minimum 66,5 punktów. Ostatecznie 

Komitet wybrał do dofinansowania 33 mikroprojekty na łączną kwotę 2 110 297,45 EUR. Lista 

mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania przedstawia Tabela nr 5. Podział mikroprojektów  

ze względu na typ mikroprojektu i miejsce jego złożenia obrazuje poniższa tabela: 
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Tabela nr 4. Ilość mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Komitet  

ds. mikroprojektów: 

Partner 

Typ mikroprojektu 

Wspólny Indywidualny 

Euroregion „Tatry” 14 7 

Samorządowy Kraj Preszowski 2 6 

Samorządowy Kraj Żyliński 2 2 

Razem 18 15 

 

 

Pracownicy Euroregionu wysłali pisma do mikrobeneficjentów informujące o decyzji Komitetu  

ds. mikroprojektów. Na dzień dzisiejszy przygotowywane są umowy o dofinansowanie mikroprojektów 

wspólnych i indywidualnych. 

Poniższe grafy przedstawiają statystykę dotyczącą drugiego naboru wniosków  

o dofinansowanie mikroprojektów: 

 

2

14

2

15

0 € – 25 000 € 25 000 € – 50 000 € 50 000 € – 75 000 € 75 000 € – 100 000 €

Ilość mikroprojektów dofinansowanych 
wg wysokości dofinansowania
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horská služba)

Ilość mikroprojektów dofinansowanych 
wg stanu prawnego beneficjenta
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Euroregion „Tatry” sporządzał kwartalne częściowe wnioski o płatność projektu parasolowego,  

które przedkładał do kontrolera krajowego (Wydziału Rolnictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Krakowie). Do dnia dzisiejszego złożono siedem wniosków: 

 3. złożony w dniu 14.04.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2016 r. – 28.02.2017 r.  

na kwotę 33 904,65 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 28 818,96 EUR – zatwierdzony przez 

kontrolera w dniu 01.06.2017 r.  

 4. złożony w dniu 24.07.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2017 r. – 31.05.2017 r.  

na kwotę 80 614,51 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 68 264,27 EUR – zatwierdzony przez 

kontrolera w dniu 18.09.2017 r.  

 5. złożony w dniu 29.09.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2017 r. – 31.08.2017 r.  

na kwotę 109 427,04 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 93 013,06 EUR – zatwierdzony 

przez kontrolera w dniu 20.11.2017 r.  

 6. złożony w dniu 15.02.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2017 r. – 31.11.2017 r.  

na kwotę 64 250,98 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 54 613,40 EUR – w trakcie weryfikacji 

przez Kontrolera Krajowego 

 7. złożony w dniu 31.03.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2017 r. – 28.02.2018 r.  

na kwotę 153 014,26 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 127 764,85 EUR – w trakcie 

weryfikacji przez Kontrolera Krajowego 

 

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: 

 1. złożony w dniu 25.10.2016 r. za okres sprawozdawczy 17.02.2016 r. – 31.08.2016 r.  
na kwotę 13 364,84 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 11 360,15 EUR  

 2. złożony w dniu 13.02.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2016 r. – 30.11.2016 r.  
na kwotę 6 032,68 w tym dofinansowanie z EFRR 5 127,80 EUR 

 3. złożony w dniu 28.04.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2016 r. – 28.02.2017 r.  
na kwotę 6 182,17 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 5 254,88 EUR 

 4. złożony w dniu 14.07.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2017 r. – 31.05.2017 r.  
na kwotę 5 603,62 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 4 763,09 EUR 

 5. złożony w dniu 19.10.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2017 r. – 31.08.2017 r.  
na kwotę 5 504,88 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 4 679,15 EUR 

 6. złożony w dniu 20.12.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2017 r. – 30.11.2017 r.  
na kwotę 7 959,00 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 6 765,17 EUR 

 7. złożony w dniu 23.03.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2017 r. – 28.02.2018 r.  
na kwotę 10 749,81 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 9 137,34 EUR 

 

Samorządowy Kraj Żyliński: 

 1. złożony w dniu 19.10.2016 r. za okres sprawozdawczy 17.02.2016 r. – 31.08.2016 r.  
na kwotę 18 678,36 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 15 876,40 EUR  

 2. złożony w dniu 24.02.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2016 r. – 30.11.2016 r.  
na kwotę 4 878,91 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 4 147,07 EUR 

 3. złożony w dniu 11.04.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2016 r. – 28.02.2017 r.  
na kwotę 6 513,32 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 5 536,33 EUR 
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 4. złożony w dniu 13.07.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2017 r. – 31.05.2017 r.  
na kwotę 5 608,51 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 4 767,22 EUR 

 5. złożony w dniu 10.10.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2017 r. – 31.08.2017 r.  
na kwotę 6 619,09 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 5 626,25 EUR 

 6. złożony w dniu 11.01.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2017 r. – 30.11.2017 r.  
na kwotę 55 452,51 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 47 134,61 EUR 

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 Inwestycji i Rozwoju). 

Następnie Instytucja Zarządzająca przekazywała refundację.  

Związek Euroregion „Tatry” przygotował pięć wniosków o płatność:  

 1. złożony w dniu 08.11.2016 r. za okres sprawozdawczy 17.02.2016 r. – 31.08.2016 r.  
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. 

 2. złożony w dniu 14.02.2017 r. za okres sprawozdawczy 17.02.2016 r. – 30.11.2016 r.  
na kwotę 65 026,49 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 55 272,28 EUR – zatwierdzony przez 
WST w dniu 11.03.2017 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku 
Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju 
Żylińskiego. 

 3. złożony w dniu 09.06.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2016 r. – 30.11.2016 r.  
oraz w dniu 26.06.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2016 r. – 28.02.2017 r. na kwotę  
57 511,73 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 48 885,04 EUR – zatwierdzony przez WST  
w dniu 23.06.2017 r. oraz w dniu 27.06.2017 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski  
o płatność Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego  
oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego. 

 4. złożony w dniu 20.09.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2017 r. – 31.05.2017 r.  
na kwotę 91 522,94 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 77 794,58 EUR – zatwierdzony przez 
WST w dniu 26.10.2017 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku 
Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju 
Żylińskiego. 

 5. złożony w dniu 28.11.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2017 r. – 31.08.2017 r.  
na kwotę 121 551,00 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 103 318,46 EUR – zatwierdzony 
przez WST w dniu 07.12.2017 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku 
Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju 
Żylińskiego. 

Ponadto Związek Euroregion „Tatry” złożył pięć wniosków o rezerwę celową z budżetu państwa: 

 1. złożony w dniu 09.11.2016 r. za okres sprawozdawczy 17.02.2016 r. – 31.08.2016 r.  
na kwotę 27 253,00 PLN 

 2. złożony w dniu 06.03.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2016 r. – 30.11.2016 r.  
na kwotę 14 612,00 PLN 

 3. złożony w dniu 08.06.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2016 r. –28.02.2017 r. na 

kwotę 14 319,00 PLN 

 4. złożony w dniu 29.09.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2017 r. – 31.05.2017 r. na 

kwotę 21 545,00 PLN 

 5. złożony w dniu 21.11.2017 r. za okres sprawozdawczy  01.06.2017 r. – 31.08.2017 r. na 

kwotę 29 186,00 PLN 
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C. Sprawy dotyczące administracji projektem. 

1.  Związek Euroregion „Tatry” przeprowadził doraźne wizyty sprawdzające mikroprojektów: w dniu 

19.10.2017 r. mikrobeneficjent Gmina Szaflary mikroprojekt nr INT/ET/TAT/1/I/B/0022 i w dniu 

25.01.2018 r. mikrobeneficjent Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD mikroprojekt nr 

INT/ET/TAT/1/I/A/0073. 

1. Euroregion „Tatry” uczestniczył w wydarzeniach beneficjentów: Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania w dniach 15.10.2017 r., 20.10.2017 r. oraz 26.01.2018 r. (mikroprojekt numer 

INT/ET/TAT/1/I/B/0062), Gminy Szaflary w dniu 14.10.2017 r. (mikroprojekt numer 

INT/ET/TAT/1/I/B/0071), Stowarzyszenia Muzyka Świata AKORD w dniu 25.10.2017 r. 

(mikroprojekt numer INT/ET/TAT/1/I/A/0073), Gminy Korzenna w dniu 16.07.2017 r. 

(mikroprojekt nr INT/ET/TAT/1/I/B/0022), Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w dniu 

25.08.2017 r. (mikroprojekt nr INT/ET/TAT/1/I/A/0076) oraz Gminy Miasta Nowy Targ w dniu 

03.02.2018 r. (mikroprojekt nr INT/ET/TAT/1/I/B/0016).   

2. Działania związane z realizacją projektu parasolowego realizowane były przez Dział projektu 

parasolowego priorytet 1, w którym pracuje 5 osób (1 osoba na długoterminowym urlopie) oraz 

dział księgowości, w którym pracują 2 osoby. 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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Dofinansovanie z EFRR Wartość całkowitaL.p. Numer mikroprojektu
Partner Wiodący / 

Wnioskodawca
Tytuł mikroprojektuPartnerzy mikroprojektu

6 INT/ET/TAT/1/II/B/0138
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa 

Muszyna

Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i  kulturę 

polsko-słowackiego pogranicza / Muszyna – Plaveč: 

Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského 

pohraničia

 €                       91 867,03  €                     108 078,87 

4

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

II nabór

Typ mikroprojektu

1 INT/ET/TAT/1/II/B/0160
Lokalna Organizacja Turystyczna 

Chochołowski

Muzeum na torach – odkrywamy dzieje kolei wąskotorowej na 

polsko-słowackim pograniczu / Múzeum na koľajniciach – 

objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-

slovenskom pohraničí

 €                       99 845,24  €                     117 465,00 
wspólny/

spoločný

 €                       99 756,38  €                     117 360,45 
wspólny/

spoločný

3 INT/ET/ZA/1/II/B/0107
Oravské múzeum Pavla Országha 

Hviezdoslava v     Dolnom Kubíne
Na oravskom salaši / Na orawskim szałasie

2 INT/ET/TAT/1/II/B/0155

Europejskie Ugrupowanie 

Współpracy Terytorialnej TATRY 

z o.o.

Tajemnicze pogranicze - odkrywamy bogactwo kulturowe i 

przyrodnicze Euroregionu / Tajomné pohraničie – objavujeme 

kultúrne a prírodné bohatstvo Euroregiónu „Tatry“ 

 €                       99 999,92  €                     120 076,76 
wspólny/

spoločný

INT/ET/TAT/1/II/B/0161

Europejskie Ugrupowanie 

Współpracy Terytorialnej TATRY 

z o.o.

"Szlak wokół Tatr-tyle do odkrycia"/ "Cesta okola Tatier- tak 

mnoho do objavovania"
 €                       82 756,55  €                       97 360,65 

wspólny/

spoločný

5 INT/ET/TAT/1/II/B/0130 Gmina Miasto Nowy Targ

Wędrówka śladami historii,kultury i  tradycji  pogranicza polsko-

słowackiego Nowy Targ - Kieżmark/Putovanie po stopách 

histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nový 

Targ - Kežmarok

 €                       97 414,45  €                     114 605,25 
wspólny/

spoločný

wspólny/

spoločný

7 INT/ET/TAT/1/II/B/0146 Miasto i Gmina Szczawnica

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i  

przyrodniczej Szczawnicy i  Leśnicy jako narzędzie 

udostępnienia, edukacji  i  promocji dziedzictwa przyrodniczo 

kulturowego obszaru pogranicza polsko słowackiego/Digitálny 

náhľad miest so zvláštn

 €                     109 608,31 
wspólny/

spoločný
 €                       93 167,05 

  Oravské múzeum Pavla Országha 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

nie dotyczy

Muzeum-Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

nie dotyczy

  Miasto Kieżmark

  Obec Plaveč

  Obec Lesnica

 

Tabela nr 5 
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Gmina Czarny Dunajec

  MIASTO LEVOČA 

 €                       94 783,80 

indywidualny/

individuálny
 €                       25 773,99  €                       30 322,35 13

 €                       80 566,23 

 €                       99 636,14 

 €                       87 931,77 

wspólny/

spoločný

Obec Liesek

  Starosądecka Fundacja Kultury

GMINA LIPINKI 

21 INT/ET/TAT/1/II/B/0135 Miasto i Gmina Szczawnica
Szczawnica i  Spiska Bela wczoraj i  dziś / Szczawnica a Spišská 

Belá včera a dnes 

20 INT/ET/PO/1/II/B/0163 Mesto Kežmarok
Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok / Laczy nas woda Nowy 

Targ - Kežmarok
Gmina Miasto Nowy Targ

  Mesto Spišská Belá

 €                     117 219,00 
wspólny/

spoločný

wspólny/

spoločný

OBEC STEFANOV NAD ORAVOU

 €                       99 999,41  €                     139 898,46 

 €                     103 449,15 

INT/ET/TAT/1/II/B/0094 Gmina Kościelisko

Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, 

Gmina Kościelisko i  Miasto Twardoszyn/Cestou záchrany 

sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia Gminy 

Kościelisko a Mesta Tvrdošín

Naše tradície - naše bohatstvo, Nasze tradycje – nasze 

bogactwo

  Gminny Ośrodek Kultury w 

Nawojowej

  Miasto Tvrdošin

INT/ET/TAT/1/II/A/0104

INT/ET/TAT/1/II/B/0116 Gmina Uście Gorlickie W krainie wód mineralnych/V krajine minerálnych vôd

wspólny/

spoločný

19 INT/ET/TAT/1/II/B/0144 Gmina Lipnica Wielka
Walory przyrodniczo-kulturowe pogranicza/ Prírodné a 

kultúrne hodnoty pohraničia

17 INT/ET/PO/1/II/B/0109 FS Plavčanka

18

Gmina Tokarnia
Wspólne polsko-słowackie poszukiwanie nowego szlaku 

tradycji  i  kultury/Slovensko-pol’ské spoločné hl’adanie novej 

cesty tradícií a kultúry

  Mesto Trstená
wspólny/

spoločný

15 INT/ET/PO/1/II/A/0143 Obec Sveržov
Zachovanie pôvodných ovocných odrôd poľsko-slovenského 

pohraničia

indywidualny/

individuálny

indywidualny/

individuálny
 €                       38 118,93  €                       44 845,80 

16 INT/ET/TAT/1/II/B/0162
Orawskie Centrum Kultury 

w Jabłonce

Ożywienie tradycji  i  zwyczajów naszych przodków / Oživenie 

tradícií a zvykov našich predkov
 €                       95 122,05  €                       80 853,74 

14   INT/ET/PO/1/II/A/0128 Obec Spišský Hrhov 

MUZikMUZeum - interaktívne múzeum hudobných nástrojov 

poľsko-slovenského pohraničia / MUZikMUZeum - interaktywne 

muzeum instrumentów muzycznych polsko-słowackiego 

pogranicza

 €                       36 352,03  €                       42 767,10 

Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá Wsparcie 

rozwoju turystyki rowerowej w mieście Biała Spiska 
Mesto Spišská Belá  INT/ET/PO/1/II/A/012111

 €                       33 956,61 
wspólny/

spoločný

wspólny/

spoločný

10 INT/ET/TAT/1/II/B/0118 Gmina Poronin
Gmina Poronin i  Východná nie pozwolą zaginąć ludowym 

rzemiosłom./Gmina Poronin a Obec Východná nedajú zabudnúť 

ľudovým remeslám

wspólny/

spoločný
 €                       69 432,70  €                       81 685,54 

indywidualny/

individuálny

  Obec Východná

  Miasto i Gmina Szczawnica

  Obec Cigeľka  €                       28 863,11 

8 INT/ET/ZA/1/II/B/0131 Mesto Trstená
Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu/ Po 

śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego
 €                     117 524,36 

wspólny/

spoločný
 €                       99 895,70 

 €                       66 575,08  €                       78 323,64 

 €                       49 810,00  €                       58 600,01 

wspólny/

spoločný

12

9 INT/ET/TAT/1/II/B/0119 Gmina Stary Sącz
Odkrywanie zatartych śladów historii  – po Starym Sączu i 

Lewoczy szlakiem tajemnic / Objavovanie historických 

pamiatok - cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči

 €                       96 085,39  €                     130 924,38 
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 €  2 110 297,45  €  2 554 353,51 SUMA  

indywidualny/

individuálny
 €                       21 248,74  €                       24 998,52 32   INT/ET/PO/1/II/A/0132

 €                       20 307,88 

 €                       43 471,89 

33

POLSKA-SŁOWACJA. ŁĄCZY nas MUZYKA./  POĽSKO-SLOVENSKO. 

SPÁJA nás HUDBA.

INT/ET/PO/1/II/A/0112 Obec Jezersko
Zážitková záhrada mnícha Cypriána / Ogród doświadczeń im. 

mnicha Cypriana

30

 €                       23 891,63 
indywidualny/

individuálny

 €                       28 118,72  €                       33 080,85 

indywidualny/

individuálny

indywidualny/

individuálny

 €                       49 993,67  €                       67 613,84 

  Stowarzyszenie Infinitas 

 €                       93 197,10 

28 INT/ET/TAT/1/II/A/0156
Powiatowe Centrum Kultury 

w Nowym Targu

Polsko -Słowackie Ciesielskie Śpasy/Poľsko-slovenské 

Ciesielskie Śpasy
 €                       29 455,39 

 €                       79 217,53 

24 INT/ET/TAT/1/II/A/0158
Muzeum Regionalne Ziemi 

Limanowskiej

Polsko-słowackie braterstwo broni - bitwa limanowska 1914 

/Poľsko-slovenské bratstvo zbraní – l imanovská bitka 1914

22
wspólny/

spoločný

Obec Vojňany

Greisigerov náučný chodník a ochrana vzácnej lokality 

Vojnianska hora / Szlak edukacyjny Greisigera i  ochrona 

obszaru o najcenniejszych walorach góra

Vojnianska

29 INT/ET/ZA/1/II/A/0152
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu 

a rozvoj mládeže
Naše dedičstvo - naša zodpovednosť

 €                       50 722,25 

 €                       34 653,40 
indywidualny/

individuálny

indywidualny/

individuálny
 €                       44 548,75 

  Obec Podbiel

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w 

Lipnicy Małej

  Obec Raslavice

  Obec Zavazna Poruba

  Múzeum v Kežmarku

  Miasto Dolny Kubin

Gmina Dobra

  Gmina Bukowina Tatrzańska

 €                       49 997,85 

 €                       49 995,12  €                       68 243,42 

indywidualny/

individuálny
INT/ET/ZA/1/II/A/0106 Obec Dlhá nad Oravou Spoločne do prírody / Wspólnie do przyrody26

INT/ET/TAT/1/II/B/0120 Centrum Kultury w Korzennej

Kultura bez barier - cykl wydarzeń promujących kulturę i  sztukę 

polsko-słowackich Beskidów / Kultúra bez bariér – cyklus 

podujatí propagujúci kultúru a umenie poľsko-slovenských 

Beskýd

indywidualny/

individuálny
23 INT/ET/TAT/1/II/A/0125 Gmina Nowy Targ

Polsko-Słowacka zielona klasa. / Poľsko - Slovenské zelená 

trieda.

indywidualny/

individuálny
 €                       43 113,91 

 €                       51 143,40 
indywidualny/

individuálny

 €                       52 410,30 

indywidualny/

individuálny

 €                       30 737,84  €                       26 127,16 

Ochrona tradycji  i  technik pożarniczych z przełomu wieków na 

obszarze pogranicza Polsko - Słowackiego/ Ochrana tradícií a 

hasičských techník z prelomu storočí na území poľsko-

slovenského pohraničia.

 €                       69 683,42 

INT/ET/PO/1/II/A/0115

INT/ET/TAT/1/II/A/0122

Muzeum Karola Szymanowskiego 

w willi Atma w Zakopanem, 

oddział Muzeum Narodowego 

w Krakowie

31 INT/ET/TAT/1/II/A/0127 Miasto Limanowa

Tatranská horská služba - 

dobrovoľný zbor 
Bližšie k Tatrám / Bliżej Tatr

  Stowarzyszenie 

Międzynarodowych 

Przewodników Górskich Lider 

27

  Oravské múzeum P. O. 

Hviezdoslava

  Miasto Dolny Kubin

25 INT/ET/TAT/1/II/A/0124 Miasto Limanowa

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ I ZADBAĆ O JEJ PRZYSZŁOŚĆ – kulinarne 

tradycje Limanowej i  Dolnego Kubina ważnym elementem 

krajobrazu kultury pogranicza polsko-słowackiego / SPOZNAŤ 

MINULOSŤ A POSTARAŤ SA O JEJ BUDÚCNOSŤ – kulinárske 

tradície Limanowej a Dolného Kubína
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2.2 PROJEKT PARASOLOWY PN. „WSPÓLNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE  
       NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM”. 

A. Podstawowe informacje o projekcie  

Oś priorytetowa 3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.  
 

Partnerzy projektu: 

 Związek Euroregion „Tatry” – Partner Wiodący  

 Samorządowy Kraj Preszowski  

 Samorządowy Kraj Żyliński 

Okres realizacji projektu: 17.02.2016 r. – 31.12.2020 r.
1
  

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.  

 

Zaplanowane zadania: 

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. Partnerzy projektu i Partner Wiodący wspólnie realizują 

następujące zadania: 

1. Przygotowanie projektu parasolowego (zrealizowane do dnia 16.02.2016). 

2. Wdrażanie mikroprojektów - 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  

4. Administrowanie projektem parasolowym  

                                                           

1 Termin z  aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego złożonej do WST w dniu 07.03.2018 r.   
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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. 

Tabela nr 1. 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 60.155,54 400.151,19  

470.766,13 

SKP  128.504,49 22.613,96 151.118,45 177.786,45 

SKŻ 94.014,90 16.497,83 110.512,73 130.015,00 

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

 

B. Postęp realizacji projektu. 

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

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

1. Mikroprojekty złożone w ramach dodatkowego naboru (tj. do dnia 28.02.2017) w tym okresie 
podlegały ocenie formalnej i ocenie jakościowej. Spośród  7 mikroprojektów złożonych  do 
wszystkich projektów parasolowych, 2 zostały odrzucone z przyczyn formalnych,  
a 1 mikroprojekt nie spełnił kryteriów jakościowych. Niezależni eksperci zewnętrzni oceniający 
mikroprojekty pod względem jakości  złożonych wniosków, do dofinansowania rekomendowali  
4 mikroprojekty (w tym 1 indywidualny złożony do biura Euroregionu "Tatry", 1 indywidualny 
złożony do urzędu Samorządowego Kraju Preszowskiego  oraz 2 -wspólny i indywidualny  
złożone do  urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego).   

2. Zawarte zostały 4 umowy  z  mikrobeneficjentami   1 naboru, którzy uzyskali dofinansowanie na 
podstawie decyzji  podjętej przez Komitet ds. Mikroprojektów podczas drugiego posiedzenia w 
Preszowie (w tym 3 umowy o dofinansowanie mikroprojektów wspólnych złożonych do 
Euroregionu „Tatry”, które opiewają łącznie na sumę 191.006,70 EUR, z dofinansowaniem z EFRR 
w wysokości 162.355,68 EUR). 

3. Związek Euroregion „Tatry zorganizował w dniu 19.05.2017 r. w Nowym Targu szkolenie na temat 
prawidłowej realizacji i rozliczania mikroprojektów. Uczestnikami szkolenia byli mikrobeneficjenci z 
I naboru w tym także przedstawiciele trzech podmiotów realizujących projekty z 3 osi priorytetowej 
Programu.  

4. W dniu 23.06.2017 r. w siedzibie Samorządowego Kraju Żylińskiego, odbyło się IV posiedzenie 
Komitetu ds. mikroprojektów, na którym zatwierdzone zostały do dofinansowania  
4 mikroprojekty złożone w ramach dodatkowego naboru (1 wspólny i 3 indywidualne) o łącznej 
wartości 155.520,15 EUR (EFRR: 132.192,10 EUR) - w tym 1 mikroprojekt indywidualny złożony 
do Euroregionu "Tatry" o wartości 40.158,89 EUR (w tym EFRR: 34.135,05 EUR).  
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5. W okresie od 17.07.2017 r. do 11.08.2017 r. Departament Audytu Środków Publicznych 
Ministerstwa Finansów RP przeprowadził czynności audytowe w Związku Euroregion „Tatry”,  
dotyczące częściowego wniosku o płatność nr PLSK.03.01.00-12-0006/16-001-03-P01 
zatwierdzonego w ramach niniejszego projektu parasolowego.  Audytorzy nie stwierdzili żadnych 
nieprawidłowości w badanym zakresie. 

6. W dniu 01.08.2017 r. zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego  
w związku z wprowadzeniem możliwości udzielania zaliczek w ramach mikroprojektów wspólnych. 
Natomiast aneks do umowy partnerskiej regulujący te kwestie został zawarty w dniu 27.09.2017 r.  

7. W dniu 23.08.2017. w Euroregionie „Tatry” odbyło się spotkanie robocze Euroregionów: Tatry 
Beskidy i Karpackiego w sprawie funkcjonalności  Generatora wniosków i rozliczeń związanych ze  
składaniem raportów przez mikrobeneficjentów. 

8. W dniu 14.09.2017 zawarta została umowa o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego nr 

INT/ET/TAT/3/I/A/0088, złożonego do Euroregionu w dodatkowym naborze mikroprojektów, 

 o wartości wydatków kwalifikowalnych 40.158,89 EUR i wsparciu z EFRR w wysokości: 34.135,05 

EUR. We wrześniu 2017 r.  zawarte zostały także umowy o dofinansowanie  pozostałych dwóch 

mikroprojektów indywidualnych złożonych do Partnerów słowackich projektu parasolowego  

w ramach dodatkowego naboru. Listę wszystkich dofinansowanych i zakontraktowanych 

mikroprojektów w ramach pierwszego i  dodatkowego naboru  przedstawia tabela nr 2.  

9. W dniu 14.09.2017. w siedzibie Euroregionu „Tatry” odbyło się spotkanie koordynacyjne partnerów 
projektu parasolowego w sprawie składania raportów z realizacji mikroprojektów w systemie 
informatycznym - Generatorze wniosków i rozliczeń. 

10. W wyniku decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg VA PL-SK 2014-2020 i zawarcia 
aneksów do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego i umowy partnerskiej na realizację 
tego projektu oraz w związku z decyzją Komitetu ds. mikroprojektów nr 47/2017 z dnia 19.10.2017 
r. zatwierdzającego zmiany wzoru umowy o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego, umożliwione 
zostało przekazywanie zaliczki do 15% przyznanych środków z EFRR na realizację tego typu 
mikroprojektów. Z tej możliwości wyraził chęć skorzystania tylko jeden mikrobeneficjent z 
pierwszego naboru i w związku z tym w dniu 20.10.2017 r. zawarty został stosowny aneks do 
umowy o dofinansowanie. Po złożeniu wniosku o zaliczkę przez mikrobeneficjenta i sprawdzeniu 
przez Euroregion zaawansowania rzeczowej i finansowej realizacji mikroprojektu  
nr INT/ET/TAT/3/I/B/0080, zaliczka w wysokości 14.994,03 EUR została przekazana w dniu 
15.11.2017 r. W przypadku dwóch pozostałych mikroprojektów wspólnych PW poinformowali, że 
nie będą wnioskować o zaliczkę. 

11. Po otrzymaniu wniosków partnerów słowackich o wprowadzenie zmian w projekcie parasolowym, 
Euroregion we wrześniu 2017 r. złożył wniosek do WST dotyczący przesunięcia środków z budżetu 
PPP do budżetu PW PP (w łącznej wysokości 183,90 EUR) zaplanowanych na sfinansowanie 
obsługi technicznej i hostingu Generatora wniosków i rozliczeń (system informatyczny dostępny 
pod adresem: www.e-interreg.eu). Komitet Monitorujący zatwierdził te zmiany decyzją z dnia 
15.11.2017r. W związku z tym w dniu 21.11.2017 r. aktualizacji uległ wniosek o dofinansowanie 
projektu parasolowego. Zmiany weszły w życie z dniem aktualizacji tych danych w SL2014 
 tj. 24.11.2017r. 

12. Pomimo licznych interwencji Euroregionu "Tatry" związanych z przedłużającym się procesem 
kontraktacji mikroprojektu wspólnego złożonego do Samorządowego Kraju Żylińskiego (dla którego 
dofinansowanie zostało zatwierdzone w czerwcu 2017 r.) do grudnia 2017 r. oczekiwaliśmy na 
podpisanie umowy przez słowackiego partnera wiodącego mikroprojektu wspólnego  
nr INT/ET/ZA/3/I/B/0087. Niestety dopiero na początku stycznia 2018 r. otrzymaliśmy do 
wiadomości decyzję Katolickiego Uniwersytetu w Rużemberku o odmowie podpisania tej umowy ze 
względów finansowych. W wyniku tego, z dostępnej alokacji EFRR w wysokości: 562.515,04 EUR 
ostatecznie zakontraktowanych zostało  7 mikroprojektów, które wykorzystują w sumie 270.020,36 
EUR, co stanowi 48% środków przeznaczonych na ten cel. Pozostaje zatem do rozdysponowania 
292.494,68 euro.  
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13. W wyniku uzgodnień poczynionych ze słowackimi partnerami projektu parasolowego, w styczniu 
2018 r. Euroregion "Tatry" złożył wniosek do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie realizacji 
projektu parasolowego do  dnia 31.12.2020 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła na to zgodę. 
Umożliwi to ogłoszenie kolejnego naboru mikroprojektów i  wykorzystania pozostałych środków 
EFRR na dofinansowanie kolejnych polsko-słowackich przedsięwzięć z dziedziny edukacji 
i kształcenia zawodowego, ustawicznego. Zaktualizowany pod względem terminu wniosek  
o dofinansowanie  projektu parasolowego został złożony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego 
w dniu 07.03.2018 r. Trwa proces podpisywania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu 
parasolowego. Po zawarciu tego aneksu zostanie przygotowany i ogłoszony drugi nabór 
mikroprojektów z pulą dostępnych środków EFRR w wysokości 292.494,68 EUR (tj. ok. 52% 
środków zaplanowanych w projekcie na to zadanie). W podziale  na każdego z partnerów projektu 
parasolowego środki te  są  w następującej wysokości: 
a) Związek Euroregion „Tatry”- 157.775,99€ (ok. 46 % środków zaplanowanych w budżecie 

projektu parasolowego), 

b) Samorządowy Kraj Preszowski – 74.661,25 EUR (ok.58% zaplanowanych środków), 

c) Samorządowy Kraj Żyliński – 60.057,44€ (ok. 64 % zaplanowanych środków).  

 

14. W styczniu 2018 r. Związek Euroregion "Tatry" zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z prośbą 

o wyrażenie zgody na złożenie raportu dodatkowego przez tzw. jedynego beneficjenta, którym jest 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry. Odpowiedź w tej sprawie była odmowna, 

uzasadniona koniecznością równego traktowania wszystkich mikrobeneficjentów. Jednocześnie 

Instytucja Zarządzająca zachęcała w swym piśmie do rozwiązania tej kwestii w sposób systemowy, 

jeśli istnieje konieczność usprawnień i modyfikacji procedur rozliczania mikroprojektów. Euroregion 

zgłosił propozycję wprowadzenia zmian w tym zakresie podczas konsultacji Podręcznika 

beneficjenta prowadzonych w lutym 2018 r. Propozycji tej jednak nie uwzględniono w 

zaktualizowanym Podręczniku beneficjenta, gdyż nie była ona skonsultowana ze wszystkimi 

podmiotami realizującymi projekty parasolowe na pograniczu polsko-słowackim. Po 

przeprowadzeniu wymaganych przez IZ konsultacji, zakres zmian został zawężony jedynie do 

doprecyzowania sposobu rozliczania mikroprojektów realizowanych samodzielnie przez 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (czyli jako tzw. jedynego beneficjenta).W 

sprawie możliwości składania dodatkowego raportu przez mikrobeneficjentów realizujących 

mikroprojekty wspólne nie było jednomyślności wśród partnerów projektów parasolowych.    
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 TABELA NR 2 -  LISTA MIKROPROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH  ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

I ZAKONTRAKTOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO „WSPÓLNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM” 

 PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020  - OŚ PRIORYTETOWA 3, I NABÓR I DODATKOWY NABÓR 

l.p. 
NUMER I TYP 

MIKROPROJEKTU 
WNIOSKODAWCA 

TYTUŁ 

MIKROPROJEKTU 

PARTNER 

MIKROPROJEKTU 

WARTOŚĆ 

MIKROPROJEKTU 

ZAKONTRAKTOWANEGO 

W EUR (100%) 

KWOTA 

DOFINANSOWANIA 

MIKROPROJEKTU 

Z EFRR W EUR 

KWOTA EFRR 
 Z ALOKACJI 

EUROREGIONU 
„TATRY” 
W EUR 

MIKROPROJEKTY ZŁOŻONE DO ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

1. INT/ET/TAT/3/I/B/0006 
wspólny  
(I nabór) 

Gmina Uście 

Gorlickie 

Akademia Polsko-

Słowacka/Akadémia 

Poľsko-Slovenska 

Obec Zborov 

45 694,50 38 840,32 33 445,54 

2. INT/ET/TAT/3/I/B/0029  
wspólny  
(I nabór) 

Tatrzański Park 

Narodowy 

Cykl szkoleń 
edukacyjnych dla 

pracowników 
parków narodowych 

po obu stronach 
granicy/ Cyklus 

vzdelávacích pre 
zamestnancov 

národných parkov 
na obidvoch 

stranách hranice 

ŠTÁTNE LESY 

TATRANSKÉHO 

NÁRODNÉHO 

PARKU 

TATRANSKÁ 

LOMNICA 

 

27 711,90 

 

23 555,11 

 

14 678,82 

3. INT/ET/TAT/3/I/B/0080 
 wspólny 
(I nabór) 

Europejskie 
Ugrupowanie 
Współpracy 
Terytorialnej 

TATRY 
 z o.o. 

Transgraniczne 
doskonalenie 

specjalistyczne i 
zawodowe w EUWT 

TATRY / 
Cezhraničné 
odborné a 

profesionálne 
zdokonaľovanie v 

EZÚS TATRY 

nie  dotyczy (jedyny 

beneficjent) 

117 600,30 99 960,25 99 960,25 

4. INT/ET/TAT/3/I/A/0088 

indywidualny 

(dodatkowy nabór) 

Wodne Pogotowie 

Ratunkowe 

TATRY - NASZA 
SZANSA 

Občianské 
združenie POLSKA 

Poprad 
40 158,89 34 135,05 34 135,05 
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SUMA 231 165,59         196 490,73 182 219,66 

l.p. 
NUMER I TYP 

MIKROPROJEKTU 
WNIOSKODAWCA 

TYTUŁ 

MIKROPROJEKTU 

PARTNER 

MIKROPROJEKTU 

WARTOŚĆ 

MIKROPROJEKTU 

ZAKONTRAKTOWANEGO 

W EUR (100%) 

KWOTA 

DOFINANSOWANIA 

MIKROPROJEKTU 

Z EFRR W EUR 

KWOTA EFRR 
 Z ALOKACJI 

EUROREGIONU 
„TATRY” 
W EUR 

MIIKROPROJEKTY ZŁOŻONE DO SAMORZĄDOWEGO KRAJU PRESZOWSKIEGO 

5. INT/ET/PO/3/I/A/0089 
indywidualny 

(dodatkowy nabór) 

Mesto 

Spišská Belá 

Posilnenie 
cezhraničného a 

celoživotného 
vzdelávania v 

meste Spišská Belá 

Miasto i Gmina 

Szczawnica 46 555,50 39 572,17 0 

SUMA 46 555,50 39 572,17 0 

MIIKROPROJEKTY ZŁOŻONE DO SAMORZĄDOWEGO KRAJU ŻYLIŃSKIEGO 

6. INT/ET/ZA/3/I/A/0058 
indywidualny 

(I nabór) 

Hornooravská 
nemocnica s 
poliklinikou 

Trstená 

Inovatívne trendy v 
chirurgii 

Szpital 
Specjalistyczny im. 

Jana Pawła II w 
Nowym Targu 

 
20 860,80 

 
17 731,68 

 
0 

7. INT/ET/ZA/3/I/A/0091 
indywidualny 

(dodatkowy nabór) 

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 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazialnych 
 im. ks.prof. Józefa 

Tischnera 
 w Starym Sączu 

 
19 089,16 

 
16 225,78 

 
0 

SUMA 39 949,96 33 957,46 0 

RAZEM 1-7 317 671,05 270 020,36 182 219,66 

 



42 

 

 

 

Wnioski o płatność, refundacje z EFRR i budżetu państwa w okresie sprawozdawczym: 

Związek Euroregion "Tatry" sporządził  i przesłał do Kontrolera krajowego (Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego) cztery kolejne częściowe wnioski o płatność: 

 3. wniosek  złożony w dniu 28.04.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2016r. – 28.02.2017r.  

na kwotę 5.646,48 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 4.799,50 EUR – zatwierdzony przez 

Kontrolera krajowego (Małopolski Urząd Wojewódzki) w dniu 01.06.2017 r.  

 4. wniosek złożony w dniu 04.07.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2017r. – 31.05.2017r. 

na kwotę 3.984,93 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 3.387,14 EUR – zatwierdzony przez 

Kontrolera krajowego w dniu 28.07.2017 r.  

 5. wniosek złożony w dniu 29.09.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2017r. – 31.08.2017 r.  

na kwotę 8.521,57 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 7.243,38  EUR – zatwierdzony przez 

Kontrolera krajowego w dniu 02.11.2017 r.  

 6. wniosek złożony w dniu 02.01.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2017r. – 31.11.2017 r.  

na kwotę 5.148,30 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 4376,03 EUR – zatwierdzony przez 

Kontrolera krajowego w dniu 09.02.2018 r.  

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 sporządził cztery kolejne częściowe wnioski o płatność: 

 3. wniosek za okres sprawozdawczy 01.12.2016 r. – 28.02.2017 r.  
na kwotę 1.940,52 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 1.649,47 EUR 

 4. wniosek za okres sprawozdawczy 01.03.2017 r. – 31.05.2017 r.  
na kwotę 1.794,46 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 1.525,32 EUR 

 5. wniosek za okres sprawozdawczy 01.06.2017 r. – 31.08.2017 r.  
na kwotę 1.693,45 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 1.439,42 EUR 

 6. wniosek za okres sprawozdawczy 01.09.2017 r. – 30.11.2017 r.  
na kwotę 1.348,57 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 1.146,29 EUR. 

Samorządowy Kraj Żyliński sporządził cztery kolejne częściowe wnioski o płatność: 

 3. wniosek za okres sprawozdawczy 01.12.2016 r. – 28.02.2017 r.  
na kwotę 816,37 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 693,93 EUR 

 4. wniosek za okres sprawozdawczy 01.03.2017 r. – 31.05.2017 r.  
na kwotę 623,18 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 529,70 EUR 

 5. wniosek za okres sprawozdawczy 01.06.2017 r. – 31.08.2017 r.  
na kwotę 945,19 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 803,42 EUR 

 6. wniosek za okres sprawozdawczy 01.09.2017 r. – 30.11.2017 r.  
na kwotę 745,31 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 633,52 EUR 

Jednocześnie Związek Euroregion „Tatry” (jako 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 
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Techniczny  w Krakowie, po czym przesyłany był do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju). Następnie Instytucja Zarządzająca przekazywała refundację.  

Związek Euroregion „Tatry” w okresie sprawozdawczym przygotował kolejne cztery (zbiorcze) wnioski  

o płatność:  

 3. wniosek  złożony w dniu 14.06.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2016 r. – 28.02.2017 
na kwotę 11.170,68 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 9.495,13 EUR – zatwierdzony przez 
WST w dniu 03.07.2017 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski  
o płatność Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego (2 częściowe 
wnioski) oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego (2 częściowe wnioski). Refundacja środków z 
EFRR wpłynęła dnia 07.07.2017 r. Płatności dla partnerów słowackich przekazano  
w dniu 14.07.2017 r.  

 4. wniosek złożony w dniu 19.09.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2017 r. – 31.05.2017r. 
na kwotę 6.402,57 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 5.442,16 EUR – zatwierdzony przez 
WST w dniu 30.10.2017 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku 
Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju 
Żylińskiego. Refundacja środków z EFRR wpłynęła dnia 08.11.2017 r. Płatności dla partnerów 
słowackich przekazano w dniu 09.11.2017 r.  

 5. wniosek złożony w dniu 17.11.2017 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2017 r. – 31.08.2017r.  
na kwotę 11.160,21 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 9.486,22 EUR – zatwierdzony przez 
WST w dniu 07.12.2017 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku 
Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju 
Żylińskiego. Refundacja środków z EFRR wpłynęła dnia 13.12.2017 r. Płatności dla partnerów 
słowackich przekazano w dniu 15.12.2017 r.  

 6.wniosek złożony w dniu 12.03.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2017r.–30.11.2017 r.  
na kwotę 7.242,18 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 6.155,84… EUR – trwa jego  
weryfikacja przez WST. Wniosek ten obejmował częściowe wnioski o płatność Związku  
Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju 
Żylińskiego. 

Ponadto Związek Euroregion „Tatry” w tym okresie sprawozdawczym, po każdej decyzji o 

zatwierdzeniu częściowego wniosku o płatność  wnioskował do Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego o środki z budżetu państwa RP stanowiące tzw. współfinansowanie krajowe 

wydatków poniesionych na realizację projektu parasolowego. Na tej podstawie otrzymał następujące 

płatności: 

 2384,70 zł  w dniu 20.06.2017 r. za okres sprawozdawczy: 01.12.2016 r. - 28.02.2017 r. 

 1693,18 zł  w dniu 11.08.2017 r. za okres sprawozdawczy: 01.03.2017 r. - 31.05.2017 r. 

 3630,01 zł w dniu 10.11.2017 r. za okres sprawozdawczy: 01.06.2017 r. - 31.08.2017 r. 

 2152,41 zł w dniu 26.02.2018 r. za okres sprawozdawczy: 01.09.2017 r. - 30.11.2017 r. 

C. Sprawy dotyczące administracji projektem. 

 

Działania związane z realizacją projektu parasolowego realizowane były przez samodzielną komórkę 

ds. realizacji projektu parasolowego priorytet 3, w którym pracuje 1 osoba - menadżer projektu 

parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 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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2.3 Realizacja mikroprojektu pt. „Transgraniczne szkolenie specjalistyczne i zawodowe w 
EUWT TATRY”  

Realizację tego mikroprojektu Związek Euroregion „Tatry” powierzył Europejskiemu Ugrupowaniu 

Współpracy Terytorialnej TATRY jako jedynemu beneficjentowi, aby przetestować nową formułę 

realizacji wspólnych, transgranicznych projektów. Celem mikroprojektu jest aktywizacja i kształcenie 

liderów samorządów lokalnych – członków Euroregionu „Tatry” w zakresie polsko-słowackiej 

współpracy transgranicznej. W celu zachowania płynności finansowej Ugrupowania Rada Związku 

Euroregion „Tatry” podjęła decyzję o przekazaniu przez Związek Euroregion „Tatry” kwoty 50 tys. zł w 

formie przedpłaty składek członkowskich. Rada wyraziła również zgodę na przekazanie  pożyczki w 

kwocie 50 tys. zł jeśli Ugrupowanie wystąpi z wnioskiem w tej sprawie. Do chwili obecnej 

Ugrupowanie nie wykazało potrzeby udzielenia pożyczki.   

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

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

 

4. GOSPODARKA FINANSOWA 

 

Rok 2017 dla Związku Euroregion „Tatry” pod względem finansowym należy ocenić pozytywnie. 

Dzięki realizacji 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.   

W 2017 roku zachowaliśmy płynność finansową i zakończyliśmy rok z dodatnim wynikiem finansowym 

w wysokości 49 498,27 zł. Na zarządzanie projektami parasolowymi wydatkowaliśmy kwotę w 

wysokości 645 644,52 zł w tym na realizację projektu parasolowego w ramach Priorytetu I: 546 333,75 

zł oraz Priorytetu III: 99 310,77 zł. W ramach realizacji obu projektów sfinansowaliśmy wynagrodzenie  

8 osób na kwotę 548 369,29 zł oraz koszty administracyjno-biurowe w kwocie 43 692,60 zł. W roku 

2017 złożyliśmy po 4 raporty cząstkowe na kwotę: projekt parasolowy Priorytet I:  548 392,15 zł oraz 

projekt parasolowy Priorytet III: 98 602,84 zł. 

Ze środków statutowych sfinansowaliśmy wynagrodzenia osobowe w kwocie 267 546,32 zł oraz 

prowadzenie biura w kwocie 84 092,14 zł. Ponadto Związek Euroregion „Tatry” wsparł Europejskie 

Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY kwotą 50 000,00 zł tytułem przedpłaty składek 

członkowskich. Biuro realizowało również w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 

mikroprojekt własny pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze na pograniczu polsko-słowackim”. Projekt 

zakończył się 31 marca 2018 roku. W ramach projektu poniesione zostały wydatki w kwocie 

283 422,48 zł, które zrefundowane zostaną w 90% dopiero w połowie 2018 roku.  

W dniu 28 marca 2018 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 2017 obrazuje załącznik nr 2 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., załącznik nr 3 

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

rok 2017,  a także załącznik nr 4 wykonanie budżetu za 2017 wraz z częścią opisową.  
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Załącznik nr 2 
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”   

z działalności w okresie od 26.04.2017 r. do 31.03.2017 r.  
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Załącznik nr 3 
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”   

z działalności w okresie od 26.04.2017 r. do 31.03.2017 r.   
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Załącznik nr 4 
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”   

z działalności w okresie od 26.04.2017 r. do 31.03.2017 r.   
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5. PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2019 

Związek Euroregion „Tatry” będzie nadal kontynuował realizację projektów parasolowych Łączy nas 

natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim w ramach 

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

Obecnie Euroregion „Tatry” przygotowuje duży projekt pt. Polsko-Słowackie Transgraniczne Centrum 

Edukacji Euroregionu „Tatry”, którego partnerami będzie Zdruzenie Euroregion Tatry w Kieżmarku 

oraz  EUWT TATRY. Projekt, którego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wynosi ok. 250 tys. EUR zostanie złożony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w 

Krakowie w terminie do 30 kwietnia br. W ramach projektu planujemy: 

 wykonanie małych inwestycji polegających na dostosowaniu sal szkoleniowych Ośrodka 

Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu oraz Domu Spotkań Polsko-Słowackich w 

Kieżmarku do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 przeprowadzenie szkoleń dla liderów transgranicznej współpracy w dziedzinach: prawo 

administracyjne i budowlane, funkcjonowanie samorządów itp., warsztaty, wizyty studyjne dla 

liderów. 

Jeszcze w roku 2018 Związek Euroregion „Tatry” zorganizuje w Ośrodku Współpracy Polsko-

Słowackiej w  Nowym Targu wystawę indywidualną Rasta Frica - laureata konkursu sztuki naiwnej  

i art brut, który zrealizowany został w ramach mikroprojektu własnego pt. „Walory kulturowe  

i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego”. Wystawie będzie towarzyszył katalog prac artysty. 

W roku 2019 Euroregion „Tatry” będzie obchodził jubileusz 25-lecia. Z tej okazji Związek Euroregion 

„Tatry” wspólnie z partnerem słowackim Združeniem Euroregion Tatry przygotuje mikroprojekt w 

ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Zadania projektu będą obejmowały   

działania związane m.in. z uroczystymi obchodami jubileuszu 25-lecia Euroregionu „Tatry”.  

Wspólnie ze Zdruzeniem Euroregion „Tatry” będziemy kontynuować zadania określone w Umowie o 

współpracy transgranicznej z dnia 21 października 2015 r. tj. Konkurs o Nagrodę im. Petera Buriana 

dla najlepiej współpracujących samorządów - członków Euroregionu „Tatry”, wspólne Transgraniczne 

Kongresy Euroregionu „Tatry” oraz wydanie Rocznika Euroregionu „Tatry” Pogranicze Polsko-

Słowackie. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY  
     W 2017 ROKU 

1. REALIZACJA PROJEKTÓW 

Działalność EUWT TATRY w 2017 roku zdominowały 

zadania związane z realizacją strategicznego projektu 

Euroregionu „Tatry”, jakim jest Historyczno-kulturowo-

przyrodniczy szlak wokół Tatr. Ponadto Ugrupowanie jako 

jedyny beneficjent rozpoczęło realizację mikroprojektu 

edukacyjnego pt. Transgraniczne doskonalenie 

specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY w ramach 

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

TATRY uczestniczyło również w przygotowaniu nowych 

projektów w kolejnych naborach projektów standardowych 

oraz mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020. Aplikowano również o inne 

środki, m.in. uzyskując dotację z Województwa 

Małopolskiego na realizację zadania publicznego w 

konkursie „Małopolska Gościnna”. Wszystkie te działania 

pozwoliły Ugrupowaniu korzystać z możliwości, jakie daje 

wspólna osobowość prawna, budować swoją pozycję, jako 

podmiotu, który może skutecznie realizować projekty, nabywać nowe doświadczenia oraz wzmocnić 

się organizacyjnie i personalnie.  Działania te uzupełniały realizowane w sposób ciągły zadania 

promocyjne i informacyjne o EUWT TATRY.  

1.1. PROJEKT FLAGOWY DOTYCZĄCY BUDOWY II ETAPU HISTORYCZNO-KULTUROWO- 
       PRZYRODNICZEGO SZLAKU WOKÓŁ TATR W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A  
       POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. 

EUWT TATRY jest partnerem wiodącym projektu, w którym 

uczestniczy 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.  

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. Zakończenie procesu kontraktacji projektu 

flagowego nastąpiło w lutym 2017 r. W dniu 27.02.2017 r. Europejskie 

Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  podpisało z Instytucją 

Zarządzającą umowę o dofinansowanie projektu flagowego pt. 

"Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II" w 

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



 59 

W ramach projektu flagowego budowanych jest 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 kontynuują 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 zaprojektowane 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 

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. Powstaje 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”.  

Zadania 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.  

EUWT TATRY zatrudniło personel projektu, który w ramach projektu 

pracuje na ½ etatu: 2 menadżerów dla polskiej i słowackiej części realizacji 

zadań projektu, 2 specjalistów ds. promocji po polskiej i słowackiej stronie. 

Zakupiono niezbędne wyposażenie stanowisk pracy personelu w biurze 

projektu w Nowym Targu i w Kieżmarku. Osoby zatrudnione w ramach 

projektu realizują polecone im zadania dot. obsługi merytorycznej, 

organizacyjnej i księgowej oraz promocji projektu. EUWT TATRY jako PW 

udziela partnerom merytorycznego i organizacyjnego wsparcia w zakresie 

realizacji projektu oraz koordynowania prowadzonych przez nich działań. 

W imieniu partnerów EUWT TATRY przygotowuje wnioski o płatność, 

wzory opisów dokumentów, sprawdza poprawność dokumentacji 

księgowej, kompletuje dokumenty niezbędne do rozliczania projektu. 

Ponadto monitoruje postęp działań poszczególnych partnerów, 

współpracuje z WST, KK i IZ, ze zleceniobiorcami i wykonawcami 

poszczególnych działań oraz prowadzi dokumentację merytoryczną projektu.  
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W 2017 roku realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-

finansowym: 

- do września zakończyły się wszystkie postępowania przetargowe dotyczace działań 

inwestycyjnych – w sumie 11 przetargów. Na podpisanie umowy z wykonawcą czekało jedynie 

miasto Kieżmark, ponieważ dokumentacja przetargowa została skierowana do kontroli 

słowackiego Urzędu Zamowień Publicznych, 

- wszyscy partnerzy (z wyjątkiem miasta Kieżmark, które czeka na zakończenie kontroli ex-ante) 

podpisali umowy z wykonawcami i rozpoczęli roboty budowlane, 

- realizację zaplanowanych odcinków ścieżek rowerowych zakończyli do końca 2017 roku: P9 

Miasto Trstená – 2,3 km, P8 Miasto Liptovský Mikuláš – 1,37 km, P4 Gmina Nowy Targ – odcinek 

Krauszów-Morawczyna – 2,79 km, P5  Gmina Łapsze Niżne – ul. Wiśmierskiego i ul. Wiejska - 

3,50 km – łącznie 10 km, 

Finansowe zaawansowanie projektu na koniec roku 2017 wynosi 1.541.096,88 EUR (kwota wydatków 

kwalifikowalnych), co stanowi 26,15% kwoty zaplanowanej w budżecie projektu i ponad 30% 

rzeczywistej wartości inwestycji po przetargach. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod  

uwagę, że w 2017 roku prace budowlane rozpoczęły sie dopiero latem lub na początku września,  

ponieważ wcześniej trwały procedury przetargowe, a główne płatności za inwestycje zaplanowane 

zostały na II kwartał 2018 roku.  

Do końca 2017 roku złożono 50 częściowych wniosków o płatność partnerów projektu 

przygotowanych przez EUWT TATRY oraz 4 zbiorcze wnioski o płatność, z których wszystkie zostały 

zrefundowane w 2017 roku na kwotę 1.011.119,36 EUR. 

W sierpniu 2017 r. EUWT TATRY zwróciło się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju pana 

Adama Hamryszczaka z wnioskiem o zgodę na wykorzystanie przez partnerów projektu flagowego 

oszczędności poprzetargowych na zrównanie poziomu dofinansowania z EFRR u wszystkich 

partnerów do 85% oraz na dodatkowe zadania bezpośrednio realizujące cele projektu i wzmacniające 

jego oddziaływanie. Po przedstawieniu argumentów i rozmowach Instytucji Zarządzającej, podjęła ona 

uzgodnienia z Instytucja Krajową i skierowała wniosek EUWT TATRY na posiedzenie Komitetu 

Monitorującego w październiku 2017 r. Instytucja Krajowa nie zgodziła się na przenoszenie 

oszczędności (środków) pomiędzy partnerami gdyż zgodnie z zapisami Podręcznika oszczędności 

powinny wrócić do Programu. Ostatecznie Komitet nie osiągnął porozumienia w sprawie wniosku 

EUWT Tatry o pozostawienie oszczędności poprzetargowych w projekcie. Delegacja polska była za 

przyjęciem wniosku beneficjenta, a delegacja słowacka była przeciw. Brak zgody Komitetu 

Monotorującego na zagospodarowanie w projekcie oszczędności poprzetargowych wynoszących w 

sumie 601.269,63 EUR stanowi niewykorzystaną szansę na wzmocnienie potencjału i oddziaływania 

strategicznego dla Programu i pogranicza polsko-słowackiego  projektu dotyczącego budowy Szlaku 

wokół Tatr.  

Ugrupowanie realizuje też w ramach projektu samodzielnie dwa duże zadania promocyjne i 

informacyjne, mające na celu budowanie i promowanie produktu turystycznego. Ich rezultaty są 

przeznaczone dla partnerów projektu. W 2017 roku rozbudowano stronę internetową 
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www.szlakwokoltatr.eu o nowe funkcjonalności, przygotowano promocję Szlaku podczas 

międzynarodowych targów turystycznych, przeprowadzono konkurs na logo i slogan Szlaku wokół 

Tatr i opracowano strategię komunikacji i promocji Szlaku oraz jednolitą identyfikację wizualną.  

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY ogłosiło w Polsce i na Słowacji dwa 

konkursy w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – 

etap II”. Pierwszy z nich dotyczył zaprojektowania znaku 

graficznego „Szlaku wokół Tatr”, a następnie opracowania 

systemu identyfikacji wizualnej i jednolitego oznakowania Szlaku. 

Drugi – stworzenia sloganu promocyjnego Szlaku wokół Tatr, a 

następnie opracowania strategii komunikacji i promocji. Do biura 

EUWT TATRY wpłynęło 25 zgłoszeń w konkursie na logo i 12 

zgłoszeń w konkursie na slogan. Polsko-słowackie jury składające 

się z przedstawicieli partnerów projektu dotyczącego budowy I i II 

etapu Szlaku oraz Euroregionu “Tatry” dokonało oceny i wyboru 

prac. W konkursie na znak graficzny pierwsze miejsce zdobył 

logotyp zaprojektowany przez pana Alexa Gerbóca ze Słowacji. W drugim z konkursów zwyciężył 

slogan autorstwa pana Szymona Ozorowskiego z Polski: “Zakręć w Tatry”. 

 

 

 

Zorganizowano udział w 2 targach turystycznych w Bratysławie (25-28.01.2018) i w Katowicach (23-
25.03.2018), gdzie Szlak promowany był jako polsko-słowacki produkt turystyczny. Wykonano 

specjalne stoisko wystawiennicze oraz materiały 
promocyjne. 

Wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe 
umieszczone na inwestycjach realizowanych przez 
partnerów oraz banery promocyjne o Szlaku wokół 
Tatr dla partnerów projektu. 

Uzgodniono szczegółowy przebieg wizyty dla 
przedstawicieli władz i organizacji związanych z 
rozwojem turystyki rowerowej z każdego regionu 
objętego Programem, która odbędzie się na 
początku czerwca 2018 r. 
 

W dniu 13.12.2017 r. EUWT TATRY zorganizowało spotkanie 

partnerów projektu flagowego, które miało charakter 

obowiązkowego śródokresowego przeglądu realizacji projektu 

organizowanego w połowie okresu jego wdrażania. Podczas 

spotkania przeanalizowano postęp rzeczowy i finansowy projektu, 

oceniono jakość zarządzania w projekcie, przedstawiono plany i 

rekomendacje dotyczące pozostałego do zakończenia okresu 

realizacji projektu. 

Warto zauważyć, że w sierpniu 2017 r. Szlak rowerowy wokół Tatr 

został uznany przez portal Onet.pl jedną z pięciu najlepszych tras 

rowerowych w Polsce. 

http://www.szlakwokoltatr.eu/
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1.2 MIKROPROJEKT EDUKACYJNY pt. TRANSGRANICZNE DOSKONALENIE  
      SPECJALISTYCZNE I ZAWODOWE W EUWT TATRY 

 

Od maja 2017 r. EUWT TATRY jako jedyny beneficjent realizuje mikroprojekt pt. Transgraniczne 

doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY nr INT/ET/TAT/3/I/B/0080. Umowa o 

dofinansowanie tego mikroprojektu została zawarta w dniu 19.04.2017 r. Wartość całkowita 

mikroprojektu wynosi: 117.600,30 EUR, dofinansowanie z EFRR: 99.960,25 EUR, współfinansowanie 

z budżetu państwa: 5.880,01 EUR. 

Realizację projektu rozpoczęła konferencja informacyjna pn. 

„Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim 

liderem – transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i 

zawodowe”, która zorganizowana została w dniu 21.06.2017 r. w 

Nowym Targu. Podczas konferencji uczestnicy mogli poznać cele 

i główne założenia mikroprojektu edukacyjnego. Profesor 

Kazimierz Jóskowiak omówił dwie podstawowe zasady działań 

społecznych na rzecz rozumienia i poznania sąsiada i partnera 

europejskiej współpracy terytorialnej. Do pierwszej z tych zasad tj. 

porozumiewania się z sąsiadem na płaszczyźnie językowej 

odniosła się w swoim wystąpieniu pani Vlasta Juchniewiczová. 

Przy okazji tej części uczestnicy konferencji mieli szansę "na 

własnej skórze" przekonać się jakie pułapki językowe czyhają na 

nich w komunikacji z partnerem z drugiej strony granicy. Ostatnia 

prezentacja - autorstwa dr Przemysława Jóskowiaka odnosiła się 

do zagadnienia dotąd mało znanego w kontekście współpracy 

transgranicznej, czyli e-biznesu. W swoim wystąpieniu dr 

Jóskowiak podkreślił, że w najbliższych latach rosnąć będzie 

zapotrzebowanie na specjalistów, którzy są w stanie wesprzeć 

firmy i biznesy z jednego kraju w działaniach e-marketingowych 

na obszarze drugiego kraju. Obok kompetencji współczesnych związanych z Internetem dochodzi 

tutaj bowiem także przewaga lokalna wynikająca ze znajomości obszarów przygranicznych.  
 

 

Zebrani przedstawiciele samorządów z Polski i ze Słowacji mieli możliwość zapoznania się z 

zakresem mikroprojektu oraz zwrócenia uwagi na struktury i instrumenty współpracy transgranicznej 

oraz zasady funkcjonowania polskiej i słowackiej administracji samorządowej.  

W maju i czerwcu 2017 r. przygotowano bazę adresów e-mailowych potencjalnych uczestników 

kursów i szkoleń  z Polski i ze Słowacji. Opracowano także zbiorczą infografikę o kursach i 

szkoleniach oraz stworzono formularz zgłoszeniowy w języku polskim i słowackim. Ponadto 

prowadzono nabór uczestników kursów i szkoleń zaplanowanych w mikroprojekcie. 

 

Na potrzeby realizacji kursu e-

learningowego E-biznes i e-marketing w 

transgranicznej praktyce" - doskonalenie 

zawodowe oraz z myślą o kolejnych 

podobnych działaniach, które Ugrupowanie 

może realizować w przyszłości, 

zbudowano i uruchomiono interaktywną 

dwujęzyczną platformę e-learningową 

www.e-plskedu.eu. Ta polsko-słowacka 

dedykowana platforma internetowa 

http://www.e-plskedu.eu/
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stworzona została jako narzędzie wspierające  realizację kursu w systemie modułowym z 

wyodrębnioną strefą e-learningową i zamkniętym systemem członkowskim tylko dla uczestników 

kursu i warsztatów stacjonarnych, umożliwiająca  

powtórzenie, utrwalenie i rozwój wiedzy uzyskanej podczas spotkań stacjonarnych w sposób stały i 

interaktywny oraz służąca stałej dwustronnej komunikacji i interakcji pomiędzy użytkownikami 

(kursantami) a prowadzącym kurs. 

Od lipca rozpoczęto internetowy kurs e-learningowy, w ramach którego do kwietnia 2018 r. polscy i 

słowaccy uczestnicy zapoznają się z ponad 400 stronami praktycznej wiedzy zgromadzonymi w 

ramach 6 modułów tematycznych na platformie e-learningowej. Kurs obejmuje także warsztaty 

stacjonarne, konsultacje i webinaria modułowe. Kurs i materiały dla uczestników opracowywane są  w 

języku polskim i słowackim.  

W dniu 02.09.2017 r. w Nowym  Targu  odbyły się 

pierwsze z zaplanowanych trzech warsztatów 

stacjonarnych prowadzone przez dr Przemysława 

Jóskowiaka. Warsztaty poświęcone były czterem 

zasadniczym kwestiom: prezentacji kursu, 

prezentacji platformy, omówieniu podstawowych 

zagadnień w ramach I modułu oraz omówieniu 

projektu końcowego.  

Konsultant merytoryczny mikroprojektu 

zaopiniował zakres tematyczny i program szkoleń w ramach mikroprojektu. Opracował również 

analizę potrzeb podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników samorządowych w związku z 

transgranicznymi aspektami pracy jednostek samorządu terytorialnego na polsko-słowackim 

pograniczu. 

Realizację dwóch pozostałych zadań mikroprojektu tj. cyklu szkoleń Transgraniczne aspekty pracy w 

jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu – doskonalenie 

specjalistyczne oraz kursów językowych Zrozumieć sąsiada - kursy i tandemy językowe przesunięto 

na 2018 rok z uwagi na sposób finansowania mikroprojektu i konieczność uzyskania możliwości 

złożenia dodatkowych raportów z wnioskami o refundację poniesionych wydatków.  

1.3. Realizacja projektu dofinansowanego przez  Województwo Małopolskie w konkursie  

       „Małopolska Gościnna” 

EUWT TATRY korzysta również z możliwości wnioskowania o 

dofinansowanie projektów z innych źródeł niż Unii Europejskiej. Takim 

dodatkowym projektem realizowanym przez EUWT TATRY w 2017 roku 

było zadanie publiczne pt. „Aktywny wypoczynek – bezpieczne 

zwiedzanie, czyli na rowerze pod Tatrami” finansowane ze środków 

Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna”. 

Oferta na realizację tego zadania została opracowana przez EUWT 

TATRY i złożona w dniu 02.02.2017 r. Umowa o dofinansowanie zadania 

nr I/633/TS/907/17 została podpisana w dniu 28.04.2017 r. Zadanie 

realizowane było od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r. Główne działania 

dotyczyły zintegrowanej kampanii promocyjnej Szlaku wokół Tatr i 

turystyki rowerowej. Kampania ta koncentrowała się na różnych kanałach 

informacji i różnych formach dotarcia do szerokiego grona odbiorców 

projektu. Opracowany i wydany został folder informacyjny o Szlaku wokół 

Tatr w języku polskim, słowackim i angielskim. Folder ten został 
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przekazany partnerom projektu budowy Szlaku wokół Tatr. Jest też dystrybuowany bezpłatnie do 

organizacji turystycznych, organizatorów imprez rowerowych, samorządów, uczestników niniejszego 

projektu itp. Ponadto, aby folder jest dostępny dla każdego w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej www.euwt-tatry.eu oraz na stronie Szlaku wokół Tatr www.szlakwokoltatr.eu  

Kolejnym działaniem była realizacja filmowego 

przewodnika po Szlaku wokół Tatr. W czerwcu 

ekipa telewizyjna wraz ze statystami 

zrealizowała nagrania zdjęciowe na ścieżkach 

rowerowych Szlaku po polskiej i słowackiej 

stronie. W efekcie wyprodukowano 10-

minutowy filmowy przewodnik po trasach 

rowerowych na Szlaku wokół Tatr, który 

prezentuje ofertę turystyczną oraz regiony 

przez które prowadzi ten szlak. 70 odcinek 

cyklu „Turystyczna Jazda” pn. „Szlak wokół  

Tatr” emitowany był m.in. w TVP Kraków, TVP3 (o zasięgu ogólnopolskim) TVP Polonia, na kanale 

YouTube. Średnia oglądalność odcinka programu wynosi ok. 250 tys. osób. Krótka filmowa wizytówka 

publikowana była także na ogólnopolskim portalu Onet.pl oraz Onet.pl – Poznaj Polskę. Na bazie 

tekstu lektorskiego do programu „Turystyczna Jazda” powstał także artykuł opublikowany w 

portalu www.turystyka24.tv W ramach umowy emitowano również billboard reklamowy Szlaku wokół 

Tatr w tygodniu w TVP Kraków przy zwiastunach i odcinku oraz w TVP Regionalna przy odcinku.   

 

Realizacja tego projektu pozwoliła na uzupełnienie działań promocyjnych dotyczących Szlaku wokół 

Tatr i wykonanie materiałów informacyjnych, o które wciąż pytają turyści i mieszkańcy. W ten sposób 

promowane jest uprawianie turystyki aktywnej, przyjaznej dla środowiska i zdrowego spędzania 

wolnego czasu na rowerze na Szlaku wokół Tatr z przyjaciółmi i rodziną. 

 

Sprawozdanie z realizacji tego projektu zostało przedłożone w dniu 27.10.2017 r. Projekt został 

rozliczony. Wartość dotacji wyniosła 15.000 PLN, wartość całkowita projektu: 19.832,07 PLN. 

2. PRZYGOTOWANIE NOWYCH PROJEKTÓW 

EUWT TATRY realizowało także swoje zadania poprzez przygotowanie transgranicznych projektów 

oraz wsparcie samorządów w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych. Koordynowało opracowanie 

dwóch dużych transgranicznych projektów w ramach naboru do I osi priorytetowej Programu Interreg 

V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który trwał do 10.11.2017 r. Konsultowało wnioski o dofinansowanie 

mikroprojektów w naborze trwającym do września 2017 r. Przede wszystkim jednak przygotowało we 

współpracy z partnerami kolejny inwestycyjny projekt dotyczący III etapu budowy Szlaku wokół Tatr 

oraz dwa własne mikroprojekty (jako jedyny beneficjent). 

 

 

http://www.euwt-tatry.eu/
http://www.szlakwokoltatr.eu/
http://www.turystyka24.tv/
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2.1 III etap Szlaku wokół Tatr 

Projekt przygotowany przez 8 partnerów i Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY 

jako partnera wiodącego, został złożony w listopadzie 2017 r. w drugim naborze wniosków do 

Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. EUWT TATRY odpowiadało za napisanie 

wniosku aplikacyjnego, skompletowanie dokumentacji, przygotowanie części opisowych analiz 

finansowo-ekonomicznych, opracowanie załączników wymaganych warunkami naboru. Ugrupowanie 

pełni w tym projekcie rolę partnera wiodącego odpowiedzialnego za zarzadzanie projektem  oraz 

realizację działań miękkich. Projekt zakłada rozbudowę i rozwój polsko-słowackiego Szlaku wokół Tatr 

jako trangranicznego produktu turystycznego. Partnerzy projektu – Gmina Czarny Dunajec, Miasto 

Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Miasto Spišská Belá, Obec Huncovce, Obec Veľká 

Lomnica, Obec Hniezdne w latach 2019-2020 zrealizują 25 km ścieżek rowerowych, łączących 

istniejące ścieżki z unikatowymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi pogranicza oraz 

zapewniających ciągłość przejazdu. Równie istotne będzie wyposażenie całej sieci tras rowerowych 

Szlaku wokół Tatr w infrastrukturę dla rowerzystów, która ułatwi im podróżowanie. Dlatego 

zaplanowano tworzenie różnego rodzaju miejsc odpoczynku, stref relaksu dla rowerzystów, 

zlokalizowanych w miejscach o dużych walorach przyrodniczych. Unikatowy charakter będzie miał 

remont starego zabytkowego dworca kolejowego w Podczerwonem, znajdującego się przy głównej 

trasie Szlaku wokół Tatr powstałej w I etapie projektu. Dzięki tej inwestycji ochroniony zostanie obiekt 

dziedzictwa kulturowego pogranicza, a rowerzyści otrzymają w pełni profesjonalne miejsce obsługi 

(toalety, serwis, wypożyczalnia, informacja, parking, gastronomia). W innej części Szlaku wokół Tatr 

wyremontowane zostaną dwa zabytkowe sypańce (czyli unikatowe spiskie spichlerze), znajdujące się 

tuż przy Szlaku. W jednym z miejsc obsługi dla rowerzystów powstanie interaktywne mini muzeum 

przyrodnicze. Po stronie słowackiej powstaną kolejne kilometry asfaltowych ścieżek rowerowych, 

które połączą dotychczas wybudowane ścieżki w dłuższe nieprzerwane odcinki. Przewidziano również 

działania promocyjne i informacyjne oraz stworzenie systemu certyfikacji polskich i słowackich miejsc 

przyjaznych rowerzystom na Szlaku wokół Tatr. Dzięki tak skomponowanemu przedsięwzięciu Szlak 

wokół Tatr stanie się w pełni profesjonalnym produktem turystycznym, zapewniającym korzystającym 

z niego osobom nie tylko ścieżki rowerowe, ale także infrastrukturę dla rowerzystów, dostęp do 

informacji, dotarcie do ciekawych miejsc na polsko-słowackim pograniczu. Czyli bezpieczne 

zwiedzanie i aktywny wypoczynek dla całych rodzin. 

Okres realizacji: październik 2018 – wrzesień 2020 

Wartość projektu: 4 706 601,90 EUR 

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 4 000 611,55 EUR 

 

Decyzja Komitetu Monitorującego w sprawie zatwierdzenia projektu spodziewana jest w czerwcu 2018 r. 

2.2 Mikroprojekt pt. „Tajemnicze pogranicze – odkrywamy bogactwo kulturowe i przyrodnicze  
      Euroregionu „Tatry” 

Mikroprojekt adresowany jest do wszystkich samorządów – członków Euroregionu „Tatry” po polskiej i 

słowackiej stronie. Zaplanowano działania, które obejmą cały obszar Euroregionu i pozwolą na 

zintegrowaną promocję tego obszaru. Powstanie nowoczesna strona internetowa wraz z interaktywną 

mapą z bazą walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gmin i miast.  

 

Obejmować ona będzie bazę informacji, materiałów filmowych, dokumentacji fotograficznej itp. Strona 

internetowa będzie w języku PL, SK, EN, aby była przyjazna też dla zagranicznych turystów. 

Kompatybilną częścią interaktywnej mapy będzie blog i profil w mediach społecznościowych, w którym 

publikowane będą ciekawe relacje, propozycje wycieczek po pograniczu. Mieszkańcy i turyści 

uzyskają również dostęp do stworzonej bazy informacji poprzez pilotażową bezpłatną aplikację z 

systemem beaconów – małych nadajników radiowych, które komunikują się ze smartfonami. 
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Zostaną one umieszczone we wskazanych przez samorządy pogranicza miejscach, zabytkach, 

atrakcjach i będą łączyć się z osobami odwiedzającymi te miejsca i przekazywać im potrzebne 

informacje. 

Udostępnienie kompleksowych informacji o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym obszaru wokół 

Tatr w interaktywnej formie zostanie wzbogacona o kampanię w mediach tradycyjnych. Dla 

współczesnych odbiorców najważniejszy jest atrakcyjny obraz i w nim zawarta informacja. 

Opracowana zostanie strategia promocji i informacji, która zawierać będzie konkretne propozycję 

narzędzi i kanałów komunikowania o różnorodności przyrodniczej i kulturowej pogranicza PL-SK. Na 

tej podstawie wyprodukowana zostanie seria spotów i krótkich filmów tematycznych prezentujących z 

różnej perspektywy różnorodność kulturową i przyrodniczą po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Spoty 

oraz filmy będą emitowane w popularnych mediach społecznościowych. Zostanie opracowana i 

przeprowadzona kampania telewizyjna z wykorzystaniem powstałych materiałów filmowych. Wydany 

zostanie informator transgraniczny o walorach kulturowych i przyrodniczych pogranicza. Wszystkie 

produkty mikroprojektu dostępne będą do wykorzystania dla samorządów członkowskich Euroregionu 

„Tatry”. 

Okres realizacji: grudzień 2018 – listopad 2019 

Wartość: 117 360,45 EUR 

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 99 756,38 EUR 

Mikroprojekt zatwierdzony przez Komitet ds. mikroprojektów w dniu 21.02.2018 r. Aktualnie trwa 

kontraktacja mikroprojektu.  

2.3 Mikroprojekt pt. „Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia” 

Mikroprojekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych w ramach projektu flagowego. 

Wykonane zostanie jednolite, spójne oznakowanie polsko-słowackiego Szlaku wokół Tatr na łącznej 

długości ok. 250 km. Przybliży ono informacje o walorach kulturowych i przyrodniczych znajdujących 

się na Szlaku, ułatwi ruch turystyczny i korzystanie ze Szlaku oraz zapewni jego ciągłość na tych 

odcinkach, na których nie ma jeszcze możliwości wybudowania samodzielnych tras rowerowych. 

Stworzony zostanie system Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (ok. 50 obiektów). Latem zrealizowany 

zostanie internetowy konkurs fotograficzny adresowany do wszystkich mieszkańców i turystów 

odwiedzających pogranicze, którzy korzystają lub będą chcieli skorzystać ze ścieżek rowerowych 

Szlaku wokół Tatr i w ten sposób poznawać nieodkryte lub mało znane miejsca pogranicza. 

Zwycięskie fotografie zostaną zamieszczone w kalendarzu rowerowym na rok 2019, a laureaci 

zaprezentują się na specjalnym spotkaniu z polskimi i słowackimi pasjonatami turystyki rowerowej. 

 

Dla przedstawicieli polskich i słowackich samorządów, które od lat angażują się w budowę Szlaku 

wokół Tatr oraz Euroregionu „Tatry”, który zainicjował i koordynuje to przedsięwzięcie a także dla  

EUWT TATRY – zostaną zorganizowane wspólne warsztaty szkoleniowe, prowadzone przez 

specjalistę z zakresu marketingu, kreowania produktu turystycznego, budowania i promowania 

produktu turystycznego, znajomości nowoczesnych narzędzi umożliwiających dotarcie do jak 

największego grona odbiorców Zaplanowano też działania informacyjne: na stronie Szlaku wokół Tatr 

założony zostanie blog podróżniczo-lifestylowy o kulturowych i przyrodniczych atrakcjach Szlaku 

wokół Tatr, prowadzony przez miłośnika rowerowych wypraw. Szlak wokół Tatr wraz z jego atrakcjami 

prezentowany będzie na targach turystycznych w Warszawie pn. „World Travel Show”. Wydany 

zostanie folder informacyjny oraz materiały promocyjne. 

Okres realizacji: maj – listopad 2018 

Wartość projektu: 97 360,65 EUR 

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 82 756,55 EUR 

Mikroprojekt zatwierdzony przez Komitet ds. mikroprojektów w dniu 21.02.2018 r. Aktualnie trwa 

kontraktacja mikroprojektu.  
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2.4 Zadanie publiczne ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2017 

 

W marcu 2017 r. Ugrupowanie przygotowało i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. 

Dyplomacja na polsko-słowackim pograniczu – wzmacnianie wizerunku państwa poprzez współpracę 

transgraniczną w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2017” ogłoszonego przez Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę, jednak nie został rekomendowany do 

dofinansowania. 

 

2.5 Inne projekty 

 

EUWT TATRY włączyło się w merytoryczną pomoc w zakresie przygotowania projektów i 

mikroprojektów przez polskich i słowackich wnioskodawców. Współpracowało z kilkoma polskimi i 

słowackimi samorządami przy sporządzeniu dokumentacji dla projektów, które zostały złożone w 

listopadzie 2017 r. w ramach naboru do 1. osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014-2020. Ponadto na bieżąco konsultowano projekty lub udzielano pomocy i wskazówek w zakresie 

przygotowania wniosków aplikacyjnych do polsko-słowackiego programu.  
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SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”  
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2017 

 

Komisja rewizyjna Związku Euroregion „Tatry”  w składzie: 

Edward Tybor – Przewodniczący 

Tadeusz Wach – Wiceprzewodniczący 

Jakub Jamróz – członek 

 

przedkłada delegatom XXIV Kongresu Związku Euroregion „Tatry” Sprawozdanie za rok 2017. 

W dniu 28.03.2018 r. Komisja rewizyjna Związku Euroregion „Tatry” przeprowadziła kontrolę w 

siedzibie Związku w zakresie:  

I Realizacji uchwał XXIII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” 

Komisja rewizyjna dokonała sprawdzenia realizacji uchwał podjętych przez XXIII Kongres Związku 

Euroregion „Tatry”, który obradował dnia 25 kwietnia 2017 r. w Nowym Targu. 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: utraty członkostwa zwyczajnego Powiatu Nowosądeckiego 

Na podstawie Uchwały Nr 208/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16.02.2017 r. 

Kongres stwierdził ustanie członkostwa zwyczajnego Powiatu Nowosądeckiego w Związku  

Euroregion „Tatry”. 

 

 Uchwała Nr 3 w sprawie: członkostwa zwyczajnego Gminy Sucha Beskidzka 

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/233/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 

31.03.2017 r. Kongres przyjął Gminę Sucha Beskidzka w poczet członków zwyczajnych Związku 

Euroregion „Tatry”. 

 

 Uchwała nr 4 w sprawie: członkostwa wspierającego Gminy Jordanów 

Na podstawie Uchwały Nr XVII/144/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30.06.2016 r. Kongres 

przyjął Gminę Jordanów w poczet członków wspierających Związek Euroregion „Tatry”. 

 

 Uchwała nr 5 w sprawie: zmiany Statutu Związku Euroregion „Tatry” 

W dniu 15.05.2017 r. Związek Euroregion „Tatry” przesłał do Sądu Rejonowego dla Krakowa 
Śródmieścia wniosek o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sadowego. Sąd dokonał wpisu w dniu 
1 czerwca 2017 r. 
 

III Kontroli zewnętrznych i zaleceń 

 

 Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja rewizyjna stwierdza, że w roku 2017 w Związku 

Euroregion „Tatry” przeprowadzone były następujące kontrole zewnętrzne:  

 

1. W dniach 26.01-31.01.2017 r. przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład 

oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontrola nie 

wykazała żadnych nieprawidłowości. 
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2. W dniach 22.05-26.05 2017 r. przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

przeprowadzili kontrolę projektów parasolowych realizowanych przez Związek Euroregion 

„Tatry”: Łączy nas natura i kultura - kontrolerzy zalecili, aby wszystkie osoby dokonujące 

oceny formalnej złożonych wniosków o dofinansowanie mikroprojektów były członkami 

Zespołu oceniającego formalnie wnioski powołanego przez Dyrektora biura Związku 

Euroregion „Tatry” zarządzeniem wewnętrznym,  oraz Wspólne kształcenie zawodowe na 

pograniczu polsko-słowackim-  kontrola nie wykazała żadnych uchybień ani nieprawidłowości.   

 

3. W dniach 17.07 - 11.08.2017 r. pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych 

Ministerstwa Finansów, Wydział Terenowy Audytu w Krakowie przeprowadzili audyt w 

zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w projekcie 

parasolowym pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” w ramach 

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

Kontrola nie wykazała żadnych uchybień ani nieprawidłowości. 

 

Komisja rewizyjna stwierdza, że przeprowadzone w roku 2017 kontrole nie stwierdziły innych 

nieprawidłowości w działalności merytorycznej i finansowej Związku Euroregion „Tatry”. 

 

II Sprawozdania finansowego Związku Euroregion „Tatry” za rok 2017 

 Komisja rewizyjna zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2017, Bilansem oraz 

Rachunkiem zysku i strat – zał. nr 2 i 3 do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry” z 

działalności w okresie 26.04.2017 r. do 31.03.2018 r. i stwierdza, że księgi rachunkowe Związku 

prowadzone są w oparciu o Politykę rachunkowości wprowadzoną Uchwałą nr 4/XXII/2016 

opracowaną na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U z 2013 r. poz. 

330 z póżn. zm), prawem o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 ( tekst jednolity Dz. U.2015r., 

poz.1393, 1923 z późn. zm).  

 

Komisja rewizyjna nie wnosi uwag do Sprawozdania finansowego za rok 2017, Bilansu oraz 

Rachunku zysku i strat.  

 

Komisja wnioskuje do XXIV Kongresu Związku Euroregion „Tatry” o udzielenie Radzie absolutorium. 


