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Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.04.2018 r. do 21.03.2019 r.

Rada Związku Euroregion „Tatry” przedkłada delegatom XXV Kongresu Związku Euroregion
„Tatry” Sprawozdanie z działalności w okresie od 01.04.2018 r. do 21.03.2019 r.

I. DZIAŁALNOŚĆ RADY ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
1. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”

Członkami Związku Euroregion „Tatry” są obecnie 32 jednostki samorządowe w tym:
3 powiaty, 5 miast, 4 miasta i gminy oraz 20 gmin. Członkami wspierającymi są: Województwo
Małopolskie, Miasto Biecz oraz Gmina Jordanów. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy
Kamienica podjęła Uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Euroregion „Tatry”.
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 2018. Rada dziękuje członkom
stowarzyszenia za pełne zaangażowanie w zapewnienie płynności finansowej Euroregionu „Tatry”.
2. POSIEDZENIA RADY ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”

W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w następującym składzie:
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członkowie

Bogusław Waksmundzki
Stanisław Łukaszczyk
Grzegorz Watycha
Antoni Karlak
Władysław Bieda
Michał Jarończyk
Grzegorz Niezgoda

i odbyła 4 posiedzenia:
14 czerwca 2018 r. Rada powołała Komitet obchodów jubileuszu 25-lecia Euroregionu „Tatry” w
następującym składzie: Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady, Michał Stawarski –
Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” oraz Antoni Nowak – Honorowy Członek Euroregionu
„Tatry”. Zadaniem Komitetu jest przygotowanie programu uroczystych obchodów jubileuszu.
Członkowie Rady zapoznali się z informacjami na temat stanu wdrażania projektów parasolowych
Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim,
a także z informacją dotyczącą sytuacji finansowej Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej TATRY z o.o. Członkowie Rady zostali również poinformowani o przygotowanym przez
Związek Euroregion „Tatry” projekcie pt. „Transgraniczne Centrum Edukacyjne Euroregionu „Tatry”,
którego partnerami są Združenie Euroregion Tatry w Kiezmarku oraz EUWT TATRY z o.o. Projekt
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został złożony 30 kwietnia 2018r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie w ramach
naboru projektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
19 września 2018 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie: polsko-słowackiej współpracy transgranicznej
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach
2021-2027, w której wyraziła swoje stanowisko, aby
funduszem małych projektów Europejskiej Współpracy
Terytorialnej w latach 2021-2027 na obszarze działania
Euroregionu „Tatry” po polskiej i słowackiej stronie granicy,
zarządzało EUWT TATRY z o.o., które jako jedyny
beneficjent spełnia wszystkie kryteria partnerstwa i jest
podmiotem najlepiej przygotowanym pod względem
organizacyjnym, merytorycznym i prawnym do zarzadzania
ww. Programem. Członkowie Rady zatwierdzili również
przedłożone przez Główną księgową zmiany w budżecie
Związku Euroregion „Tatry” na rok 2018. Ponadto
uczestnicy posiedzenia zapoznali się z działaniami promującymi członków Euroregionu „Tatry”
zaplanowanymi w ramach mikroprojektu pt. „Tajemnice pogranicza – odkrywamy bogactwo kulturowe
i przyrodnicze Euroregionu „Tatry”, którego beneficjentem jest EUWT TATRY z o.o.
14 grudnia 2018 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie: zmiany budżetu Związku Euroregion „Tatry” na
rok 2018. Członkowie Rady zapoznali się z: materiałami na XXIV Transgraniczny Kongres
Euroregionu „Tatry” zaplanowany na 18.12.2018 r. w Kieżmarku, działaniami planowanymi w ramach
obchodów jubileuszu 25-lecia Euroregionu „Tatry” oraz wynikami oceny formalnej projektu pt.
„Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”. Podczas posiedzenia zostały omówione
również sprawy administracyjne Euroregionu „Tatry” w związku z zakończeniem prac remontowych w
Muzeum Drukarstwa mieszczącym się w budynku sąsiadującym z Euroregionem „Tatry”. 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.
Przewodniczący Rady poinformował o swoim udziale w XXIII posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbyło się w dniu 23 listopada 2018 r. w
Wieliczce. W posiedzeniu uczestniczył także Marszałek Samorządowego Kraju Preszowskiego, z
którym Przewodniczący Bogusław Waksmundzki rozmawiał o efektach mikroprojektów
zrealizowanych w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz o przygotowaniach
do następnych naborów projektów. Natomiast Dyrektor biura Michał Stawarski poinformował o swoim
udziale w panelu dyskusyjnym na temat przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej podczas
konferencji pt. „Wspólnie zmieniamy pogranicze” zorganizowanej w dniu 30 października 2018 r. w
Starym Sączu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
22 marca 2019 r. Rada przyjęła budżet Związku Euroregion „Tatry” na rok 2019, wyznaczyła termin i
miejsce XXV Kongresu Związku Euroregion „Tatry” oraz przyjęła materiały na XXV Kongres Związku
Euroregion „Tatry” w tym: Sprawozdanie Rady z działalności w okresie od 01.04.2018 r. do
21.03.2019 r. oraz projekty uchwał. Członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat decyzji
Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, który obradował w
dniach 19-20 marca 2019 r. w Starej Leśnej na Słowacji. Rada zapoznała się również z
przygotowanymi i złożonymi przez biuro Związku ofertami na realizację zadań publicznych w ramach
konkursów prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, a także z projektem złożonym do Narodowego Instytutu Wolności.
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W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki reprezentował
Związek Euroregion „Tatry” podczas wielu ważnych spotkań i konferencji. W dniu 29 maja 2018 r.
Przewodniczący wspólnie z Dyrektorem Michałem Stawarskim oraz Dyrektorem EUWT TATRY z o.o.
Agnieszką Pyzowską uczestniczyli w spotkaniu Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu
samorządowym i obywatelskim. Podczas spotkania zaprezentowany został strategiczny projekt
Euroregionu „Tatry” Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr realizowany przez EUWT
TATRY. Natomiast 13 listopada 2018 r. w Krakowie wspólnie z Dyrektorem Michałem Stawarskim
uczestniczył w uroczystości z okazji rozpoczęcia misji dyplomatycznej w Polsce Konsula Generalnego
Republiki Słowackiej Tomáša Kašaja. W dniu 23 listopada 2018 r. Przewodniczący Rady wziął udział
w XXIII posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej,
które odbyło się w Wieliczce. Udział w posiedzeniu Komisji był okazja do spotkania Przewodniczącego
Bogusława Waksmundzkiego z Marszałkiem Samorządowego Kraju Preszowskiego Milanem
Majerským. Podczas spotkania rozmawiano o efektach mikroprojektów zrealizowanych w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz o przygotowaniach do ogłoszenia
następnych naborów.
Jako członek Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PLSK 2014-2020 Przewodniczący Rady uczestniczył w jego posiedzeniach, które odbyły się w dniach:
25-26 czerwca w Wiśle oraz 19-20 marca 2019 r. w Starej leśnej na Słowacji. Przewodniczący jest
również członkiem Komitetu ds. mikroprojektów i uczestniczył w posiedzeniu w dniu 23.06.2017 r. w
Żylinie oraz w dniu 03.04.2019 r. w Preszowie. Ponadto Przewodniczący Rady Bogusław
Waksmundzki reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” w Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej
Polskiej, Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej oraz w
Krajowym Komitecie Sterującym Konwencji Karpackiej.
Miło nam poinformować, że Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław
Waksmundzki został laureatem Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” w kategorii Samorządowiec
Ziem Górskich. Pamiątkową statuetkę odebrał podczas Gali Finałowej Konkursu „Osobowość Ziem
Górskich”, która odbyła się 2 czerwca 2018 r. w Żywcu. Konkurs „Osobowość Ziem Górskich” to
plebiscyt wyróżniających osoby, organizacje i firmy, które poprzez swoją działalność przyczyniają się
do rozwoju ziem górskich na obszarze Żywiecczyzny Podhale i Beskidów. Zaszczytne wyróżnienia
przyznaje międzynarodowa kapituła, której przewodniczy Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
Stanisław Lichosyt.
Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu Powiatu
Nowotarskiego, został również laureatem plebiscytu zorganizowanego przez Gazetę Krakowską
Samorządowiec Małopolski- Oceniamy Władzę. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
4 października 2018 r. w Inter House Hotel w Krakowie. Pamiątkowe dyplomy, medale oraz statuetki
przekazali wszystkim zwycięzcom plebiscytu Kazimierz Barczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego, Dariusz Kołacz - Wiceprezes Zarządu Polska Press Oddziału w
Krakowie, a także zastępcy redaktorów naczelnych „Dziennika Polskiego” oraz „Gazety Krakowskiej”
Małgorzata Nitek i Piotr Rąpalski.
Kolejny tytuł, którym został uhonorowany Przewodniczący Bogusław Waksmundzki to „Osobowość
roku” powiatu nowotarskiego w kategorii "Samorząd i społeczeństwo lokalne" nadany przez „Gazetę
Krakowską”. Uroczysta gala odbyła się 8 marca 2019 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha w Krakowie. Tytuł ten został przyznany osobom, które w roku 2018 wyróżniły się
szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach życia społecznego.
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń ubiegłego roku zawiera Kalendarium Związku
Euroregion „Tatry” w 2018 roku – załącznik nr 1.

5

3. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW BIURA ZWIAZKU EUROREGION „TATRY”
Pracownicy Biura Związku Euroregion „Tatry” podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział
w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne.
W okresie sprawozdawczym Związek przygotował i złożył do powiatowego Urzędu Pracy Wniosek o
przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na współfinansowanie działań na rzecz
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Wniosek został zatwierdzony i dnia 22.06.2018 r. została podpisana Umowa w sprawie finansowania
działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. W ramach umowy pracownik Euroregionu „Tatry” uczestniczył w następujących
szkoleniach:
 w dniach 4-6.07.2018 r. w Chorzowie szkolenie Auditor wewnętrzny systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017,
 w dniach 16-18.07.2018 r. w Chorzowie szkolenieu Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
oraz w internetowym kursie z grafiki komputerowej. Szkolenia zorganizowane były przez Europejską
Akademię Certyfikacji Informatycznej EITCA we Wrocławiu.
Całkowity koszt powyższych szkoleń wyniósł 6 598,00 zł, dofinansowanie z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego to kwota 5 278,40 zł (80% całkowitych kosztów), wkład własny Euroregionu „Tatry”
wyniósł 1 319,60 zł (20% całkowitych kosztów).
Personel Euroregionu „Tatry” wziął udział również w szkoleniu z zakresu Prawa pracy – aktualności
jesień 2018 zorganizowanym przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego SKwP w
Nowym Targu.
4. WSPÓŁPRACA ZE ZDRUŽENIEM EUROREGION TATRY

Od roku 2013, w którym zostało utworzone Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
TATRY z o.o. przestała funkcjonować nieformalna struktura Transgraniczny Związek Euroregion
„Tatry” utworzony przez 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. 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
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 raz w roku wspólnych kongresów, w których uczestniczą wszyscy członkowie
Związku Euroregion „Tatry” i członkowie Združenia Euroregion Tatry.
Wszystkie wyżej wymienione działania są realizowane. Ostatnie wydanie rocznika Euroregionu „Tatry”
Pogranicze Polsko-Słowackie ukazało się 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. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego
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wydania rocznika, który ukaże się na przełomie sierpnia i września 2019 r. z okazji jubileuszu
25 – lecia Euroregionu „Tatry”.
XXIV Transgraniczny Kongres Euroregionu „Tatry” odbył się dnia 18 grudnia 2018 r. w Kieżmarku.
Podczas Kongresu Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz
Przewodniczący Rady Združenia Euroregion Tatry Ján Ferenčák zaprezentowali informacje
podsumowujące działalność stowarzyszeń w roku 2018, 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 Nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027
– szanse i możliwości dla pogranicza polsko-słowackiego.

W trakcie Kongresu Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej
współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” Oľga Marhuliková uroczyście ogłosiła
wyniki piątej edycji konkursu. Laureatami Konkursu zostały Miasto i Gmina Stary Sącz oraz Miasto
Levoča.
Kongres podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia szóstej edycji Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana
dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na
obszarze Euroregionu „Tatry”.
5. KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG
V-A PL-SK 2014-2020
Członkami Komitetu Monitorującego Program 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:


w dniach 25-26 czerwca 2018 r. Komitet Monitorujący obradował w Wiśle. Podczas
posiedzenia zostało zatwierdzonych do dofinansowania 13 projektów spośród ponad 80
złożonych. Na realizację tych projektów Program przeznaczył blisko 24 mln euro. Wśród
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zatwierdzonych projektów znalazł się również projekt Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej TATRY dotyczący budowy III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego
Szlaku wokół Tatr oraz 3 projekty złożone przez członków Euroregionu "Tatry": Gminę
Kościelisko (projekt pt. "Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza"), Miasto i Gminę
Uzdrowiskową Muszyna (projekt pt. "Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej
trasy rowerowej EuroVelo 11 - Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem") oraz Miasto
Zakopane (projekt pt. "Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe"),


w dniach 19-20 marca 2019 r. Komitet Monitorujący podczas obrad w Starej Leśnej na
Słowacji, zatwierdził do dofinansowania 32 projekty o łącznej wartości ponad 33 mln euro.
Największa część kwoty dofinansowania, ponad 27 mln, przypadła 19 projektom z obszaru
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wśród zatwierdzonych projektów są projekty
członków Euroregionu „Tatry”: Gminy Stary Sącz (projekt pt. „Skarby przyrody pogranicza
ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji
przyrodniczo- krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na
Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie), Gminy Ochotnica Dolna (projekt pt. „W dolinie
Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej
i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”), Gminy Lipnica Wielka (projekt pt. Ochrona dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie), Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (projekt
pt. „Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 –
kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna,
Piwniczna-Zdrój, Rytro”) oraz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (projekt pt. „Muszyna –
Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego”).

Natomiast 5,3 mln euro przeznaczono na 11 projektów z obszaru edukacji transgranicznej.
Cieszymy się, że również projekt Euroregionu „Tatry” pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji
Euroregionu „Tatry” otrzyma dofinansowanie i wspólnie z partnerami EUWT TATRY
i Zdruzeniem Euroregion Tatry będzie realizowany. Projekt ten uzyskał największą ilość punktów i
znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów zatwierdzonych do realizacji.
Dofinansowanie uzyskały również dwa projekty z obszaru transportu multimodalnego na łączną kwotę
niemal 870 tys. euro. Jeden z nich obejmuje modernizację dworca autobusowego i montaż tablic
interaktywnych na przystankach autobusowych w Krośnie i Medzilaborcach. Drugie przedsięwzięcie
przewiduje stworzenie bazy danych transportu dostępnego na obszarze pogranicza w formie strony
internetowej i mobilnej aplikacji.
Podczas posiedzenia postanowiono także o uruchomieniu dodatkowego naboru na projekty drogowe
z alokacją ponad 10 mln euro.
Komitet powołał również grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem nowej edycji programu
Polska-Słowacja w kolejnej perspektywie finansowej UE.
6. WSPÓŁPRACA W FEDERACJI EUROREGIONÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I FORUM POLSKICH REGIONÓW GRANICZNYCH

W funkcjonującej od 2012 r. Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Euroregion
„Tatry” reprezentuje Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki.
W dniu 28 czerwca 2018 r. w Warszawie, odbyło się VII Walne Zebranie Delegatów Federacji
Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Przewodniczący Zarządu Federacji ,
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pan Czesław Fiedorowicz. Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem Zarządu z działalności Federacji Euroregionów RP i sprawozdaniem członka Komisji
Rewizyjnej, pana Andrzeja Jankowskiego, podjęli uchwały w sprawach:






zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP,
sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2017r. i przeznaczenia
zysku,
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2017,
wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2019,
uchwalenia Planu Finansowego na rok 2018.

W trakcie spotkania przedstawiciele podjęli stanowisko dotyczące projektu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska
współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego z dnia 29.05.2018r. Federacja
wnioskuje m.in. o:






uzupełnienie zapisów ww. Rozporządzenia w zakresie podmiotów, które będą zarządzały
funduszem mikroprojektów w przyszłej perspektywie finansowej i uwzględnienie w nich
euroregionów
utrzymanie współfinansowania projektów na dotychczasowym poziomie 85%
zwiększenie kwoty na zarządzanie do 25% łącznej kwoty przyznanej na dany Fundusz Małych
Projektów,
pozostawienie na dotychczasowym poziomie dofinansowania mikroprojektów w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dnia 20 września 2018 r. w Zielonej Górze odbyło się XXV Forum Polskich Regionów Granicznych.
Gospodarzem był Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. Podczas Forum Euroregion „Tatry” reprezentował
Dyrektor Michał Stawarski i Główna księgowa Dominika Różańska. Forum odbyło się w formule
dwóch bloków tematycznych:


pierwszy dotyczył aktualnych problemów i bieżącej działalności poszczególnych
Euroregionów. Przedstawiciele Euroregionów zrelacjonowali swoją działalności m.in. w
zakresie wdrażania Funduszy Małych Projektów,



drugi blok tematyczny dotyczył okresu wsparcia 2021-2027. W tym kontekście pojawiły się
wątpliwości i pytania, związane z nowym rozporządzeniem dotyczącym programów
współpracy INTERREG i roli Funduszu Małych Projektów, EUWT oraz Euroregionów.
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Załącznik nr 1
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.04.2018 r. do 21.03.2019 r.

KALENDARIUM ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
2018

4 stycznia w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło się posiedzenie jury konkursu
twórczości artystów amatorów z kręgu sztuki naiwnej i art brut organizowanego w ramach Triennale
Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora. Jury zakwalifikowało
prace na wystawę pokonkursową oraz przyznało nagrody.
10 stycznia Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski uczestniczył w uroczystym
przyjęciu z okazji 25-lecia powstania Republiki Słowackiej, któremu towarzyszyła wystawa pt. "Good
Idea Slovakia". Uroczystości odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
Dyrektor w imieniu Związku Euroregion „Tatry” przekazał serdeczne gratulacje z okazji
pięknego jubileuszu oraz uznanie dla wielkiego wysiłku społeczności słowackiej w dążeniu do rozwoju
kulturowego i gospodarczego państwa słowackiego.
30 stycznia w Szczawnicy odbył się XXIII Transgraniczny Kongres Euroregionu "Tatry". W Kongresie
uczestniczyli przedstawiciele samorządów - członków Euroregionu "Tatry" oraz goście: Honorowi
Członkowie Euroregionu „Tatry”: Antoni Nowak, Milan Nevlazla, Alexander Slafovský, Przewodniczący
Zgromadzenia EUWT TATRY z o.o Štefan Bielak, Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka
Pyzowska, przedstawiciele Samorządowego Kraju Preszowskiego Andrea Kmecová, Mária Tupová i
Jana Kičurová oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego Libor Gašpierik, Prezes Polsko-Słowackiej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Piotr Cebulskii, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej
Marek Teper. Współprzewodniczącymi Kongresu byli: Przewodniczący Rady Związku Euroregion
„Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Przewodniczący Rady Zdruzenia Euroregion Tatry Ján
Ferenčák.
Uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat:

działalności Związku Euroregion „Tatry” w roku 2017, zaprezentowaną przez
Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusława Waksmundzkiego,

działalności Zdruzenia Euroregion Tatry w roku 2017, przedstawioną przez Przewodniczącego
Rady Zdruzenia Euroregion Tatry Jána Ferenčáka

działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w roku
2017,przedstawioną przez Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszkę Pyzowską

realizacji projektów parasolowych przez Związek Euroregion „Tatry” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zaprezentowaną przez Dyrektora
Biura Związku Euroregion „Tatry” Michała Stawarskiego

pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu, przedstawioną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jana Golbę
Podczas Kongresu miała miejsce promocja Rocznika Euroregionu "Tatry" Pogranicze PolskoSłowackie, który został wydany przez Združenie Euroregion Tatry w ramach wspólnego mikroprojektu
pt. "Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego" dofinansowanego z Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
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Podczas Kongresu uroczyście zostały ogłoszone wyniki czwartej edycji Konkursu im. Petera Buriana
dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”. Laureatami Konkursu
zostały Miasto i Gmina Szczawnica i Obec Lesnica. Kapituła na wniosek Honorowego Członka
Euroregionu „Tatry” Pana Antoniego Nowaka postanowiła przyznać również nagrodę dla Gminy
Czarny Dunajec i partnerów projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” tj.
Gminy Czarny Dunajec, 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.
Zwycięzcy Konkursu otrzymali statuetki i dyplomy. Laureaci przedstawili prezentacje mulimedialne na
temat współpracy polsko-słowackiej.
Ponadto Kongres podjął uchwały w następujących sprawach: przyjęcia Regulaminu obrad
Transgranicznego Kongresu Euroregionu "Tatry" , kontynuacji Konkursu o Nagrodę im. Petera
Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów - członków Euroregionu "Tatry".
21 lutego w Nowym Targu obradował Komitet ds. mikroprojektów, który zatwierdził do realizacji
mikroprojekty złożone w drugim naborze wniosków w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas
natura i kultura". Podczas posiedzenia przyjęte zostały zaktualizowane harmonogramy realizacji
projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz „Wspólne kształcenie zawodowe na
pograniczu polsko-słowackim” wdrażanych przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z
Samorządowym Krajem Żylińskim i Samorządowym Krajem Preszowskim. Zaktualizowano również
listę członków powołanego na czas nieokreślony wspólnego polsko-słowackiego Zespołu ds. skarg.
Ponadto członkowie Komitetu ds. mikroprojektów zapoznali się także ze stanem wdrażania ww.
projektów parasolowych przedstawionym przez Dyrektora biura Związku Euroregion „Tatry” Michała
Stawarskiego.
28 lutego w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy
pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im.
Edwarda Sutora. W wydarzeniu uczestniczyli artyści amatorzy sztuki naiwnej i art brut z pogranicza
polsko-słowackiego, autorzy prac prezentowanych na wystawie oraz przedstawiciele ośrodków kultury
i domów pomocy, których podopieczni uczestniczyli w konkursie. Swoją obecnością zaszczycił nas
Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa oraz jury konkursu: Anna Dziubas,
Beata Kuviková, Antoni Nowak na czele z Przewodniczącą prof. Grażyną Borowik-Pieniek. Wernisaż
otworzył Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor
Michał Stawarski. Przewodnicząca jury prof. Grażyna Borowik- Pieniek uroczyście ogłosiła wyniki
Konkursu i przyznane nagrody:
 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 ufundowaną 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.
Nagrodę specjalną otrzymał Józef Tarnawski – nagrodę w kwocie 300, 00 zł ufundowaną przez
Powiatowe Centrum Kultury wręczył Dyrektor Tadeusz Watycha. Wszyscy autorzy prac
prezentowanych na wystawie otrzymali dyplomy i pamiątkowe medale.
19 kwietnia w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu podczas spotkania
inaugurującego realizację mikroprojektów z II naboru projektu parasolowego pt ."Łączy nas natura
i kultura" podpisanych zostało 12 pierwszych umów o dofinansowanie mikroprojektów. Transgraniczne
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przedsięwzięcia na realizację których podpisano umowy dotyczą ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego oraz rozwoju turystyki. Umożliwią one m.in. modernizację obiektów dziedzictwa
historycznego i kulturowego, budowę ścieżek rowerowych i edukacyjnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz kultywowanie zanikających tradycji i rzemiosła. Beneficjentami mikroprojektów są
gminy, miasta, muzea i inne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe po stronie polskiej
z terenu powiatu nowotarskiego, powiatu tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego,
myślenickiego, a po stronie słowackiej z Kraju Preszowskiego i Żylinskiego.
25 kwietnia w Szaflarach odbył się XXIV Kongres Związku Euroregion "Tatry". Uczestniczyli w nim
delegaci - przedstawiciele członków Związku Euroregion „Tatry”. Przybyli także goście z Polski
i Słowacji: Honorowy Prezes Euroregionu "Tatry" Wendelin Haber, Honorowi Członkowie Euroregionu
"Tatry": Antoni Nowak i Czesław Borowicz, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem
Wiesław Wojas, Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
TATAY z.o.o Agnieszka Pyzowska, Dyrektor Zdruzenia Euroregion Tatry w Kieżmarku Radoslava
Krafčiková oraz członkowie Rady Zdruzenia Euroregion Tatry: Magdalena Zmarzlakova i Peter
Petko,Prezes Stowarzyszenia Kombinat Podhale Andrzej Kiernoziak, Wiceprezes Polsko-Słowackiej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Jerzy Prażuch, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej
Marek Teper. Gminę Szaflary reprezentował Wójt Rafał Skaradziński, Wicewójt Sławomir Furca oraz
Przewodniczący Rady Stanisław Wąsik.
Obrady Kongresu prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Grzegorz Watycha, Burmistrz
Nowego Targu. Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki
przedstawił Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie od 26.04.2017 r.
do 31.03.2018 r. Po zakończeniu prezentacji Sprawozdania Przewodniczący Bogusław Waksmundzki
w imieniu wszystkich członków Euroregionu "Tatry" uroczyście złożył Panu Antoniemu Nowakowi (w
związku z zakończeniem pracy w Euroregionie „Tatry”) serdeczne podziękowania za zaangażowanie i
wkład pracy w utworzenie i rozwój Euroregionu "Tatry" podczas wieloletniego kierowania naszym
stowarzyszeniem.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Edward Tybor przedłożył Sprawozdanie Komisji rewizyjnej
Związku Euroregion „Tatry” za rok 2017. Kongres zatwierdził ww. Sprawozdania i udzielił Radzie
absolutorium.
Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski zaprezentował Informację na temat
realizacji projektów parasolowych przez Związek Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020, natomiast Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka
Pyzowska poinformowała o działalności Ugrupowania w roku 2017.
Delegaci podjęli uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji
rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie, członkostwa zwyczajnego Gminy Nawojowa,
członkostwa wspierającego Gminy Biecz.
9 maja w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu pracownicy Działu mikroprojektów
w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 wspólnie z opiekunką projektu parasolowego panią Katarzyną Piecuch ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego przeprowadzili szkolenie dla
beneficjentów drugiego naboru mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura
i kultura". W szkoleniu wzięło udział ok. 40 osób.
17 maja w Preszowie podpisano kolejne umowy o dofinansowanie mikroprojektów w ramach II naboru
projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura”. W spotkaniu ze strony Euroregionu „Tatry”
uczestniczyli Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz dyrektor Michał Stawarski. Łącznie
w II naborze w partnerstwie Euroregionu „Tatry” i Samorządowego Kraju Preszowskiego
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realizowanych będzie 13 mikroprojektów z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego pogranicza na kwotę miliona euro.
18 maja w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się spotkanie partnerów
projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" realizowanego w ramach Programu Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Spotkanie miało charakter obowiązkowego śródokresowego
przeglądu realizacji projektu w połowie okresu jego wdrażania. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele Związku
Euroregion
"Tatry",
Samorządowego
Kraju
Preszowskiego
i Samorzadowego Kraju Żylińskiego oraz przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego w
Krakowie: pani Martina Bakoňová, pani Katarzyna Piecuch, a także przedstawiciel Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego pan Norbert Balicki i pan Marcin Knap. Podczas spotkania partnerzy
przybliżyli zebranym rzeczowy i finansowy postęp projektu omawiając m.in.: najważniejsze dotychczas
zrealizowane etapy, poziom osiągnięcia kryteriów przyznawania dodatkowych środków dla projektu
parasolowego, stopień zaawansowania w weryfikacji raportów mikrobeneficjentów i przekazywaniu
należnych im refundacji, wdrożone wspólnie przez wszystkich partnerów działania informacyjnopromocyjne. Poddano także analizie problemy dotąd zidentyfikowane w projekcie.
Spotkanie to było także doskonałą okazją do zaprezentowania pierwszych rezultatów i sukcesów
zakończonych już mikroprojektów.
25 maja przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” i Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej TATRY uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „Transgraniczność-społecznośćwspółpraca" zorganizowanej przez Województwo Małopolskie wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana
Pawła II w Krakowie. W sądeckim Miasteczku Galicyjskim spotkali praktycy i teoretycy, aby wspólnie
debatować o współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-słowackim. Dyrektor Euroregionu
"Tatry" oraz Dyrektor EUWT TATRY zostali zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym na temat
dotychczasowych doświadczeń we współpracy partnerskiej na pograniczu. W trakcie konferencji
zaprezentowano także efekty mikroprojektów realizowanych na obszarze Euroregionu "Tatry", które
wdrażane były przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach oraz Miasto i Gminę Uzdrowiskową
Muszyna.
2 czerwca w Żywcu podczas Gali Finałowej Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”, Przewodniczący
Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki odebrał statuetkę jako laureat Konkursu w
kategorii Samorządowiec Ziem Górskich. Konkurs „Osobowość Ziem Górskich” to plebiscyt
wyróżniający osoby, organizacje i firmy, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju
ziem górskich na obszarze Żywiecczyzny, Podhala i Beskidów. Zaszczytne wyróżnienia przyznaje
międzynarodowa kapituła, której przewodniczy Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt.
20 czerwca Dyrektor Michał Stawarski uczestniczył w przyjęciu z okazji zakończenia w Polsce misji
dyplomatycznej Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie Ivana Škorupy.
w dniach 25-26 czerwca w Wiśle odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Komitet zatwierdził do dofinansowania 13 projektów spośród ponad
80 złożonych. Na realizację projektów przeznaczonych jest blisko 24 mln euro. Wśród zatwierdzonych
projektów znalazł się projekt Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY dotyczący
budowy III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr oraz 3 projekty złożone
przez członków Euroregionu "Tatry": Gminę Kościelisko (projekt pt. "Aktywna turystyka kluczem do
rozwoju pogranicza"), Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna (projekt pt. "Nowy produkt turystyczny
- odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 - Preszów-Muszyna-Mniszek nad
Popradem") oraz Miasto Zakopane (projekt pt. "Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki
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rowerowe"). Podczas posiedzenia Związek Euroregion "Tatry" reprezentowali Przewodniczący Rady
Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor Michał Stawarski.
w dniach 28-29 czerwca dyrektorzy Euroregionu "Tatry" i EUWT TATRY wzięli udział w spotkaniu
poświęconym przyszłości programów INTERREG i EIS po 2020 roku. W trakcie spotkania
zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie zaprezentowano ogólne ramy
wdrażania Programów Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w perspektywie finansowej
2021-2027 w świetle nowych rozporządzeń unijnych i komunikatów Komisji Europejskiej w tym m.in:
tematy współpracy terytorialnej po 2020 roku i obszary wsparcia dla EWT (w tym dawnego EIS) oraz
zasady wdrażania programów. Z punktu widzenia euroregionów działających na granicach Polski
najistotniejsza była część spotkania, która dotyczyła omówienia projektu przepisów dotyczących
realizacji małych projektów po 2020 roku w tym możliwości wdrażania Funduszu Małych Projektów
(FMP) w Polsce.
9 sierpnia w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się spotkanie partnerów
projektów parasolowych: Związku Euroregion "Tatry", Samorządowego Kraju Preszowskiego,
Samorządowego Kraju Żylińskiego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Tematem spotkania
był stan realizacji projektów parasolowych: Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie
zawodowe na pograniczu polsko-słowackim, w tym kwestie dotyczące: zmian, wniosków o płatność,
problemów i innych działań związanych z tymi projektami.
3 września Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim
i Samorządowym Krajem Żylińskim ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór
trwał do 14.12.2018 r. Do biura Związku Euroregion „Tatry” zostało złożonych 11 wniosków o
dofinansowanie mikroprojektów.
13 września Dyrektor Michał Stawarski i Główna księgowa Dominika Różańska uczestniczyli w
uroczystych obchodach jubileuszu 20-lecia polsko-czeskiego Euroregionu Silesia. Z tej okazji, w
Pałacyku Myśliwskim w Raciborzu, odbyła się Międzynarodowa konferencja pt. „20 lat współpracy
transgranicznej w Euroregionie Silesia- czy warto być razem?”, podczas której zaprezentowano film
20 lat współpracy w Euroregionie Silesia, wręczono wyróżnienia oraz Odznaki honorowe za zasługi
dla Województwa Śląskiego.
21 września Dyrektor Michał Stawarski i Główna księgowa Dominika Różańska uczestniczyli w
uroczystej konferencji z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr", która
odbyła się w Zielonej Górze.
26 września dyrektor Michał Stawarski reprezentował Związek Euroregion „Tatry” podczas XVII
Słowacko-Polskiego Forum Gospodarczego i uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym
przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Forum zorganizowało Zdruzenie Euroregion Tatry.
29 września Dyrektor Michał Stawarski uczestniczył w otwarciu multimedialnej, samoobsługowej
ekspozycji torfowisk z wykorzystaniem licznych audiowizualnych i interaktywnych elementów, która
powstała w zmodernizowanym, zabytkowym budynku dawnej plebanii na dolnym dziedzińcu
Orawskiego Zamku w Dolnym Kubinie. Ekspozycja powstała w ramach projektu Torfowiska wysokie –
europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza, realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec
i Oravské Muzeúm Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubine, w ramach Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020.
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5 października w dawnym Ośrodku Zdrowia w Chochołowie uroczyście otwarto nowoczesne Centrum
Promocji i Ochrony Torfowisk. Obiekt powstał w ramach projektu pn. „Torfowiska wysokie-europejski
unikat polsko-słowackiego pogranicza” realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec (partner wiodący)
i Oravské Múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie w ramach Programu Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020.
6 października roku w Terchovej odbyło się wydarzenie roczne Programu Interreg V-A PL-SK 20142020 połączone z obchodami Europejskiego Dnia Współpracy. Związek Euroregion "Tatry" wspólnie
z innymi beneficjentami dofinansowanych projektów prezentował sukcesy polsko-słowackiej
współpracy na obszarze pogranicza. W wydarzeniu uczestniczyli Dyrektor Michał Stawarski
i Kierownik Miloš Handák, a także przedstawiciele mikrobeneficjentów z Powiatu Limanowskiego,
Powiatu Nowosądeckiego i Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach,
którzy w ciekawy sposób zaprezentowali realizowane mikroprojekty. Przygotowano m.in. pokaz
filmów, interaktywne stanowisko wyposażone w gogle wirtualnej rzeczywistości, multimedialną
ławeczkę oraz zaprezentowano instrumenty pasterskie.
10 października w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż
wystawy malarstwa Rasťa Friča laureata Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza PolskoSłowackiego im. Edwarda Sutora. Sponsorem wystawy był Tatrzański Bank Spółdzielczy. Wystawie
towarzyszył katalog prac artysty opracowany przez Annę i Marcina Ozorowskich, którzy również
zaaranżowali wystawę.
11 października Dyrektor Michał Stawarski oraz Główna księgowa Dominika Różańska uczestniczyli
w Międzynarodowym Karpackim Forum Współpracy pod hasłem „Karpaty – wspólna przestrzeń
społeczno – gospodarcza u progu nowych wyzwań”, które odbyło się w Rzeszowie. W ramach panelu
pn. 25 lat Euroregionu Karpackiego - karpackie inspiracje. Polskie doświadczenia we współpracy
transgranicznej, Dyrektor Michał Stawarski zaprezentował mikroprojekty realizowane przez
Euroregion „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz markowy
produkt turystyczny Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Forum połączone było z
jubileuszem 25-lecia Euroregionu Karpackiego.
12 października w Nowym Targu uroczyście otworzono Muzeum Drukarstwa, które powstało
w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Euroregionu "Tatry" - przebudowanej i rozbudowanej oficynie
dawnego Hotelu Herza przy ulicy Sobieskiego. Uroczystość poprzedziła polsko- słowacka
konferencja pt. "Śladami zabytków techniki na Podhalu i Liptowie", która odbyła się w sali
konferencyjnej Związku Euroregion "Tatry". W uroczystości uczestniczyli Przewodniczący Rady
Bogusław Waksmundzki i Dyrektor Michał Stawarski.
Budowa Muzeum odbyła się w ramach projektu pt. "Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów",
który realizowało Miasto Nowy Targ w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
30 października Dyrektor Michał Stawarski uczestniczył w konferencji pn. „Wspólnie zmieniamy
pogranicze”, podczas której zaprezentował najważniejsze informacje o trwającym naborze
mikroprojektów w ramach III osi priorytetowej Programu Interreg Polska-Słowacja – Rozwój edukacji
transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Konferencję, która odbyła się w Starym Sączu
zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
31 października w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja
podsumowująca realizację mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne
i zawodowe w EUWT TATRY, podczas której Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”
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i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY Bogusław Waksmundzki wręczył zebranym
certyfikaty uczestnictwa w kursach i szkoleniach zrealizowanych w ramach tego projektu.
7 listopada pracownicy Euroregionu "Tatry" wzięli udział w spotkaniu instytucji zaangażowanych we
wdrażanie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, które zorganizował w Krakowie
Wspólny Sekretariat Techniczny. W trakcie spotkania podsumowano działania informacyjne
i promocyjne zrealizowane w 2018 r. przez WST, partnerów projektów parasolowych i Regionalne
Punkty Kontaktowe po polskiej i słowackiej stronie granicy. Zaprezentowano także działania
w zakresie strategii komunikacji i współpracy w Programie Interreg Polska-Słowacja planowane na rok
2019.
13 listopada w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się uroczystość z okazji
rozpoczęcia misji dyplomatycznej w Polsce Konsula Generalnego Republiki Słowackiej Tomáša
Kašaja. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy pt. "100 lat słowackiej Dyplomacji". W imieniu
członków Euroregionu "Tatry" gratulacje i życzenia Konsulowi przekazali Przewodniczący Rady
Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor Michał Stawarski.
23 listopada Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki reprezentował Euroregion „Tatry” na
XXIII posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w
Wieliczce, któremu przewodniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji RP Renata Szczęch oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Słowacji Rudolf Urbanovič. Przewodnicząca podkreśliła, że Polskę i Słowację łączą znakomite i
przyjacielskie relacje. Zwróciła uwagę na bliską współpracę, zarówno dwustronną, jak i na forach
wielostronnych. Współpraca polsko-słowacka na wszystkich szczeblach rozwija się intensywnie i
dynamicznie, czemu sprzyjają intensywne kontakty międzyrządowe, parlamentarne, jak i
samorządowe. Komisja z zadowoleniem przyjęła informację, że Komitet Regionów przyznał EUWT
TATRY z o.o. nagrodę EGTC Awards 2018 dla najlepiej funkcjonującego europejskiego ugrupowania
współpracy terytorialnej. Pobyt w Krakowie i Wieliczce był także okazją do spotkania
Przewodniczącego Bogusława Waksmundzkiego z Marszałkiem Kraju Preszowskiego Milanem
Majerským. Podczas spotkania rozmawiano o efektach mikroprojektów zrealizowanych w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz o przygotowaniach do następnych naborów.
25 listopada Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki wraz z
Dyrektorem Michałem Stawarskim uczestniczyli w spotkaniu promującym publikację pn. „Na
szczawnickim deptaku". Spotkanie odbyło się w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej.
13 grudnia Związek Euroregion "Tatry" wspólnie z Centralną Biblioteką Górską PTTTK w Krakowie
zorganizował promocję książki Mieczysława J. Adamczyka pt. "Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek karty z przeszłości" wydanej w ramach mikroprojektu pt. "Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza
polsko-słowackiego" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Spotkanie prowadził pan Wiesław Wójcik - recenzent książki. Każdy uczestnik promocji otrzymał
bezpłatny egzemplarz publikacji.
18 grudnia w Kieżmarku obradował XXIV Transgraniczny Kongres Euroregionu „Tatry”. W Kongresie
uczestniczyli przedstawiciele członków Euroregionu „Tatry” z polskiej i słowackiej strony. Przybyli
również goście: Wicekonsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Slavomir Nagy, Kierownik
Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Małopolskiego urzędu Wojewódzkiego Stanisław
Pajor, Honorowi Członkowie Euroregionu „Tatry” Oľga Marhulíková i Antoni Nowak oraz Dyrektor
EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska.
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Współprzewodniczącymi Kongresu byli Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław
Waksmundzki oraz Przewodniczący Rady Zdruzenia Euroregion „Tatry” Ján Ferenčák.
Uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat:

działalności Združenia Euroregion Tatry w roku 2018, przedstawioną przez Przewodniczącego
Rady Zdruzenia Euroregion Tatry Jána Ferenčáka

działalności Związku Euroregion „Tatry” w roku 2018, zaprezentowaną przez
Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusława Waksmundzkiego

działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w roku 2018,
przedstawioną przez Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszkę Pyzowską
Dyrektor Michał Stawarski zaprezentował Szanse i możliwości dla pogranicza polsko-słowackiego
jakie niesie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
Podczas Kongresu nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Konkursu im. Petera
Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”.
Laureatami Konkursu zostały Miasto i Gmina Stary Sącz i Miasto Levoča. Zwycięzcy Konkursu
otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.
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II. DZIAŁALNOŚĆ BIURA ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Działalność statutowa Związku Euroregion „Tatry” realizowana jest 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 i
Kongresów Związku Euroregion „Tatry”, przygotowywaniu raportów, sprawozdań, analiz i innych
dokumentów na posiedzenia Rady oraz Kongresów.
W związku z zakończeniem w 2018 r. realizacji mikroprojektu własnego pt. „Walory kulturowe i
przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020 i oczekiwaniem na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu, biuro
Związku Euroregion „Tatry” zorganizowało kilka wydarzeń kulturalnych m.in.:


wystawy indywidualnej Rasťa Friča - laureata Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza
Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora, która stanowiła nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca
w Konkursie. Wernisaż wystawy odbył się w dniu 10 października 2018 r. w Ośrodku Współpracy
Polsko-Słowackiej. Wystawa, której towarzyszył katalog prac artysty była prezentowana do 31
listopada 2018 r.



promocji książki prof. Mieczysława J. Adamczyka pt. „Karpaty Polskie -przyroda, człowiek karty z
przeszłości” wydanej w ramach mikroprojektu pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza
polsko-słowackiego. Wydarzenie zostało zorganizowane w dniu 13 grudnia 2018 r. w Krakowie
wspólnie z Centralną Biblioteką Górską PTTK.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku przygotowało i złożyło kilka nowych projektów o
dofinansowanie w ramach ogłaszanych naborów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Narodowy Instytut Wolności. Szczegółowe informacje
na temat tych projektów opisane zostały w punkcie 1.2.

1.1 PROJEKT PN. POLSKO-SŁOWACKIE TRANSGRANICZNE CENTRUM EDUKACJI
EUROREGIONU „TATRY”

Projekt został przygotowany przez Biuro Związku Euroregion „Tatry” i złożony do Wspólnego
Sekretariatu Technicznego w Krakowie w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020. Komitet Monitorujący zatwierdził projekt do dofinasowania podczas obrad w dniach 19-20
marca 2019 r. w Starej Leśnej na Słowacji.
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Partnerzy projektu: Združenie Euroregion Tatry w Kiezmarku, EUWT TATRY z o.o.
Termin realizacji projektu: 02.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
Całkowite koszty projektu: 331 874,10 euro, w tym dla:


Związku Euroregion „Tatry” 197 235,47 euro



Zdruzenia Euroregion Tatry 62 659,68 euro



EUWT TATRY

71 987,95 euro

dofinansowanie z EFRR: 282 092,85 euro w tym dla:


Związku Euroregion „Tatry” 167 650,12 euro



Zdruzenia Euroregion Tatry 53 260,70 euro



EUWT TATRY

61 182,03 euro

W ramach projektu Euroregion „Tatry” zaplanował następujące zadnia:


przeprowadzenie cyklu szkoleń dla polskich i słowackich pracowników administracji
samorządowej, z zakresu: przygotowania i rozliczania projektów transgranicznych, prawa
administracyjnego i budowlanego – różnice między Polską i Słowacją, pomocy publicznej,
zamówień publicznych,



wykonanie prac adaptacyjnych w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej polegających na
dostosowaniu sal szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych,



modernizacja strony internetowej,



szkolenia językowe,



wizyty studyjne na pograniczu.

Natomiast partnerzy projektu zrealizują następujące zadania:
Združenie Euroregion Tatry:


zorganizuje konferencję otwierającą dla wszystkich członków parterów projektu,



przeprowadzi warsztaty promujące zrealizowane projekty słowackich i polskich beneficjentów,



zorganizuje szkolenia dla samorządowców w zakresie rachunkowości, zamówin publicznych,
realizacji i rozliczania projektów



zmodernizuje stronę internetową

EUWT TATRY z o.o. zorganizuje konferencję podsumowującą działania projektu z udziałem polskich
i słowackich samorządowców, ekspertów prowadzących szkolenia i partnerów projektu, którzy
zaprezentują efekty realizacji swoich działań w ramach projektu.
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1.2 INNE PROJEKTY EUROREGIONU „TATRY”

Biuro Związku Euroregion „Tatry” przygotowało dwa projekty, których działania wzbogacą uroczyste
obchody jubileuszu 25-lecia Euroregionu „Tatry”:
a) 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – prezentacja dotychczasowego dorobku
współpracy na granicy polsko-słowackiej; projekt złożony do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
„Dyplomacja publiczna 2019”.
Termin realizacji projektu: 01.04 - 30.11.2019 r.
Całkowity koszt projektu: 148 880,00 zł, w tym kwota dofinansowania 128 600,00 zł
W ramach projektu zaplanowano:


uroczysty XXV Transgraniczny Kongres Euroregionu „Tatry”,



film oraz publikację prezentującą 25-letni dorobek Euroregionu „Tatry”,



wystawę promującą efekty zrealizowanych wspólnych polsko-słowackich projektów
dofinasowanych z Funduszy Europejskich.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Informacja o przyznaniu dofinansowania planowana
jest w połowie kwietnia.
b) Plener kulturalny na Podhalu; projekt złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury
pn. „Mecenat Małopolski”.
Termin realizacji projektu 30.04-31.10.2019 r.
Całkowity koszt projektu 106 610,00 zł w tym dofinansowanie 83 300,00 zł
Jednym z zaplanowanych działań jest multimedialny pokaz podsumowujący najważniejsze
wydarzenia Euroregionu „Tatry” oraz prezentujący postacie zasłużone dla naszego stowarzyszenia.
Pokaz ten będzie stanowił wstęp do dużego wydarzenia artystycznego tj. widowiska plenerowego w
reżyserii Jerzego Zonia Dyrektora Teatru KTO w Krakowie. Oba przedsięwzięcia odbędą się
wieczorową porą na nowotarskim rynku. W ramach projektu przewidziany jest również występ grupy
kabaretowej Śleboda z Białego Dunajca. Wyniki oceny spodziewane są w połowie kwietnia 2019 r.
Ponadto Euroregion „Tatry” złożył projekty:
a) Poszerzenie działalności statutowej Euroregionu „Tatry” poprzez podniesienie
standardu pracy oraz jej organizacji; projekt złożony w ramach naboru wniosków
prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności w Warszawie.
Termin realizacji projektu: 02.09.2019 r. - 01.09.2021 r.
Całkowity koszt projektu: 180 000,00 zł; finansowanie projektu wynosi do 100%
W ramach projektu zaplanowano zakup samochodu służbowego, remont pomieszczeń biurowych
Związku Euroregion „Tatry” oraz promocję Euroregionu „Tatry” na targach turystycznych oraz wśród
pozostałych Euroregionów w Polsce. Termin decyzji w sprawie zakwalifikowania projektów do oceny
planowany jest na końca maja 2019 r.
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b) Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”; projekt złożony do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań
publicznych pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z

funduszy zewnętrznych”
Termin realizacji projektu 01.05.2019 – 30.11.2019 r.
Całkowity koszt projektu 330 600,00 zł w tym dofinansowanie 39 672,00 zł
Projekt obejmuje dofinansowanie wkładu własnego do projektu złożonego w dniu 30.04.2018 r. do
Wspólnego Sekretariatu Technicznego w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (3 oś).
Ogłoszenie wyników ww. Konkursu spodziewane jest w drugiej połowie kwietnia 2019 r.
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2. REALIZACJA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

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. – 30.06.2022 r.*
Tabela nr 1. Wartość projektu parasolowego w podziale na partnerów po uzyskaniu
dodatkowych środków na realizację projektu parasolowego:
Partner

Wartość EFRR

Wartość całkowita

Euroregion „Tatry”

4 502 938,06 €

5 297 574,23 €

Samorządowy Kraj Preszowski

1 699 430,99 €

1 999 330,61€

Samorządowy Kraj Żyliński

1 242 683,41 €

1 461 980,54 €

Razem

7 445 052,46 €

8 758 885,38 €

*termin realizacji projektu parasolowego został przedłużony w związku z otrzymanymi dodatkowymi
środkami z EFRR
Cel główny:
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego przez zwiedzających i mieszkańców na obszarze projektu parasolowego poprzez
realizację mikroprojektów.
Cele szczegółowe:
Stworzenie wspólnych, trwałych produktów opartych
przyczyniających się do jego ochrony, promocji i rozwoju.

o

dziedzictwo

kulturowo-przyrodnicze

Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego w zakresie dziedzictwa
kulturowego i naturalnego.
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Zaplanowane zadania:
Partner Wiodący wspólnie z partnerami projektu realizuje następujące zadania:
o
o
o
o

Przygotowanie projektu parasolowego (zadanie zrealizowane do dnia 16.02.2016 r.).
Zadanie merytoryczne – wdrażanie mikroprojektów.
Promocja i działania informacyjne projektu parasolowego.
Administrowanie projektem parasolowym.

B. Postęp realizacji projektu.
1. Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim
i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłosił trzeci nabór wniosków
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
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.

działania

edukacyjne

promujące

dziedzictwo

kulturowe

Łączna wysokość środków przeznaczonych na trzeci nabór to 2 332 481,22 EUR, w tym:


dla Związku Euroregion „Tatry”: 1 678 408,06 EUR,



dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 391 183,54 EUR,



dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 262 889,62 EUR;

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów w trzecim naborze może
ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach
pierwszego i drugiego naboru. Nabór będzie trwać do dnia 30.04.2019 r. do godziny 15:00.
2.

Euroregion „Tatry” w okresie sprawozdawczym sporządził i przesłał do Kontrolera Krajowego
(Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie) cztery kolejne częściowe wnioski o płatność:
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7. wniosek złożony w dniu 31.03.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2017r. – 28.02.2018 r.
na kwotę 153 298,25 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 128 006,25 EUR – zatwierdzony przez
Kontrolera Krajowego (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) w dniu 29.05.2018 r.



8. wniosek złożony w dniu 31.07.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2018 r. – 31.05.2018 r.
na kwotę 406 462,35 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 333 164,44 EUR – zatwierdzony przez
Kontrolera Krajowego w dniu 24.09.2018 r.



9. wniosek złożony w dniu 31.10.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2018r. – 31.08.2018 r.
na kwotę 509 018,42 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 428 532,71 EUR – zatwierdzony przez
Kontrolera Krajowego w dniu 05.12.2018 r.



10 wniosek złożony w dniu 31.12.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2018r. – 30.11.2018 r.
na kwotę 107 765,48 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 90 475,80 EUR – zatwierdzony przez
Kontrolera Krajowego w dniu 22.02.2019 r.

Partnerzy projektu parasolowego, tj. Samorządowy Kraj Preszowski oraz Samorządowy Kraj Żyliński,
złożyli kolejne częściowe wnioski o płatność do słowackiego kontrolera (Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej):
 Samorządowy Kraj Preszowski sporządził cztery częściowe wnioski o płatność na sumę
442 395,86 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 375 654,72 EUR.
 Samorządowy Kraj Żyliński sporządził cztery częściowe wnioski o płatność na sumę 299 576,95
EUR , w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 249 168,17 EUR.
Podsumowanie dotychczas złożonych częściowych wniosków przedstawia poniższa tabela

Związek
Eurorergion „Tatry“

Samorządowy Kraj
Preszowski

Samorządowy Kraj
Żyliński

Ilość złożonych
częściowych wniosków
o płatność

10

10

10

Kwota ogółem razem
dla 10 częściowych
wniosków
o płatność

1 560 793,68 EUR

487 043,05 EUR

397 327,65EUR

1 306 255,05 EUR

413 604,96 EUR

332 256,05 EUR

Poziom wykorzystanej
alokacji w ramach PP

36,81 %

30,46 %

33,98 %

Poziom
wykorzystanej
alokacji na realizację
mikroprojektów

33,39 %

29,32 %

32,03 %

Kwota dofinansowania
z EFRR razem dla
10 częściowych
wniosków
o płatność
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Jednocześnie Związek Euroregion „Tatry” (jako Partner Wiodący) sporządził wnioski o płatność
z postępu realizacji projektu parasolowego, w którym umieścił wydatki z wszystkich zatwierdzonych
częściowych wniosków o płatność. Wnioski o płatność podlegały weryfikacji przez Wspólny
Sekretariat Techniczny w Krakowie, po czym przesyłane były do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju). Następnie Instytucja Zarządzająca przekazywała refundację.
Związek Euroregion „Tatry” w okresie sprawozdawczym przygotował kolejne trzy (zbiorcze) wnioski
o płatność:


7. wniosek złożony w dniu 29.05.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2017 r. – 28.02.2018 r.
na kwotę 209 691,23 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 175 940,28 EUR – zatwierdzony przez
WST w dniu 31.07.2018 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku Euroregion
„Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego.
Refundacja środków z EFRR wpłynęła w dniu 29.08.2018 r. Płatności dla partnerów słowackich
przekazano w dniu 29.08.2018 r.



8. wniosek złożony w dniu 24.09.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2018 r. – 31.05.2018 r. na
kwotę 462 741,47 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 380 850,32 EUR – zatwierdzony przez
WST w dniu 29.11.2018 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku Euroregion
„Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego.
Refundacja środków z EFRR wpłynęła w dniu 28.11.2018 r. Płatności dla partnerów słowackich
przekazano w dniu 28.11.2018 r.



9. wniosek złożony w dniu 7.12.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2018 r. – 31.08.2018r. na
kwotę 950 484,84 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 798 076,55 EUR – zatwierdzony przez
WST w dniu 04.01.2019 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku Euroregion
„Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego.
Refundacja środków z EFRR wpłynęła w dniu 04.01.2018 r. Płatności dla partnerów słowackich
przekazano w dniu 08.01.2019 r.

Ponadto Związek Euroregion „Tatry” w tym okresie sprawozdawczym, po zatwierdzeniu każdego
częściowego wniosku o płatność wnioskował do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o
środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące tzw. współfinansowanie krajowe wydatków
poniesionych na realizację projektu parasolowego. Na tej podstawie otrzymał następujące płatności:


37 329,00 zł w dniu 28.08.2018 r. za okres sprawozdawczy: 01.12.2017 r. - 28.02.2018 r.



96 713,00 zł w dniu 27.11.2018 r. za okres sprawozdawczy: 01.03.2018 r.- 31.05.2018 r.



55 765,45 zł w dniu 04.01.2019 r. za okres sprawozdawczy: 01.06.2018 r. - 31.08.2018 r.

Podsumowanie dotychczas złożonych wniosków o płatność przedstawia poniższa tabela
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Związek Euroregion "Tatry" w partnerstwie
z Samorządowym Krajem Preszowskim
oraz Samorządowym Krajem Żylińskim

Ilość złożonych wniosków
o płatność

9

Kwota ogółem razem dla
9 wniosków o płatność

2 149 661,01 EUR

Kwota dofinansowania
z EFRR razem dla 9
wniosków
o płatność

1 801 981,12 EUR

Poziom wykorzystanej
alokacji w ramach PP

30,67 %

Po I i II naborze zakontraktowano 65 mikroprojektów na wartość dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 139 293,14 EUR, co przy całkowitej alokacji na Fundusz
Mikroprojektów 6 328 294,67 EUR stanowi 65,41 %.

Rezultaty mikroprojektów zakontraktowanych w ramach pierwszego i drugiego naboru
65 mikroprojektów zakontraktowanych, w których przeprowadzono szereg działań, m.in.











wybudowano nowe szlaki rowerowe oraz oznakowano już istniejące;
nagrano filmy i płyty muzyczne promujące pogranicze polsko-słowackie;
wydano publikacje, mapy i przewodniki po pograniczu polsko-słowackim;
zorganizowano wspólne polsko-słowackie wydarzenia, warsztaty i imprezy;
odrestaurowano zabytkową studnię oraz jej otoczenie;
wykonano remont pomieszczenia punktu obsługi klienta i punktu poboru wody mineralnej w
pijalni wody;
wyremontowano obiekty sakralne stanowiące dziedzictwo kulturalne pogranicza polskosłowackiego;
wyremontowano dwie wąskotorowe lokomotywy i wagoniki pasażerskie kolejki wąskotorowej;
utworzono aplikację mobilną zapraszającą w podróż po największych atrakcjach Orawy;
wykonano modernizację i remont zabytkowych budynków architektury drewnianej.

Łącznie utworzono 6 nowych transgranicznych produktów turystycznych, zmodernizowano lub
udoskonalono 75 km transgranicznych szlaków rekreacyjnych, zrealizowano 149 „miękkich” działań
transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza.
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W transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego uczestniczyło 69
organizacji, powstało 10 nowych transgranicznych e-produktów i e-usług, zmodernizowano lub
rozbudowano 99 elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku
turystycznego oraz zmodernizowano 16 elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po
zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich.

C. Sprawy dotyczące zarządzania projektem parasolowym.
1. W dniu 09.05.2018 r. w Nowym Targu, Związek Euroregion „Tatry” zorganizował bezpłatne
szkolenie dla mikrobeneficjentów z II naboru dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczania
mikroprojektów.
2. W dniach 24, 28, 29.05.2018 r. oraz 07.06.2018 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”
Kontroler Krajowy (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) przeprowadził kontrolę na miejscu
dotyczącą realizacji projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura. Zakres kontroli
obejmował przeprowadzenie przez Euroregion „Tatry” II naboru i kontraktacji mikroprojektów oraz
weryfikację kwalifikowalności wydatków przedstawionych w częściowych wnioskach o płatność.
Kontrolerzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości ani uchybień w wyniku przeprowadzonej
kontroli, co potwierdza Informacja pokontrolna z kontroli nr 3/2018 z dnia 21.06.2018 r.
3. Związek Euroregion „Tatry” przeprowadził wizyty sprawdzające mikroprojektów realizowanych
przez: Gminę Bukowina Tatrzańska mikroprojekt nr INT/ET/PO/1/I/B/0027 w dniu 08.06.2018 r.,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale mikroprojekt nr INT/ET/TAT/1/I/B/0062
w dniu 13.06.2018 r., Gminę Lipnica Wielka mikroprojekt nr INT/ET/TAT/1/I/B/0051 w dniu
26.09.2018 r. oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy mikroprojekt nr INT/ET/TAT/1/I/B/0055 w dniu
13.12.2018 r.
4. Przygotowano aktualizację Poradnika 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. W dniu 31.01.2019 r. Komitet ds. mikroprojektów w
procedurze Per Rollam podjął decyzję nr 32 w sprawie zatwierdzenia zmian w Poradniku
Mikrobeneficjenta.
Aktualna
wersja
dostępna
jest
na
stronie
internetowej:
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/aktualnosc/aktualizacja-poradnika-mikrobeneficjenta
5. W dniu 09.08.2018 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu z inicjatywy
Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie odbyło się spotkanie robocze partnerów
projektu parasolowego z WST.
6. W dniu 19.11.2018 r. Euroregion „Tatry” złożył do Instytucji Zarządzającej wniosek o przyznanie
dodatkowych środków na realizację projektu parasolowego. W dniu 30.11.2018 r., jako pierwsi ze
wszystkich partnerów projektu parasolowego na polsko-słowackim pograniczu, otrzymaliśmy z
Instytucji Zarządzającej pismo z informacją, że wynik oceny spełnia kryteria określone w zał.14
do Podręcznika beneficjenta i tym samym jest pozytywny. W związku z powyższym
zaktualizowano wniosek o dofinansowanie projektu parasolowego i w dniu 21.03.2019 r. został
podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego oraz aneks do umowy
partnerskiej. Wartość przyznanych dodatkowych środków z EFRR w ramach projektu
parasolowego to 1 489 010,52 EUR (w tym wartość dodatkowych środków z EFRR przyznanych
dla Euroregionu „Tatry” to 899 988,52 EUR).
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7.

W związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami na realizację projektu parasolowego
przedłużono termin realizacji projektu parasolowego do dnia 30.06.2022 r.

8. W dniach 11.03.2019 r. w Nowym Sączu, 12.03.2019 r. w Wysowej -Zdrój oraz 15.03.2019 r.
w Nowym Targu, Związek Euroregion „Tatry” zorganizował bezpłatne jednodniowe warsztaty
szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców. W szkoleniach uczestniczyło 86 potencjalnych
mikrobeneficjentów.
9. Działania związane z realizacją projektu parasolowego realizowane były przez Dział projektu
parasolowego Priorytet 1, w którym pracują 4 osoby 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.
D. Promocja projektu parasolowego.
1. Strona internetowa www.pwt.euroregion-tatry.eu oraz profile społecznościowe
Euroregion „Tatry” (Facebook, Twitter, Instagram) są na bieżąco aktualizowane.

Związku

2. Newsletter Euroregionu „Tatry” promuje na bieżąco realizacje projektu parasolowego z 1 osi
priorytetowej w wersji papierowej oraz elektronicznej.
3. W dniu 19.04.2018 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu podczas
spotkania inauguracyjnego realizację mikroprojektów z II naboru podpisano 12 pierwszych umów
o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w ramach drugiego naboru.
4. W dniach 25-26.06.2018 r. w Wiśle odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, na którym
Pan Michał Stawarski Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”, przedstawił stan realizacji
projektu parasolowego.
5. W dniu 06.10.2018 r. w Terchovej na Słowacji odbyło się wydarzenie roczne Programu Interreg
V-A PL-SK 2014-2020 połączone z obchodami Europejskiego Dnia Współpracy. Związek
Euroregion "Tatry" wspólnie z innymi beneficjentami prezentował sukcesy polsko-słowackiej
współpracy na obszarze pogranicza.
6. W dniu 30.10.2018 r. Pan Michał Stawarski Dyrektor biura Związku Euroregionu „Tatry”
uczestniczył w konferencji promocyjnej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska – Słowacja 2014-2020 pt. „Wspólnie zmieniamy pogranicze”, zorganizowanej w Starym
Sączu.
7. W dniu 07.11.2018 r. przedstawiciele PPP wzięli udział w spotkaniu instytucji zaangażowanych
we wdrażanie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, poświęconemu działaniom
informacyjnym i promocyjnym. Spotkanie to zorganizowane zostało przez Wspólny Sekretariat
Techniczny w Krakowie.
8. W dniu 18.12.2018 r. w Kieżmarku obradował XXIV Transgraniczny Kongres Euroregionu „Tatry”,
na którym przedstawiono stan realizacji projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura.
9. W dniu 25.01.2019 r. w Jasionce koło Rzeszowa odbyło się I Forum Słowackie, w którym wzięli
udział przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" - Pan Bogusław Waksmundzki i Pan Michał
Stawarski.
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10. W czasopiśmie "Europrojekty.pl" nr 123-124 wydanym w październiku 2018 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".
11. W dniach 19-20.03.2019 r. w Tatrach Wysokich na Słowacji odbyło się IX posiedzenie Komitetu
Monitorującego, na którym Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” przedstawił stan realizacji
projektu parasolowego.
E. Sprawy różne.
1. W dniach 28-29.06.2018 r. Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" uczestniczył w spotkaniu
poświęconym przyszłości programów INTERREG i EIS po 2020 roku.
2. W dniach 29-30.11.2018 r. przedstawiciele Euroregionu „Tatry” uczestniczyli w konferencji pt.
„EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej”
oraz wizycie studyjnej organizowanej przez EUWT TATRY.
3. Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020 w okresie od 25.04.2018 r. do 10.04.2019 r. głosowaniem procedurą pisemną
zatwierdził:
o

w dniu 13.08.2018 r. - zatwierdzenie 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,

o

w dniu 05.11.2018 r. - zatwierdzenie wzoru Umowy realizacji mikroprojektu własnego
pomiędzy słowackim partnerem mikroprojektu a słowackim Partnerem Projektu
Parasolowego,

o

w dniu 31.01.2019 r. - zatwierdzenie 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.

4. W dniu 18.02.2019 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” odbyło się badanie fokusowe
pt. Ewaluacja Śródokresowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020. Badanie zostało zrealizowane przez Konsorcjum: Eu-Consult Sp. z O.O. I
Kreatus Sp z o.o. na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
F. Sprawy problematyczne
1. Opóźnienia w rozliczaniu mikroprojektów wspólnych po stronie słowackiej.
2. Opóźnienia w zatwierdzaniu przez Wspólny Sekretariat Techniczny wniosków o płatność, co
skutkowało opóźnieniami w przekazywaniu płatności dla mikrobeneficjentów przez Euroregion
„Tatry”.
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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.
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
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
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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)

Dotychczasowa
kwota EFRR

ZWIĄZEK
EUROREGION
TATRY (PW)

Kwota EFRR po
przyznaniu
dodatkowych
3% na realizację
projektu
parasolowego

Dotychczasowa
kwota wydatków
kwalifikowalnych

Kwota po
przyznaniu
dodatkowych
środków na
realizację
projektu
parasolowego

400 151,19

500 149,91

470 766,13

588 411,66

SKP

151 118,45

188 913,89

177 786,45

222 251,64

SKŻ

110 512,73

138 164,18

130 015,00

162 546,09

RAZEM

661 782,37

827 227,98

778 567,58

973 209,39

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 pierwszego i dodatkowego naboru w tym okresie były na etapie
finalizowania działań i rozliczania. Wszystkie 4 mikroprojekty złożone do Euroregionu "Tatry"
zostały zrealizowane, rozliczone i ujęte w częściowych wnioskach o płatność z realizacji projektu
parasolowego. Na końcową refundację oczekuje tylko 1 mikrobeneficjent, który jako ostatni
zakończył działania projektowe w dniu 31.10.2018r. (płatność z EFRR do przekazania wynosi
16.269,28 EUR). Kwota oszczędności w wyniku rozliczenia tych mikroprojektów to 35.014,15 EUR.
2. W dniu 16.04.2018 r. zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego,
przedłużający realizację projektu parasolowego do dnia 31.12.2020 r., co umożliwiło ogłoszenie
kolejnego naboru mikroprojektów. W wyniku uzgodnień pomiędzy PPP, od dnia 3 września 2018 r.
do 14. grudnia 2018 r. przeprowadzony został drugi nabór mikroprojektów,. Środki EFRR
pozostające do wykorzystania na dofinansowanie mikroprojektów to minimum 292.494,68 EUR,
a w podziale na każdego z partnerów przedstawiało się to następująco:
 Związek Euroregion „Tatry”- 157.775,99 EUR (ok. 46 % zaplanowanych środków),
 Samorządowy Kraj Preszowski – 74.661,25 EUR (ok. 58 % zaplanowanych środków),
 Samorządowy Kraj Żyliński – 60.057,44 EUR (ok. 64 % zaplanowanych środków).
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3. Związek Euroregion „Tatry zorganizował w dniu 03.10.2018 r. w Nowym Targu szkolenie dla
potencjalnych wnioskodawców i udzielał na bieżąco konsultacji wszystkim zainteresowanym
podmiotom.
4. W okresie od 23.07.2018 r. do 31.07.2018 Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa
Finansów RP przeprowadził czynności audytowe w Związku Euroregion „Tatry”,
dotyczące częściowego wniosku o płatność nr PLSK.03.01.00-12-0006/16-006-03-P01
zatwierdzonego w ramach niniejszego projektu parasolowego. Audytorzy nie stwierdzili żadnych
nieprawidłowości w badanym zakresie.
5. W drugim naborze do dnia 14.12.2018 r. do biura Związku Euroregion "Tatry" złożono
11 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów, w ramach których wnioskowano o wsparcie z
EFRR w łącznej wysokości 533.307,53 EUR. Natomiast do urzędów Samorządowego Kraju
Preszowskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego nie złożono żadnego wniosku o
dofinansowanie w tym naborze.
6. W dniu 04.01.2019 r. Związek Euroregion "Tatry" złożył wniosek o przyznanie dodatkowych
środków na realizację projektu parasolowego "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu
polsko-słowackim"
7. Do dnia 21.02.2019 r. trwała ocena formalna wniosków z drugiego naboru. W jej wyniku
1 mikroprojekt został odrzucony z przyczyn formalnych a 10 mikroprojektów spełniających kryteria
formalne zostało zakwalifikowanych do oceny jakościowej ubiegając się o dofinansowanie z EFRR
w łącznej wysokości 434.166,22 EUR .
8. W dniu 27.02.2019 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się spotkanie
poświęcone śródokresowemu przeglądowi realizacji projektu parasolowego z 3 osi, w którym
uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu parasolowego, Wspólnego Sekretariatu
Technicznego oraz Kontrolera krajowego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na spotkaniu
poruszona została m.in. kwestia aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego
w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej o przyznaniu dodatkowych środków z EFRR w
wyniku spełnienia kryteriów śródokresowej ewaluacji projektu parasolowego. Dyskusja na ten
temat wywiązała się w kontekście braku zainteresowania składaniem wniosków o dofinansowanie
mikroprojektów w Samorządowym Kraju Preszowskim i Samorządowym Kraju Żylińskim
w ramach zakończonego drugiego naboru oraz 11 wnioskach złożonych do biura Związku
Euroregion "Tatry". Jednocześnie poinformowano, że wysokość środków przeznaczonych na
dofinansowanie mikroprojektów z drugiego naboru uległa zwiększeniu w wyniku wystąpienia
oszczędności we wcześniej zrealizowanych mikroprojektach (szczegółowe informacje zawiera
tabela nr 3).
9. W dniu 01.03.2019 r. odbyło się posiedzenie polsko-słowackiego Zespołu ekspertów, podczas
którego oceniono jakościowo 10 mikroprojektów z drugiego naboru (2 wspólne i 8 indywidualnych).
Eksperci zewnętrzni rekomendowali do realizacji 10 mikroprojektów z dofinansowaniem z EFRR
wynoszącym łącznie 430.794,48 EUR (w tym 370.469,14 EUR z alokacji Euroregionu "Tatry").
Listę rekomendowanych mikroprojektów przedstawia tabela nr 2.
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TABELA NR 2 -

l.p.

1.

2.

3.

LISTA MIKROPROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO „WSPÓLNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM”
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020 - OŚ PRIORYTETOWA 3, DRUGI NABÓR
MIKROPROJEKTY ZŁOŻONE DO ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
REKOMENDOWANA
KWOTA EFRR
REKOMENDOWANA
KWOTA
NUMER I TYP
PARTNER
Z ALOKACJI
WARTOŚĆ
WNIOSKODAWCA
TYTUŁ MIKROPROJEKTU
DOFINANSOWANIA
EUROREGIONU
MIKROPROJEKTU
MIKROPROJEKTU
MIKROPROJEKTU
MIKROPROJEKTU
„TATRY”
W EUR (100%)
Z EFRR W EUR
W EUR

INT/ET/TAT/3/II/B/0171
wspólny

Gmina Nowy Targ

INT/ET/TAT/3/II/B/0170
wspólny

Gmina Jabłonka

INT/ET/TAT/3/II/A/0172
indywidualny

Grupa Regionalna
GOPR Grupa
Podhalańska

PL - Transgraniczna wymiana
dobrych praktyk w zakresie
narciarstwa biegowego na
pograniczu polsko-słowackim/
Cezhraničná výmena dobrej
praxe v bežeckom lyžovaní na
poľsko-slovenskom pohraničí

Obec Štrba

Edukacja transgraniczna - KROK
w przyszłość /
Cezhraničné vzdelávanie –
KROK do budúcnosti
„Kształtowanie i podnoszenie
transgranicznych kompetencji
ratowników GP GOPR i Horska
Zachranna Sluzba” /
"Tvorba a zlepšovanie
cezhraničných kompetencií
záchranárov GP GOPR a Horskej
służby Pieninského národného
parku"

Mesto Trstená,
Občianske združenie
V.I.A.C.
Trstená
Horská služba
Pieninského
národného parku
Spišská Stará Ves

108572,10

92286,28

54481,00

39489,15

33565,76

11045,70

58582,44

49795,07

49795,07
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4.

INT/ET/TAT/3/II/A/0173
indywidualny

Miasto i Gmina
Szczawnica

Wiem kim będę / Viem čím
budem

Mesto Spišska Belá

5.

INT/ET/TAT/3/II/A/0166
indywidualny

Powiat
Nowosądecki

Stredná odborná
škola lesnícka
Tvrdošín

Občianske združenie
POLSKA
Poprad
Základná umelecká
škola Trstená

6.

INT/ET/TAT/3/II/A/0168
indywidualny

Gmina Uście
Gorlickie

Rozwój kształcenia leśnego na
poziomie szkoły średniej na
terenie pogranicza polsko –
słowackiego / Rozvoj
vzdelávania na úrovni stredných
škôl v oblasti lesníctva na
poľsko-slovenskom pohraničí
Akademia Społeczna/Sociálna
akadémia

7.

INT/ET/TAT/3/II/A/0169
indywidualny

Wodne Pogotowie
Ratunkowe

Przygotowany Wolontariusz Pripravený dobrovoľník

8.

INT/ET/TAT/3/II/A/0174
indywidualny

Centrum Kultury i
Promocji Gminy
Czarny Dunajec

Transgraniczni animatorzy
kultury – nowoczesne formy
edukacji specjalistycznej na
polsko-słowackim pograniczu /
Cezhraniční animátori kultúry moderné formy odborného
vzdelávania na poľskoslovenskom pohraničí
Synergia edukacji i pracy w
perspektywie aktywności
całożyciowej. SK:Synergia
vzdelávania a práce v
perspektíve celoživotnej aktivity

9.

INT/ET/TAT/3/II/A/0176
indywidualny

Towarzystwo Bursy
Gimnazjalnej im.
dra Jana
Bednarskiego pod
wezwaniem
św.Stanisława
Kostki

Obec Kružlov

Gimnazjum
P.O. Hviezdoslava
w Kieżmarku

52019,41

44216,49

44216,49

56780,76

48263,64

48263,64

49569,00

42133,65

42133,65

44995,86

38246,48

38246,48

17089,62

14526,17

14526,17

31687,26

26934,17

26934,17
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10.

INT/ET/TAT/3/II/A/0167
indywidualny

Transgraniczna wymiana
dobrych praktyk w zakresie
turystyki osób
niepełnosprawnych/Cezhraničná
výmena osvedčených postupov
v oblasti cestovného ruchu pre
ľudí so zdravotným postihnutím

Stowarzyszenie
Civitas Nostra

Obec Kružlov

SUMA

40826,77

40826,77

48031,50

506817,10

430794,48

370469,14

TABELA NR 3 ŚRODKI Z EFRR PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW W PROJEKCIE PARASOLOWYM W PRÓWNANIU Z WYNIKIEM II NABORU

FUNDUSZ
MIKRO
(EFRR)

ALOKACJA
II NABÓR

OSZCZĘDNOŚCI

(A)

(B)

ALOKACJA +
OSZCZĘDNOŚ
CI
(C) = (A)+(B)

MIKROPROJEKTY
Z II NABORU
PO OCENIE
JAKOŚCIOWEJ
(D)

RÓŻNICA

DODATKOW
E
3%

(E)=(C)-(D)

POZOSTAJE
/BRAKUJE
(G)=(E)+(F)

(F)

ET

157 775,99

35 014,15

192 790,14

370 469,14

-177 679,00

84 998,91

-92 680,09

SKP

74 661,25

282,85

74 944,10

37 805,28

37138,82

32 126,12

69 264,94

SKŽ

60 057,44

10 616,92

70 674,36

22 520,06

48154,30

23 503,73

71 658,03

SUMA

292 494,68

45 913,92

338 408,60

430 794,48

-92 385,88

140 628,76

48 242,88
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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:

7. wniosek złożony w dniu 10.04.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2017r. – 28.02.2018r.
na kwotę 5.384,08 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 4.576,48 EUR – zatwierdzony przez
Kontrolera krajowego (Małopolski Urząd Wojewódzki) w dniu 08.06.2018 r.

8. wniosek złożony w dniu 07.08.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2018r. – 31.05.2018r.
na kwotę 83.288,59 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 70.795,20 EUR – zatwierdzony przez
Kontrolera krajowego w dniu 28.09.2018 r.
 9. wniosek złożony w dniu 26.10.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2018r. – 31.08.2018 r.
na kwotę 61.099,22 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 51.934,33 EUR – zatwierdzony przez
Kontrolera krajowego w dniu 06.12.2018 r.
 10 wniosek złożony w dniu 24.01.2019 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2018r. – 30.11.2018 r.
na kwotę 42.743,89 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 36.332,33 EUR – na dzień 21.03.2019
r. w trakcie weryfikacji przez Kontrolera krajowego.
Partnerzy projektu parasolowego, tj. Samorządowy Kraj Preszowski oraz Samorządowy Kraj Żyliński,
złożyli kolejne częściowe wnioski o płatność do kontrolera (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Republiki Słowackiej):
o Samorządowy Kraj Preszowski sporządził cztery częściowe wnioski o płatność na sumę
56.143,35 EUR,w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 47721,84 EUR.
o Samorządowy Kraj Żyliński sporządził cztery częściowe wnioski o płatność na sumę
14.560,43 EUR , w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 12.376,37 EUR.
Podsumowanie dotychczas złożonych częściowych wniosków przedstawia poniższa tabela

PPP

Ilość złożonych
częściowych wniosków o
płatność

10

Kwota ogółem razem dla
10 częściowych
wniosków
o płatność

235 909,89 EUR

67 750,63 EUR

20 497,81 EUR

Kwota dofinansowania
z EFRR razem dla
10 częściowych
wniosków
o płatność

200 523,37 EUR

57 588,16 EUR

17 422,94 EUR

Poziom wykorzystanej
alokacji w ramach PP

50,11 %

38,11 %

15,77 %

Poziom
wykorzystanej
alokacji na realizację
mikroprojektów

43,30 %

32,40 %

10,28 %

10

10
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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
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 trzy (zbiorcze) wnioski
o płatność:
o 7. wniosek złożony w dniu 19.06.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2017 r. – 28.02.2018r.
na kwotę 18.695,10 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 15.890,83 EUR – zatwierdzony przez
WST w dniu 18.09.2018 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku Euroregion
„Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego
oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego.
Refundacja środków z EFRR wpłynęła dnia 25.09.2018 r. Płatności dla partnerów słowackich
przekazano w dniu 27.09.2018 r.
o 8. wniosek złożony w dniu 28.09.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2018 r. – 31.05.2018 r.
na kwotę 99.888,26 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 84.904,93 EUR – zatwierdzony przez
WST w dniu 29.11.2018 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku Euroregion
„Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego.
Refundacja środków z EFRR wpłynęła dnia 13.12.2018 r. Płatności dla partnerów słowackich
przekazano w dniu 14.12.2018 r.
o 9. wniosek złożony w dniu 11.12.2018 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2018 r. – 31.08.2018r.
na kwotę 70.227,17 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 59 693,09 EUR – zatwierdzony przez
WST w dniu 04.01.2019 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku Euroregion
„Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego.
Refundacja środków z EFRR wpłynęła dnia 04.01.2018 r. Płatności dla partnerów słowackich
przekazano w dniu 08.01.2019 r.
W sumie od początku wdrażania projektu parasolowego środki zrefundowane z EFRR wynoszą
212286,77 EUR (co stanowi 32 % zaplanowanych środków).
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:
 2265,20 zł w dniu 25.06.2018 r. za okres sprawozdawczy: 01.12.2017 r. - 28.02.2018 r.
 18832,36 zł w dniu 12.10.2018 r. za okres sprawozdawczy: 01.03.2018 r.- 31.05.2018 r.
 14077,71 zł w dniu 18.12.2018 r. za okres sprawozdawczy: 01.06.2018 r. - 31.08.2018 r.
Rezultaty mikroprojektów zakontraktowanych w ramach pierwszego i dodatkowego naboru
-7 mikroprojektów zrealizowanych, w których przeprowadzono m.in.
• Kursy języka polskiego i języka słowackiego oraz tandemy językowe ;
• kursy komputerowe;
• kurs "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce” (na potrzeby tego kursu utworzono
dwujęzyczną platformę e-lerningową www.e-plskedu.eu);
•
cykl szkoleń specjalistycznych dot. transgranicznych aspektów pracy w jednostkach
samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu;
• szkolenia wysokogórskie i lawinowe oraz biometryczne;
• szkolenia z zakresu animator czasu wolnego, turystyka uzdrowiskowa, turystyka wiejska,
• cykl kursów i szkoleń zawodowych: instruktor jazdy na nartach, Kwalifikowana Pierwsza
Pomoc, pilarz – drwal, ratownik wodny, sternik motorowodny.
Łącznie zorganizowano 84 wspólne inicjatywy lokalne na rzecz zatrudnienia i wspólnych
szkoleń, w których uczestniczyło 1110 osób.
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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 (0,8 etatu wg stanu na dzień 21.03.2019 r.)
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.
D. Sprawy problematyczne
1. Niewielkie zainteresowanie realizacją mikroprojektów z 3 osi priorytetowej Programu Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - po stronie słowackiej nie złożono żadnego wniosku o
dofinansowanie mikroprojektów w drugim naborze (przeprowadzonym w terminie
od 03.09.2018 r. do 14.12.2018 r.).
2. Opóźnienia w rozliczaniu mikroprojektów wspólnych po stronie słowackiej.
Po pierwszym i dodatkowym naborze zakontraktowano 7 mikroprojektów na wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 270.020,36 EUR, co przy całkowitej alokacji na
Fundusz Mikroprojektów 562.515,04 EUR stanowi 48%.

3. GOSPODARKA FINANSOWA
Związek Euroregion „Tatry” jako Partner Wiodący 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

ma zapewnione środki na zarządzanie projektami parasolowymi, w tym koszty personelu oraz koszty
administracyjno-biurowe. W 2018 roku stowarzyszenie wydatkowało kwotę w wysokości 646 175,39 zł
w tym:
 na realizację projektu parasolowego w ramach Priorytetu I: 565 018,77 zł
 na realizację projektu parasolowego w ramach oraz Priorytetu III: 81 156,62 zł.
W ramach realizacji obu projektów Związek sfinansował wynagrodzenie 8 pracowników na kwotę
558 562,59 zł oraz koszty administracyjno-biurowe w kwocie 32 334,02 zł.
Biuro Związku Euroregion „Tatry” w roku 2018 złożyło 4 raporty cząstkowe na łączną kwotę:
569 848,73 zł dla projektu parasolowego Priorytet I oraz 3 raporty cząstkowe na łączną kwotę:
63 226,56 zł dla projektu parasolowego Priorytet III.
Natomiast ze środków statutowych sfinansowane zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie
264 727,29 zł oraz koszty prowadzenia biura w kwocie 74 341,01 zł.
Ponadto Związek Euroregion „Tatry” wsparł Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
TATRY pożyczką w kwocie 50 000,00 zł.
Dnia 31 marca 2018 roku zakończyła się realizacja mikroprojektu własnego pt. Walory kulturowe
i przyrodnicze na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
W projekcie rozliczono wszystkie zaplanowane wydatki, które wyniosły 275 883,23 zł i zostały
zrefundowane w wysokości 90% dopiero 12 lutego 2019 roku.
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Na koniec 2018 roku wystąpiły należności w wysokości 547 024,71 zł, które spowodowane były
opóźnieniami w refundacjach wydatków poniesionych przez Euroregion „Tatry” na realizację
projektów parasolowych oraz mikroprojektu własnego.
Brak wpływu należności do końca 2018 roku spowodował nieuzyskanie planowanych przychodów.
W związku z tym rok 2018 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości - 67 269,67 zł.
W dniu 18 marca 2018 roku Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Biurze Związku Euroregion
„Tatry” i nie stwierdziła żadnych uchybień w prowadzonej przez Związek gospodarce finansowej.
Integralną i szczegółową informację na temat gospodarki finansowej Związku Euroregion „Tatry”
w roku 2018 obrazuje załącznik nr 2 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., załącznik nr 3
Rachunek zysków i strat oraz Informacja dodatkowa uproszczona do sprawozdania finansowego za
rok 2018, a także załącznik nr 4 Wykonanie budżetu za 2018 wraz z częścią opisową.
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Załącznik nr 2
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.04.2018 r. do 21.03.2019 r.
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Załącznik nr 3
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.04.2018 r. do 21.03.2019 r.
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Załącznik nr 4
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.04.2018 r. do 21.03.2019 r.
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4. PERSPEKTYWY NA LATA 2019-2020
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. Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach
projektu Łączy nas natura i kultura, który zakończy się 30 kwietnia 2019 r. Po zatwierdzeniu projektów
przez Komitet ds. mikroprojektów i kontraktacji odbędą się dla beneficjentów szkolenia z zakresu
realizacji i rozliczania mikroprojektów. W dniu 3 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu w Preszowie Komitet
ds. mikroprojektów zatwierdził do dofinansowania 4 mikroprojekty, których beneficjentami są: Gmina
Nowy Targ, Gmina Jabłonka, Grupa Regionalna GOPR-Grupa Podhalańska, Miasto i Gmina
Szczawnica. Łączna kwota dofinansowania z EFRR tych projektów wynosi 219 863,60 euro. Obecnie
trwa kontrakcja, po której odbędą się szkolenia dla beneficjentów.
Po podpisaniu z Instytucją Zarządzającą aneksu, do Umowy o dofinansowanie projektu
parasolowego, na przyznane już nam dodatkowe środki pieniężne na realizację mikroprojektów, które
nastąpi w najbliższych dniach, dofinansowanie otrzymają kolejne 2 mikroprojekty tj. Powiatu
Nowosądeckiego i Gminy Uście Gorlickie, na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 90 397,29 euro.
Od kwietnia 2019 r. rozpoczęła się realizacja dużego projektu Transgraniczne Centrum Edukacji
Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w partnerstwie ze
Zdruzeniem Euroregion Tatry w Kieżmarku oraz
Europejskim Ugrupowaniem Współpracy
Terytorialnej TATRY z o.o. Do końca 2020 r. odbędą się konferencje, warsztaty i szkolenia z zakresu
przygotowania i rozliczania projektów transgranicznych, prawa administracyjnego i budowlanego,
pomocy publicznej, zamówień publicznych, szkolenia językowe, zostaną zmodernizowane strony
internetowe Związku Euroregion „Tatry” i Zdruzenia Euroregion Tatry. Przeprowadzony będzie
również remont pomieszczeń Euroregionu „Tatry” polegający m.in. na zapewnieniu dostępu dla osób
niepełnosprawnych.
W przypadku pozytywnych ocen Związek Euroregion „Tatry” będzie realizował również następujące
projekty:
a) 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – prezentacja dotychczasowego dorobku
współpracy na granicy polsko-słowackiej; projekt złożony do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych
b) Poszerzenie działalności statutowej Euroregionu „Tatry” poprzez podniesienie standardu pracy
oraz jej organizacji; projekt złożony do Narodowego Instytutu Wolności
c) Plener kulturalny na Podhalu; projekt złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego
d) Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”; projekt złożony do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na dofinasowanie wkładu własnego do
dużego projektu
Ponadto Związek Euroregion „Tatry” przygotowuje mikroprojekt w ramach ogłoszonego naboru
wniosków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach projektu planowane są
m.in.: konkursy, konferencja, wystawa, publikacja promująca Euroregion „Tatry” oraz działania
związane z ochroną środowiska.
W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie prac grupy roboczej ds. nowej perspektywy finansowej
Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zadaniem grupy roboczej będzie przygotowanie dokumentów
Programu. Przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” będą aktywnie uczestniczyć w pracach ww.
grupy.
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III. DZIAŁALNOŚĆ EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY
W 2018 ROKU
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. jest instytucją współpracy
transgranicznej, utworzoną w dniu 14 sierpnia 2013 r. przez Związkiem Euroregion „Tatry” z polskiej
strony i Stowarzyszeniem Region „Tatry” ze słowackiej strony, która posiada osobowość prawną
prawa Unii Europejskiej oraz zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym
zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego. EUWT TATRY uzyskało
osobowość prawą w dniu 20 września 2013 r., kiedy Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej podpisał decyzję o wpisaniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z
o.o. do rejestru ugrupowań, prowadzonego przez MSZ.
Celem EUWT TATRY jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej współpracy
transgranicznej dla wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej obszaru działania Ugrupowania
po polskiej i słowackiej stronie Tatr.
Zadania EUWT TATRY koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniu i realizacji projektów
współpracy terytorialnej z udziałem i dla polskich i słowackich samorządów – członków Euroregionu
„Tatry”, które są współfinansowane przez Unię Europejską, jak również z innych funduszy i środków.

1. EUWT TATRY I JEGO ORGANY STATUTOWE W 2018 ROKU
EUWT TATRY jako odrębna osoba prawna posiada następujące organy statutowe: Zgromadzenie,
Dyrektora i Radę Nadzorczą.
Zgromadzenie jest najwyższym organem Ugrupowania i składa się z 14 przedstawicieli członków
Ugrupowania, z których 7 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 7 reprezentuje Stowarzyszenie
Euroregion Tatry.
W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie EUWT TATRY pracowało w następującym składzie:
Przewodniczący – Štefan Bieľak, Burmistrz Miasta Spiska Bela
Wiceprzewodniczący – Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”,
Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego (od 29.06.2017 r.)
Członkowie:
Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa
Igor Čombor – Burmistrz Miasta Rużomberok
Ján Ferenčak – Przewodniczący Rady Združenia Euroregión „Tatry”, Burmistrz Miasta Kieżmark
Michał Jarończyk – Sekretarz Gminy Czarny Dunajec
Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka
Jana Kormaníková – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami Miasta Liptowski Mikułasz
Stanisław Łukaszczyk – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Peter Petko – przedstawiciel Miasta Spiska Nowa Wieś
Ľuboš Tomko – Burmistrz Miasta Stara Lubowla
Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ
Magaléna Zmarzláková – Burmistrz Miasta Trstena
Organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje działalnością Ugrupowania oraz podejmuje
działania w jego imieniu jest dyrektor. Funkcję tę pełniła w 2018 roku pani Agnieszka Pyzowska.
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Organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania czynności nadzoru jest Rada
Nadzorcza, która składa się z 6 członków, z których 3 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 3
reprezentuje Stowarzyszenie Euroregion Tatry.
Przewodniczącym Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym był Edward Tybor – Przewodniczący
Rady Powiatu Tatrzańskiego.
Członkowie:
Ján Blcháč – Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz
Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne
Marián Soliar – Kierownik Wydziału Ekonomicznego Urzędu Miasta Kieżmark
Jozef Švagerko – Burmistrz Miasta Poprad
Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn
W 2018 roku Zgromadzenie EUWT TATRY obradowało podczas 3 posiedzeń: w dniu 28.03.2018 r. w
Nowym Targu, w dniu 03.07.2018 r. w Kieżmarku oraz w dniu 15.10.2018 r. w Nowym Targu. Odbyło
się również posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28.03.2018 r. w Nowym Targu.
Na posiedzeniu Zgromadzenia w Nowym Targu w dniu 28.03.2018 r. dyrektor Ugrupowania
przedłożyła sprawozdanie z działalności EUWT TATRY w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe za
2017 rok, które zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie. Podsumowano kadencję władz
Ugrupowania w latach 2013-2017. Podjęto uchwały w sprawie wyboru dyrektora, Przewodniczącego
Zgromadzenia oraz członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2021. Zatwierdzono wysokość składki
członkowskiej w 2018 roku. Zgromadzenie zatwierdziło również budżet i plan działania EUWT TATRY
na 2018 rok. Zgromadzenie wyraziło także zgodę na uzupełnienie Regulaminu obrad Zgromadzenia
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. o zapisy dotyczące głosowania w
drodze głosowania pisemnego (per rollam). Dyrektor poinformowała również o stanie realizacji
projektów Ugrupowania oraz o nowych przygotowywanych projektach.
Podczas posiedzenia w dniu 03.07.2018 r. w Kieżmarku przedstawiono informacje na temat zmian w
składzie Zgromadzenia EUWT TATRY wprowadzonych przez Združenie Euroregion Tatry.
Wprowadzono zmiany w składzie Rady Nadzorczej, której członkiem został Pan Marián Soliar.
Dyrektor Ugrupowania zaprezentowała działalność EUWT TATRY i realizowane projekty, a także stan
finansów. Członkowie Zgromadzenia zapoznali się również z informacją o wynikach II naboru
projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Programu Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020 po posiedzeniu Komitetu Monitorującego. W związku z opublikowaniem przez
Komisję Europejską projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności po 2020 roku dyrektor
Ugrupowania przekazała Zgromadzeniu możliwości udziału EUWT TATRY w przygotowaniach do
nowego okresu programowania 2021-2027. Zgromadzenie podjęło decyzję w sprawie podwyższenia
wysokości rocznej składki członkowskiej w 2018 roku z 3.000 EUR na 5.000 EUR. Zatwierdziło
również zmiany w Regulaminie obrad Zgromadzenia polegające na uwzględnieniu procedury per
rollam w podejmowaniu decyzji. Przyjęło Regulamin wynagradzania pracowników EUWT TATRY oraz
określiło wysokość wynagrodzenia dyrektora Ugrupowania.
W dniu 15.10.2018 r. w Nowym Targu odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia. Członkowie
Zgromadzenie zapoznali się z informacją na temat działalności EUWT TATRY i realizowanych
projektów, a także udziału EUWT TATRY w przygotowaniach do nowego okresu programowania
2021-2027. Dyrektor poinformowała również o nagrodzie EGTC Awards 2018 przyznanej EUWT
TATRY przez Komitet Regionów. W posiedzeniu uczestniczyli przedstwiciele Słowackiej Izby
Handlowej w Preszowie, Tatrzańskiej Izby Gospodarczej oraz miast Zakopane i Poprad, którzy
informowali o podpisaniu Deklaracji o wzajemnej współpracy miast Poprad, Zakopane, Wysokie Tatry
oraz Memorandum Izb Handlowych działających pod Tatrami o wspólnym rozwoju Tatr.
Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28.03.2018 r. w Nowym Targu dotyczyło badania sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z działalności Ugrupowania w 2017 roku. Zakończyło się ono

54

pozytywną opinią i wnioskiem do Zgromadzenia o przyjęcie obu sprawozdań oraz o udzielenie
dyrektorowi absolutorium za rok 2017.
W 2018 roku Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:














Uchwała nr 1/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2017 rok i sprawozdania z działalności EUWT TATRY z o.o. w 2017 roku oraz udzielenia
absolutorium dyrektorowi
Uchwała nr 2/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
EUWT TATRY z o.o.
Uchwała nr 3/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: członków Rady Nadzorczej EUWT TATRY z
o.o.
Uchwała nr 4/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: wyboru Dyrektora EUWT TATRY z o.o.
Uchwała nr 5/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia budżetu EUWT TATRY z o.o.
na 2018 rok
Uchwała nr 6/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: przyjęcia planu działania EUWT TATRY z o.o.
na 2018 rok
Uchwała nr 7/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: wysokości składki członkowskiej w EUWT
TATRY w roku 2018
Uchwała nr 8/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: Regulaminu działania Zgromadzenia EUWT
TATRY
Uchwała nr 9/2018 z dnia 03.07.2018 r. w sprawie: członków Rady Nadzorczej EUWT TATRY z
o.o.
Uchwała nr 10/2018 z dnia 03.07.2018 r. w sprawie: wysokości składki członkowskiej w EUWT
TATRY w roku 2018
Uchwała nr 11/2018 z dnia 03.07.2018 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników
EUWT TATRY
Uchwała nr 12/2018 z dnia 03.07.2018 r. w sprawie: Regulaminu obrad Zgromadzenia EUWT
TATRY
Uchwała nr 13/2018 z dnia 03.07.2018 r. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Dyrektora
EUWT TATRY z o.o.

2. DZIAŁALNOŚĆ EUWT TATRY
Działalność EUWT TATRY w 2018 roku zdominowały zadania związane z realizacją strategicznego
projektu Euroregionu „Tatry”, jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. W tym
zakresie kontynuowano realizację II etapu Szlaku wokół Tatr jako projektu flagowego Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który to projekt był już mocno zaawansowany.
Równocześnie w związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący projektu dotyczącego III etapu
Szlaku wokół Tatr przystąpiono do podpisania umowy o dofinansowanie tego projektu. Ponadto
Ugrupowanie jako jedyny beneficjent realizowało mikroprojekt edukacyjny pt. Transgraniczne
doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY w ramach Programu Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020. W 2018 roku rozpoczęto również realizację mikroprojektu pt. Szlak wokół Tatr –
tyle do odkrycia. 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, w tym projektu edukacyjnego, którego partnerem wiodącym jest Związek
Euroregion „Tatry”. Aplikowano również o inne środki, m.in. uzyskując dotację z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP na realizację zadania publicznego, a także dotację z Województwa Małopolskiego
na uzupełnienie wkładu własnego do mikroprojektu edukacyjnego. W sumie w 2018 roku EUWT
TATRY jako partner wiodący lub jedyny beneficjent było zaangażowane w 6 transgranicznych
projektów i mikroprojektów i 2 zadania publiczne. Dodatkowo Ugrupowanie jako menadżer zarządzało
realizacją 3 polsko-słowackich projektów. 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
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organizacyjnie i personalnie. Działania te uzupełniały realizowane w sposób ciągły zadania
promocyjne i informacyjne o EUWT TATRY.
Poniżej przedstawiono szczegółowy opis działań realizowanych przez EUWT TATRY w 2018 roku.
2.1 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 kwietnia 2019 roku. Umowa o
dofinansowanie projektu podpisana została pomiędzy Europejskim Ugrupowaniem Współpracy
Terytorialnej TATRY a Instytucją Zarządzającą w dniu 27.02.2017 r. W dniu 31.10.2018 r. podpisano
aneks przedłużający realizację projektu do 30.04.2019 r.
Jesienią 2018 roku zakończyły się wszystkie działania inwestycyjne realizowane przez 9 polskich i
słowackich samorządów. W ramach projektu flagowego wybudowanych zostało 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 została trasa główna Szlaku wokół Tatr i powstał ciąg ścieżek
rowerowych od granicy Chochołów - Sucha Hora na zachodzie do granicy Kacwin - Wielka Frankowa
na wschodzie.
Po stronie słowackiej partnerzy wybudowali ścieżki rowerowe od miejscowości Zdziar w kierunku
Tatrzańskiej Kotliny i Spiskiej Białej i dalej do Kieżmarku. Ponadto na Słowacji powstały kolejne
odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu, Trstenie oraz odcinek Hniezdne-Stara Lubownia. Tym samym
partnerzy uzupełnili i połączyli odcinki Szlaku wokół Tatr wybudowane już wcześniej.
Partnerzy projektu zadbali także o wyposażenie ścieżek rowerowych w infrastrukturę, która służyć
będzie rowerzystom. Powstało 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 został bezpłatny parking dla rowerzystów typu „park
and ride”.
Wszystkie ścieżki rowerowe zostały zaprojektowane jako indywidualne drogi dla rowerzystów w
zdecydowanej większości z nawierzchnią asfaltową. Pozwalają one na bezpieczne podróżowanie na
rowerze po pograniczu i poznawanie miejsc o niepowtarzalnych walorach historycznych, kulturowych i
przyrodniczych. Na przełomie sierpnia i września 2018 roku pracownicy EUWT TATRY prowadzili
pierwszą część pomiarów ruchu rowerowego na ścieżkach wybudowanych po stronie polskiej oraz w
Spiskiej Białej i Starej Lubowni. Na podstawie tych pomiarów określono, że po dobudowaniu kolejnych
odcinków ścieżek rowerowych ze Szlaku wokół Tatr korzystać będzie co najmniej 230.000
użytkowników rocznie. Przekracza to znacznie pierwotne założenia i świadczy o popularności Szlaku
oraz potencjale, jaki stwarza dla rozwoju produktu turystycznego oraz jego wykorzystania przez
samorządy, mieszkańców i przedsiębiorców.
Zadanie EUWT TATRY jako partnera wiodącego zostały tak skonstruowane, aby odciążyć partnerów
od obowiązków administrowania projektem i zajmowania się procedurami programowymi. EUWT jako
polsko-słowacki podmiot, zatrudniając polski i słowacki personel odpowiada za całościowe
zarządzanie projektem oraz merytoryczne i organizacyjne wsparcie 9 polskich i słowackich partnerów
projektu dotyczące realizacji i rozliczania projektu, raportowania postępu realizacji projektu,
monitorowania wydatków i wskaźników, przygotowywania i opracowywania dla partnerów raportów z
postępu realizacji projektu i wniosków o płatność, rozliczania projektu, wprowadzanie niezbędnych
zmian itd.
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EUWT TATRY zatrudniło personel projektu, który w ramach projektu pracował na ½ etatu: 2
menadżerów dla polskiej i słowackiej części realizacji zadań projektu, 2 specjalistów ds. promocji po
polskiej i słowackiej stronie. W 2018 roku skończyły się środki na finansowanie 3 spośród 4 osób. Do
końca projektu tj. do kwietnia 2019 roku zapewnione są środki na płace na ½ etatu dla jednej osoby.
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.
Finansowe zaawansowanie projektu na koniec roku 2018 wynosi 5.046.020,53 EUR (kwota wydatków
kwalifikowalnych), co stanowi 86% kwoty zaplanowanej w budżecie projektu. Pozostała część w
wysokości 600 tysięcy euro to oszczędności poprzetargowe partnerów, które wrócą do Programu. Do
wydatkowania w 2019 roku pozostały już tylko kwoty związane z działaniami miękkimi EUWT TATRY.
W 2018 roku pracownicy EUWT TATRY przygotowali dla partnerów w sumie 44 częściowe wnioski
o płatność oraz 4 zbiorcze wnioski o płatność na łaczną kwotę 3.411.158,18 EUR, z których wszystkie
zostały zatwierdzone bez uwag i zrefundowane. Polscy i słowaccy kontrolerzy krajowi dokonali kontroli
na miejscu realizacji projektu u partnerów i nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
Niestety problemy kadrowe Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020 spowodowały dłuższe niż przewidują procedury oczekiwanie na zweryfikowanie
zbiorczych wniosków o płatność i przekazanie refundacji. Pomimo braku uwag do wniosków czas
oczekiwania wynosił nawet 40-50 dni, przy obowiązującym terminie maksymalnie 25 dni. Szczególnie
widoczne było to w grudniu 2018 roku, gdzie mimo bardzo szybkiego zatwierdzenia wniosku o
płatność refundacja wpłynęła dopiero po południu w dniu 31 grudnia, co uniemożliwiło przekazanie jej
samorządom. Była to kwota blisko 1,5 mln euro bardzo potrzebna gminom na koniec 2018 roku i z
powodu niefrasobliwości WST związanej z nieprzesłaniem do ministerstwa zlecenia płatności, a
potem braku środków na rachunku Programu, refundacja trafiła do partnerów dopiero 2 stycznia br.
Problemy z funkcjonowaniem WST i podejmowaniem decyzji widoczne są też w sprawie
zatwierdzenia wnioskowanych przez polskich partnerów drobnych modyfikacji jednego ze wskaźników
oraz zaktualizowania dokumentacji technicznej. Wniosek o zmiany złożony 29.12.2017 r. do dziś nie
doczekał się odpowiedzi. Pomimo ponowienia wniosku, korespondencji, spotkań, wysłania ekspertyzy
niezależnego eksperta, zatwierdzenia wydatków inwestycyjnych przez kontrolera krajowego sprawa
nie doczekała się odpowiedzi ze strony WST lub IZ.
Ugrupowanie realizuje też w ramach projektu samodzielnie dwa zadania promocyjne i informacyjne,
mające na celu budowanie i promowanie produktu turystycznego. Ich rezultaty są przeznaczone dla
partnerów projektu. Dotychczas rozbudowano stronę internetową www.szlakwokoltatr.eu o nowe
funkcjonalności, przeprowadzono konkurs na logo i slogan Szlaku wokół Tatr i opracowano strategię
komunikacji i promocji Szlaku oraz jednolitą identyfikację wizualną. Wykonano tablice informacyjnopamiątkowe umieszczone na inwestycjach realizowanych przez partnerów oraz banery promocyjne o
Szlaku wokół Tatr dla partnerów projektu.
Szlak wokół Tatr jako polsko-słowacki produkt turystyczny, a także partnerzy projektu byli
prezentowani na 2 targach turystycznych IFT Slovakia Tour w Bratysławie (25-28.01.2018) oraz
GLOBalnie w Katowicach (23-25.03.2018). Wykonane specjalne stoisko wystawiennicze Szlaku wokół
Tatr zdobyło wyróżnienie jako jedno z najciekawszych stoisk na targach w Katowicach.
Przedstawiciele władz i organizacji związanych z rozwojem turystyki rowerowej z polsko-słowackiego
pogranicza wzięli udział w dwudniowej wizycie na Szlaku wokół Tatr, która odbyła się w dnia 4-5
czerwca 2018 r. W wizycie uczestniczyli tez przedstawiciele partnerów projektu. Na rowerach
podróżowaliśmy po odcinkach ścieżek rowerowych po stronie polskiej oraz na Słowacji do Trsteny, w
Liptowskim Mikulaszu, Spiskiej Białej. Ponadto zaprezentowaliśmy wybrane atrakcje turystyczne i
pokazaliśmy, jakie są kolejne plany rozbudowy infrastruktury Szlaku.
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W związku z dużymi opadami śniegu zima 2018/2019 pozwoliła na wykorzystanie ścieżek rowerowych
Szlaku wokół Tatr jako tras do narciarstwa biegowego. Samorządy zadbały o profesjonalne wykonanie
ratrakami śladów dla narciarzy w mieście Nowy Targ, gminie Szaflary, gminie Czarny Dunajec, na
odcinku od Trsteny do granicy państwa, w Liptowskim Mikulaszu.
We wrześniu 2018 roku partnerzy projektu zostali nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie Gmina
Przyjazna Rowerzystom, organizowanym przez PTTK i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tytuł Gminy
Przyjaznej Rowerzystom otrzymały Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary i Gmina Czarny Dunajec. To
już kolejny raz, gdy starania partnerów naszego projektu w zakresie rozwijania infrastruktury
rowerowej oraz rozwoju turystyki rowerowej zostają dostrzeżone w tym konkursie. Wcześniej nagrodę
i wyróżnienie otrzymały w 2016 roku Gmina Czarny Dunajec i Miasto Nowy Targ.
2.2 Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”

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 skomponowanym przedsięwzięciem 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.
Decyzja Komitetu Monitorującego w sprawie zatwierdzenia projektu podjęta została w dniu 25.06.2018
r. Projekt uzyskał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości. W dniu 15.10.2018 r. partnerzy
projektu uroczyście podpisali umowę partnerską. Do końca roku 2018 trwało przygotowywanie
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Związane to było z
faktem, iż dwóch polskich partnerów – Gmina Nowy Targ i Gmina Łapsze Niżne zaplanowały
inwestycje w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z zasadami Programu w takim przypadku do
podpisania umowy niezbędne jest dostarczenie dokumentacji i wszystkich pozwoleń, co wiązało się z
realizacją przez partnerów przetargów. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu
01.02.2019 r. Partnerzy na spotkaniach uzgodnili zasady wsparcia dla EUWT TATRY. Przystąpili do
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przygotowywania przetargów i przekazywania dokumentacji do kontroli ex-ante przed ogłoszeniem
przetargu.
Okres realizacji: październik 2018 – wrzesień 2020
Wartość projektu: 4 706 601,90 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4 000 611,55 EUR
2.3 Mikroprojekt edukacyjny pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe
w EUWT TATRY”
Od maja 2017 r. EUWT TATRY jako jedyny beneficjent realizowało mikroprojekt pt. 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. Realizacja mikroprojektu trwała do 31.10.2018 r.
Działania projektu były podzielone na 3 zadania:
1) Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim
pograniczu – doskonalenie specjalistyczne
Cykl transgranicznych szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji niezbędnych do przygotowania i
realizacji transgranicznych projektów po polskiej i słowackiej stronie granicy przeprowadzony został w
październiku 2018 r. Łącznie odbyło się 10 spotkań szkoleniowych – 5 w Nowym Targu i 5 w
Kieżmarku:






Pomoc publiczna w transgranicznych inwestycjach (Nowy Targ – 19.10.2018 r. i Kieżmark –
26.10.2018 r.).
Prawo zamówień publicznych w Polsce i na Słowacji oraz wspólne, transgraniczne zamówienia
publiczne (Nowy Targ – 23.10.2018 r. i Kieżmark – 24.10.2018 r.).
Zasady zatrudniania zagranicznego personelu w przygranicznych samorządach (Nowy Targ –
23.10.2018 r. i Kieżmark – 24.10.2018 r.).
Prawo budowlane i przepisy dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji na obszarach
przygranicznych (Nowy Targ – 25.10.2018 r. i Kieżmark – 29.10.2018 r.).
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – polskie i słowackie procedury (Nowy Targ –
25.10.2018 r. i Kieżmark – 29.10.2018 r.).

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału w szkoleniu. Materiały
szkoleniowe udostępnione zostały na stronie internetowej mikroprojektu.
Wszystkie szkolenia przeprowadzone zostały w ujęciu transgranicznym, dzięki czemu zwiększyła się
wiedza uczestników o aktualnych procedurach prawnych obowiązujących w swoim kraju i kraju
partnerskim. Łącznie przeszkolonych zostało 150 osób z Polski i ze Słowacji.
2) Zrozumieć sąsiada – kursy i tandemy językowe
Zorganizowano 4 grupy językowe - 2 po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej. Każdy z kursów
przeprowadzonych przez profesjonalnych nauczycieli obejmował 60 godzin lekcyjnych w formie
stacjonarnej i e-learningowej. Zajęcia stacjonarne odbywały się we wrześniu i październiku 2018
roku.Pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi uczestnicy kontaktowali się z nauczycielami droga
elektroniczną. W sumie umiejętności językowe poprawiły 52 osoby. Ostatnie spotkanie podczas obu
kursów zorganizowane w dniu 31.10.2018 r. w Nowym Targu miało formę tandemów językowych, tzn.
wspólnego spotkania polskiej i słowackiej grupy kursantów. Taka forma nauki dodatkowo pozwoliła na
doświadczenie języka w jego naturalnej formie, wiązała się z nauką prawdziwej komunikacji i
międzykulturowego kontaktu. Kursy obejmowały aspekty niezbędne do codziennej pracy w
przygranicznym samorządzie, przygotowania i realizacji polsko-słowackich projektów. Uczestnicy
poznali zasady gramatyczne, nauczyli się specjalistycznego słownictwa, podstawowych form
komunikacji, rozumienia otrzymywanej korespondencji itp.
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Każdy z uczestników otrzymał podręcznik, materiały szkoleniowe, komplety ćwiczeń oraz certyfikat
udziału w kursie.
3) Kurs "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce" – doskonalenie zawodowe
W 2017 roku EUWT TATRY zleciło budowę i uruchomienie dwujęzycznej platformy e-learningowej
www.e-plskedu.eu. Ta polsko-słowacka dedykowana platforma internetowa ściśle skorelowana z
programem kursu "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce" 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 sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. trwał kurs e-learningowy. W ciągu kursu 52 polscy i słowaccy
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ponad 400 stronami praktycznej wiedzy zgromadzonymi
w ramach 6 modułów tematycznych na platformie e-learningowej. Program obejmował m.in. takie
zagadnienia jak podstawy profesjonalnej prezencji w sieci, podejmowanie strategicznych decyzji w ebiznesie i e-marketingu, finansowanie działalności w sieci i kwestie formalno-prawne, wybór
infrastruktury technicznej i budowa systemu e-commerce, budowa i realizacja strategii emarketingowej, optymalizacja i rozwój działalności w sieci. Kurs i wszystkie materiały opracowywane
były w języku polskim i słowackim. Kurs obejmuje także 4 warsztaty stacjonarne, konsultacje i
webinaria modułowe.
Ponadto w ramach mikroprojektu EUWT przygotowywało polsko-słowacki informator pn.
„Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”. Informator wydany
został w 500 egz. Dostępny jest także w formie e-booka do pobrania ze strony internetowej EUWT
TATRY.
Realizację mikroprojetu podsumowano podczas konferencji, która odbyła się w dniu 31.10.2018 r. w
Nowym Targu. Wręczono wówczas certyfikaty uczestnictwa w kursach i szkoleniach zrealizowanych w
ramach tego mikroprojektu.
Finansowe podsumowanie mikroprojektu:

Wydatki poniesione na realizację prjektu wyniosły łącznie 309.183,55 PLN. Od tych wydatków
naliczony jest należny ryczałt na personel i wydatki biurowe w kwocie 71.112,22 PLN

pierwszy raport częściowy złożony został 12.07.2018 r. i obejmował wydatki na kwotę 50.401,32
EUR, w tym wnioskowana refundacja z EFRR – 42.841,30 EUR,

raport końcowy złożony został w dniu 08.01.2019 r. i obejmował wydatki na kwotę 38.280,62 EUR,
w tym wnioskowana refundacja z EFRR – 32.538,56 EUR.
Refundacje:

w dniu 15.10.2017 roku EUWT TATRY otrzymało wnioskowaną zaliczkę w wysokości 14.994,03
EUR,

w dniu 03.08.2018 – refundacja częściowa w kwocie 6.426,47 EUR – rozliczenie częściowe
pierwszego raportu

w dniu 14.12.2018 – refundacja częściowa w kwocie 21.420,53 EUR – rozliczenie pierwszego
raportu

w dniu 29.01.2019 – refundacja częściowa w kwocie 16.269,28 EUR – rozliczenie częściowe
raportu końcowego

ponadto refundacja z budżetu państwa w kwocie 10.779,10 PLN – dotyczy pierwszego raportu
Należności z tytułu realizacji tego mikroprojektu wynoszą jeszcze 16.269,28 EUR z EFRR oraz
8.235,69 PLN z budżetu państwa.
Aby uzupełnić wkład własny mikroprojektu o finansowanie z dodatkowych źródeł EUWT TATRY
złożyło w dniu 20.03.2018 r. wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1
pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu
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własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”. Wniosek został zatwierdzony i w
dniu 13.07.2018 roku podpisano umowę dotacji. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji wyniosła
ostatecznie 5.888,00 PLN, co stanowiło 8,96% wydatków mikroprojektu po stronie polskiej w 2018
roku. Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie części kosztów szkoleń specjalistycznych w
Polsce i kursu języka słowackiego. Sprawozdanie dotyczące wykorzystania tej dotacji EUWT TATRY
złożyło w dniu 28.12.2018 r. Zostało ono zatwierdzone w dniu 13.03.2019 r.

2.4 Realizacja projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

EUWT TATRY korzysta również z możliwości wnioskowania o dofinansowanie projektów z innych
źródeł niż Unii Europejskiej. Takim dodatkowym projektem realizowanym przez EUWT TATRY w 2018
roku było zadanie publiczne pt. „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako
narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” finansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i
obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”. Oferta została złożona w marcu 2018 r. Umowa
dotacji została podpisana w dniu 09.07.2018 r. Całkowita kwota zadania wyniosła 84.647,12 zł, a
przyznana dotacja 67.049,69 zł. Sprawozdanie końcowe EUWT TATRY złożyło w dniu 28.01.2018 r.
Zostało ono zatwierdzone w dniu 25.01.2019 r.
Zadanie było realizowane w okresie od 01.06.2018 r. do 30.11.2018 r. W ramach realizacji zadania
zaplanowano 2 główne działania merytoryczne, które pozwoliły w sposób kompleksowy wzmocnić
merytorycznie zaplecze współpracy transgranicznej realizowanej na polsko-słowackim pograniczu
przez EUWT TATRY, promować współdziałania na poziomie samorządowym pomiędzy polskimi i
słowackimi samorządami i podmiotami w ramach EUWT TATRY oraz wzmocnić pozycję Polski jako
aktywnego uczestnika wspólnych polsko-słowackich inicjatyw i projektów regionalnych. Partnerem
merytorycznym była gmina Czarny Dunajec. Zadanie miało na celu również podsumowanie 5 lat
działalności EUWT TATRY, które powstało w sierpniu 2013 roku.
1) Dwudniowa międzynarodowa konferencja na temat roli EUWT TATRY i innych Europejskich
Ugrupowań Współpracy Terytorialnej z udziałem polskich podmiotów we wzmacnianiu współpracy
międzynarodowej wraz z wizytą studyjną:
Konferencja odbyła się w dniu 29-30.11.2018 r. W pierwszym dniu, tj. 29.11.2018 r. odbyła się wizyta
studyjna po pograniczu polsko-słowackim do udziału w której zaproszeni zostali przedstawiciele
samorządów, władz krajowych i regionalnych oraz środowisk opiniotwórczych. Łącznie w wizycie
studyjnej wzięło udział 30 osób. Oficjalne rozpoczęcie wizyty studyjnej odbyło się w Ośrodku
Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. Po krótkim spotkaniu w siedzibie Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY uczestnicy odwiedzili nowo otwarte Muzeum
Drukarstwa w Nowym Targu, które powstało w odbudowanej oficynie kamienicy hotelu Herza.
Następnie uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Limanowej, która może poszczycić się blisko 50letnią współpracą z miastem Dolny Kubin. W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej poznali świat
dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu. Dowiedzieli się również o innych projektach i
mikroprojektach zrealizowanych we współpracy ze słowackim partnerem. Z Limanowej z wizytą
studyjną udaliśmy się w kierunku Pienin i odwiedziliśmy Szczawnicę. To kolejne miasto, które może
poszczycić się wieloletnią współpracą ze słowackimi samorządami i wieloma projektami. Dzięki
spacerowi malowniczymi zakątkami Szczawnicy uczestnicy wizyty mieli okazję poznać efekty kilku ze
zrealizowanych projektów. Ze Szczawnicy uczestnicy wizyty wyjechali w dalszą podróż, która
prowadziła przez Spisz na Podhale. Celem tej części podróży była Łopuszna w Gminie Nowy Targ. W
tzw. „Tischnerówce” odbył się dalszy ciąg naszej wizyty. Oprócz poznania ekspozycji uczestnicy
dowiedzieli się o licznych projektach realizowanych przez Gminę Nowy Targ, planach związanych z
turystyką rozwojem narciarstwa biegowego itd. Następnie w Chochołowie odwiedziliśmy nowo
powstałe Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk.
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Drugiego dnia konferencji, tj. 30.11.2018 r. odbyła się część panelowa w Ośrodku Współpracy PolskoSłowackiej w Nowym Targu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz regionalnych i
krajowych, polskich i słowackich samorządów, instytucji zaangażowanych we współpracę polskosłowacką, euroregionów i ugrupowań, środowisk opiniotwórczych z Polski i Słowacji – łącznie 52
osoby. W pierwszej części przedstawiono referaty i prezentacje, które dotyczyły teoretycznych i
praktycznych aspektów funkcjonowania Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. O miejscu
Ugrupowań w systemie współpracy międzynarodowej mówił prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak,
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Z kolei dr Marcin Krzymuski,
kancelaria Hempel Krzymuski Partner Frankfurt nad Odrą przeanalizował rolę EUWT i nowego
mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym w
projektach rozporządzeń UE na lata 2021-2027. Założenia nowej pespektywy finansowej, a zwłaszcza
funkcjonowania Funduszu Małych Projektów w programach Interreg po 2020 roku oraz nowe
propozycje zaproponowane przez Komisję Europejską przybliżył Tomasz Kołodziejczak, Naczelnik
Wydziału Monitoringu i Ewaluacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Podsumowaniem tej części
konferencji była prezentacja działalności EUWT TATRY w latach 2013-2018 oraz analiza potencjału
rozwojowego i kierunków dalszych działań EUWT TATRY w przyszłej perspektywie 2020+,
przygotowana przez Annę Sowińską. Druga część konferencji miała formę debaty, a jej tematem były
Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej funkcjonujące na polsko-słowackim pograniczu –
ich doświadczenia, szanse i zagrożenia. W debacie swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
podzielili się: Štefan Bieľak, Przewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY, Antoni Nowak, Honorowy
Członek Euroregionu „Tatry” oraz Marta Slavíková, Dyrektor EUWT Tritia. W dyskusję włączyli się
również uczestnicy konferencji.
2) Promocja projektu i współpracy transgranicznej jako istotnego komponentu polityki zagranicznej
państwa:
Wydano folder informacyjny na temat współpracy transgranicznej pt. „Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej TATRY” w języku polskim, słowackim i angielskim. Przygotowano pakiety
konferencyjne i personalizowane gadżety. Opublikowany został artykuł promocyjny pt. „To już 5 lat od
utworzenia EUWT TATRY!”
2.5 Mikroprojekt pt. „Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia”

Mikroprojekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych w ramach projektu flagowego.
Mikroprojekt zatwierdzony przez Komitet ds. mikroprojektów w dniu 21.02.2018 r Umowa o
dofinansowanie mikroprojektu podpisana została w dniu 19.04.2018 r. Wartość projektu: 97 360,65
EUR. Dofinansowanie z EFRR: 82 756,55 EUR. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2018 r.
W 2018 roku nie składano raportów. EUWT TATRY otrzymało w dniu 09.10.2018 r. zaliczkę w
wysokości 12.413,48 EUR.
1) Zadanie pn. „Wykonanie spójnego oznakowania Szlaku wokół Tatr oraz stworzenie systemu
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku wokół Tatr”
W sierpniu 2018 r. zatrudniono tzw. „oficera rowerowego” – osobę odpowiedzialną za koordynację
działań zaplanowanych w ramach tego zadania. Dokonał on inwentaryzacji w terenie Szlaku wokół
Tatr po stronie polskiej i słowackiej i określił miejsca, w których powinno zostać wykonane niezbędne
oznakowanie. Na tej podstawie 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 i zapewni
jego ciągłość na tych odcinkach, na których nie ma jeszcze możliwości wybudowania samodzielnych
tras rowerowych
Opracowano regulamin przyznawania rekomendacji dla Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku
wokół Tatr po polskiej i słowackiej stronie. W kwietniu ogłoszony zostanie nabór zainteresowanych do
uzyskania takiego certyfikatu.
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Trwa procedura zastrzeżenia logo, nazwy i sloganu Szlaku wokół Tatr jako europejskiego znaku
towarowego.
2) Zadanie pn. „Otwarty konkurs fotograficzny „Foto-cykliści. Odkrywamy tajemnice naszego regionu
na rowerze”
W dniu 22.08.2018 r. ogłoszono konkurs fotograficzny „Foto-cykliści. Odkrywamy tajemnice naszego
regionu na rowerze” skierowano do wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających pogranicze,
którzy korzystają lub chcieliby skorzystać ze ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr i w ten sposób
poznawać nieodkryte lub mało znane miejsca pogranicza. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia
16.09.2018 r. do konkursu zgłosiło się 58 osób, które przesłały ponad 160 zdjęć. W dniach 17-26
września 2018 r. powołane przez EUWT TATRY jury dokonało wstępnej selekcji nadesłanych
fotografii, kierując się ich jakością, zgodnością z tematyką konkursu, lokalizacją na Szlaku wokół Tatr,
oryginalnym ujęciem tematyki. W wyniku decyzji jury do głosowania internetowego skierowano 22
fotografie. Na wybrane fotografie głosowano do 05.10.2018 r. można na specjalnie przygotowanym w
tym celu dwujęzycznym formularzu internetowym. Dla 3 laureatów konkursu zakupiono wybrane przez
nich nagrody – akcesoria rowerowe i turystyczne. Wszystkie fotografie, które znalazły się w finale
konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie, która zaprezentowana zostanie pod koniec kwietnia
2019 r. Jej otwarcie nastąpi podczas specjalnego spotkania rowerowego z popularnym podróżnikiem,
fotografem i blogerem.
3) Zadanie pn. „Warsztaty szkoleniowe – jak rozwijać i promować wspólny produkt turystyczny”
Dla przedstawicieli polskich i słowackich samorządów, które od lat angażują się w budowę Szlaku
wokół Tatr, Euroregionu „Tatry”, który zainicjował i koordynuje to przedsięwzięcie i 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.
Odbędą się one w ostatnim tygodniu kwietnia 2019 r.
4) Zadanie pn. „Zintegrowana kampania promocyjna Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku
wokół Tatr”
W
dniach 19-21 października 2018 r. w Nadarzynie koło Warszawy podczas III edycji
Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show 2018 prezentowany był Szlak wokół
Tatr wraz z jego atrakcjami.
Przez jesień i zimę trwały prace nad blogiem o Szlaku wokół Tatr, kulturowych i przyrodniczych
atrakcjach. Powstało kilkanaście propozycji wycieczek rowerowych, które na początku sezonu
rowerowego 2019 opublikowano na stronie www.szlakwokoltatr.eu a ich tłumaczenie na język
słowacki umieszczone zostanie na stronie www.cestaokolotatier.eu
2.6 Mikroprojekt pt. „Tajemnicze pogranicze – odkrywamy bogactwo kulturowe i przyrodnicze
Euroregionu „Tatry”

W grudniu 2018 roku rozpoczęła się realizacji mikroprojektu 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 obejma 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
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systemem beaconów – małych nadajników radiowych, które komunikują się ze smartfonami. 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 wzbogacone 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 kulturowa i przyrodniczą po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Spoty
oraz filmy będą emitowane w popularnych mediach społecznościowych. Zostanie opracowana i
przeprowadzana 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”.
Mikroprojekt zatwierdzony przez Komitet ds. mikroprojektów w dniu 21.02.2018 r. Umowa o
dofinansowanie mikroprojektu podpisana została w dniu 19.04.2018 r.
Okres realizacji: grudzień 2018 – listopad 2019
Wartość całkowita: 117 360,45 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 99 756,38 EUR
3. PEŁNIENIE ROLI MENADŻERA TRANSGRANICZNYCH PROJEKTÓW I MIKROPROJEKTÓW
EUWT TATRY na podstawie umowy z Gminą Czarny Dunajec z dnia 28.03.2017 r. kontynuowało w
2018 roku pełnienie zadań menadżera projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polskosłowackiego pogranicza realizowanego przez Gminę we współpracy z Muzeum Orawskim P.O.
Hviezdoslava z Dolnego Kubina w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A
Polska-Słowacja 2014-2020. Ponadto podjęło się zarządzania polską częścią mikroprojektu
wspólnego Miasta Trstena i Gminy Czarny Dunajec pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu
transgranicznego. Od maja 2018 roku kompleksowo zarządza realizacją mikroprojektu wspólnego
Lokalnej Organizacji Turystycznej Chochołowski i Muzeum Orawskiego z Dolnego Kubina pt. .
„Muzeum na torach – odkrywamy dzieje kolei wąskotorowej na polsko-słowackim pograniczu” w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Wynagrodzenie z tytułu zarządzania tymi projektami stanowiło w 2018 roku stałe źródło przychodów
Ugrupowania i pozwalało utrzymać płynność finansową, a także zabezpieczyć środki na
wynagrodzenie personelu.
4. PRZYGOTOWANIE NOWYCH PROJEKTÓW
EUWT TATRY realizowało także swoje zadania poprzez przygotowanie transgranicznych projektów
oraz wsparcie samorządów w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych. Koordynowało opracowanie
dwóch mikroprojektów edukacyjnych w ramach naboru do III osi priorytetowej Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020, który trwał do 14.12.2018 r. Przede wszystkim jednak przygotowało we
współpracy z partnerami duży projekt edukacyjny pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu
„Tatry”. Partnerem wiodącym tego projektu jest Związek Euroregion „Tatry”. Partnerem słowackim –
Združenie Euroregion „Tatry”. Wniosek aplikacyjny został złożony w dniu 30.04.2018 r. Projekt został
pozytywnie oceniony i zatwierdzony do dofinansowania przez Komitet Monitorujący w dniu 19.03.2019
r. Realizacja projektu będzie trwała 24 miesiące – do marca 2021 roku. Kwota dofinansowania dla
EUWT TATRY wynosi 61.182,03 EUR (całkowita wartość kwalifikowalna 71.978,95 EUR).
EUWT TATRY odpowiadać będzie za realizację działań w ramach zadania „IT jako narzędzie
wspierające edukację liderów współpracy transgranicznej”. Na platformie edukacyjnej www.eplskedu.eu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla pracowników samorządów w formie e-
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learningu i webinariów. Powstanie baza cyfrowych zasobów edukacyjnych dla liderów współpracy
transgranicznej. Opracowany zostanie elektroniczny słownik polsko-słowacki i słowacko-polski ze
specjalistycznym słownictwem związanym z realizacją transgranicznych projektów. Do zadań
Ugrupowania należy też organizacja jednej z konferencji. Ponadto EUWT będzie współpracowało
merytorycznie i uczestniczyło w działaniach realizowanych przez pozostałych dwóch partnerów.

5. DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE
Zdecydowana większość działań promocyjnych i informacyjnych EUWT TATRY jest aktualnie
prowadzona w ramach realizowanych projektów. Ponadto na stronie internetowej www.euwt-tatry.eu
systematycznie zamieszczane są informacje o nowych programach Interreg.
W lutym 2018 r. przesłano informacje o działalności EUWT TATRY do „Sprawozdania monitorującego
EUWT za 2017 rok”, które przygotował Komitet Regionów.
Przedstawiciele EUWT TATRY uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach dotyczących współpracy
terytorialnej, podczas których prezentowali działalność Ugrupowania:

w dniach 25-28.01.2018 r. – Międzynarodowe Targi Turystyczne IFT Slovakia Tour w Bratysławie,
podczas których prezentowano Szlak wokół Tatr, partnerów projektu, ale także działalność EUWT
TATRY,

w dniach 23-25.03.2018 – Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOBalnie w Katowicach, podczas
których prezentowano Szlak wokół Tatr, partnerów projektu, ale także działalność EUWT TATRY,

w dniu 28.05.2018 r. – posiedzenie zespołu zadaniowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji ds. promocji Polski, podczas którego przedstawiono informacje o EUWT TATRY i
jego działalności, a także prezentowano strategiczny projekt Euroregionu "Tatry”, jakim jest
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr

w dniach 28-29.06.2018 r. – spotkanie dotyczące przyszłości programów Interreg i mikroprojektów
zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

w dniu 14.09.2018 r. – konferencja „Małopolska na rowery” zorganizowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, podczas której zaproszono nas do podzielenia się
doświadczeniami z realizacji Szlaku wokół Tatr

w dniach 18-21.10.2018 r. – Międzynarodowe Targi World Travel Show w Warszawie i
prezentacja Szlaku wokół Tatr.
Dodatkowo uczestniczono w licznych spotkaniach roboczych z polskimi i słowackimi samorządami
oraz instytucjami dotyczących przygotowania projektów oraz ich realizacji. Ponadto dyrektor
Ugrupowania uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020, którego posiedzenie odbyło się w dniach 25-26.06.2018 r. w Wiśle, a także
Komitetu ds. mikroprojektów tego Programu (posiedzenia w dniu 21.02.2018 r. w Nowym Targu).

EUROPEJSKIE
UGRUPOWANIE
UGRUPOWANIEM W EUROPIE

WSPÓŁPRACY

TERYTORIALNEJ

TATRY

NAJLEPSZYM

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zostało laureatem nagrody EGTC Award
„Building Europe across borders”. Nagroda przyznawana jest przez Komitet Regionów najlepszym
EUWT, które mogą stanowić przykład dobrych praktyk. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 8
października podczas dorocznego spotkania przedstawicieli Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej (EUWT) w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Nagrodę z rąk Przewodniczącego
Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Petera Osvalda odebrali dyrektor Ugrupowania
Agnieszka Pyzowska, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia pan Bogusław Waksmundzki, członek
Zgromadzenia pan Ján Ferenčák oraz menadżer projektów Anna Sowińska.
Wyróżnienie to zbiegło się w czasie z mijającą w sierpniu 2018 roku 5. rocznicą utworzenia EUWT
TATRY. Jest ono szczególnie istotne w kontekście rozpoczętych przygotowań do nowej perspektywy
2021-2027, w której projekty rozporządzeń dotyczących polityki spójności przewidują wzmocnienie roli
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Ugrupowań m.in. poprzez zarządzanie funduszem małych projektów. Cel ten wytycza kierunek działań
EUWT TATRY na kolejne lata.
Dotychczasowa działalność EUWT TATRY został również zauważona w książce „EGTC Good
Practice Booklet” wydanej w lipcu 2018 r. przez Komitet Regionów. Zostały tam zaprezentowane
przedsięwzięcia i działania Ugrupowania. EUWT TATRY jest jednym z 20 Ugrupowań które
zaproszono do tej prezentacji.
6. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2021-2027
W maju 2018 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet projektów rozporządzeń dotyczących polityki
spójności na lata 2021-2027, a także ramy finansowe nowej perspektywy. Tym samym rozpoczęły się
przygotowania do nowych programów i konsultacje propozycji Komisji Europejskiej. Do końca 2018
roku dokumenty były przedmiotem opinii różnych instytucji Unii Europejskiej, przeszły również
pierwsze czytanie w Parlamencie Europejskim.
W dniu 14.06.2018 r. EUWT TATRY skierowało do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako Instytucji
Zarządzającej Programem Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pismo w sprawie włączenie
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w podejmowane działania dotyczące
przyszłości Programów Interreg po 2020 roku, w tym realizacji programu współpracy transgranicznej
Polska-Słowacja. W odpowiedzi z dnia 02.07.2018 r. otrzymaliśmy zapewnienie, że przy tworzeniu
grupy roboczej gotowość EUWT TATRY zostanie uwzględniona. Na posiedzeniu Komitetu
Monitorującego w dniach 19-20.03.2019 r. podjęto decyzję o powołaniu grupy roboczej ds. przyszłego
programu. W składzie tej grupy znalazło się również EUWT TATRY, a także Związek Euroregion
„Tatry”.
W dniach 28-29.06.2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji założeń
rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz najważniejszych kwestii związanych z programami
transgranicznymi i mikroprojektami. Zapisy, które dla EUWT TATRY są bardzo istotne, to
wprowadzenie do rozporządzenia o Interreg odrębnego artykułu dotyczącego Funduszu Małych
Projektów. Oznacza to, że FMP będą kontynuowane w nowej perspektywie. Komisja Europejska
zaproponowała również, aby zarządzanie FMP powierzyć EUWT lub transgranicznym podmiotom
prawnym. Komisja Europejska chce maksymalnie uprościć realizację mikroprojektów (np. poprzez
wprowadzenie kwot ryczałtowych na cały projekt), ale także system zarządzania FMP. Drogą do tego
jest zarządzania mikroprojektami przez jeden wspólny transgraniczny podmiot, jakim jest EUWT. Daje
to olbrzymią szansę na wprowadzenie w życie koncepcji, która przyświecała tworzeniu naszego
Ugrupowania i o co staraliśmy się już w 2013 r. Trzeba tutaj dodać, że Rada Związku Euroregion
„Tatry” podjęła w dniu 19.09.2018 r. Uchwałę Nr 3/XXIV/2018, w której wyraziła stanowisko, że
Funduszem Małych Projektów w latach 2021-2027 na obszarze działania Euroregionu „Tatry” powinno
zarządzać EUWT TATRY jako jedyny beneficjent. Również Zgromadzenie EUWT TATRY na
posiedzeniu w dniu 29.03.2019 r. podjęło Uchwałę Nr 5/2019 w sprawie: roli Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowej perspektywie 2021-2027, w której popiera
starania EUWT TATRY zmierzające do zarządzania przez Ugrupowanie Funduszem Małych
Projektów na obszarze działania Euroregionu „Tatry” po polskiej i słowackiej stronie granicy w nowym
Programie na lata 2021-2027 jako wspólny transgraniczny podmiot prawny i jedyny partner. Pozwoli to
uprościć zarządzanie finansowaniem małych projektów, wprowadzi niezbędne ułatwienia dla
beneficjentów, a doświadczenie EUWT TATRY w zarządzaniu transgranicznymi projektami i polskosłowacka struktura wpłyną na skuteczną realizację Funduszu Małych Projektów.
7. FINANSE I FUNKCJONOWANIE EUWT TATRY
Funkcjonowanie EUWT TATRY finansowane jest przez instytucje, które powołały to Ugrupowanie.
Wysokość składki członkowskiej określa Zgromadzenie. W 2017 roku wynosiła ona 5.000 EUR –
została podwyższona z 3.000 EUR decyzją Zgromadzenia z dnia 03.07.2018 r.
Przychody w 2018 roku wyniosły 451 274,66 PLN na co składają się: składki członkowskie (kwota
21.242,00 PLN), inne przychody (kwota 197.977,25 PLN z tytułu realizacji projektu flagowego),
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pozostałe przychody – z tytułu partycypowania przez partnerów w kosztach zarządzania projektu
flagowego 22.177,39 PLN, z tytułu zarządzania projektami transgranicznymi oraz przygotowania
dokumentacji i konsultacji innych projektów – 154.126 PLN, z tytułu realizacji działań w projektach
transgranicznych i dostawy środków trwałych – 48.500 PLN, przychody finansowe: 4,32 PLN.
Koszty realizacji działań w 2018 roku wyniosły 390 134,70 PLN. Wynik finansowy za 2018 rok wynosi:
61 139,96 PLN.
Realizacja projektu flagowego i pełnienie roli partnera wiodącego przez EUWT TATRY wymaga
prefinansowania wydatków ponoszonych na zarządzanie projektem oraz realizację dwóch dużych
zadań merytorycznych i oczekiwania na refundację poniesionych wydatków przez kilka miesięcy.
Dlatego też partnerzy projektu flagowego zgodzili się na partycypowanie w kosztach realizacji zadań
dotyczących zarządzania i promocji projektu flagowego w wysokości 1% wartości dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów inwestycji każdego z partnerów. Podobne
rozwiązanie uzgodniono również z partnerami kolejnego projektu dotyczącego III etapu Szlaku wokół
Tatr. Wszystkim polskim i słowackim partnerom projektu dziękuję za jednomyślną decyzję w tej
sprawie i zrozumienie sytuacji.
Ugrupowanie spłaciło w grudniu 2018 r. pożyczkę w wysokości 50.000 PLN udzieloną przez Miasto
Nowy Targ na podstawie umowy z dnia 24.11.2016 r. Bardzo dziękuję Burmistrzowi Miasta i
Skarbnikowi za pozytywną decyzję w sprawie udzielenia pożyczki, a następnie za zgodę na
przedłużenie terminu jej spłaty o jeden rok.
Jednak przedłużające się oczekiwanie na dużą refundację z projektu flagowego, która miała wpłynąć
na początku grudnia oraz kumulacja wydatków z zakończonego mikroprojektu edukacyjnego
spowodowały, iż EUWT TATRY zdecydowało się skorzystać z pożyczki udzielonej przez Związek
Euroregion „Tatry”. Umowa pożyczki w wysokości 50.000 PLN została zawarta grudniu 2018 r.
Trudności w utrzymaniu płynności finansowej przez Ugrupowanie powodowała realizacja
mikroprojektu edukacyjnego. Zgodnie z zasadami programowymi beneficjenci mikroprojektów
wspólnych mogą rozliczać taki projekt tylko jednokrotnie po zakończeniu realizacji. To oznaczało, że
wydatki ponoszone przez rok realizacji odzyskać możemy dopiero po ponad roku. W związku z tym
podjęto działania, które pozwoliłyby umożliwić Ugrupowaniu wcześniejsze rozliczanie wydatków
mikroprojektu. W dniu 20.10.2017 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie mikroprojektu,
dzięki któremu beneficjenci mikroprojektów wspólnych mogą wnioskować o tzw. zaliczkę do
wysokości 15% przyznanego dofinansowania po realizacji części projektu. Związek Euroregion „Tatry”
wystąpił do WST i IZ z inicjatywą, aby EUWT, które realizuje mikroprojekty wspólne jako jedyny
beneficjent mogło rozliczać tego rodzaju mikroprojekt na zasadach dostępnych dla beneficjentów
mikroprojektów indywidualnych, czyli systematycznymi raportami składanymi co kilka miesięcy.
Komitet Monitorujący wyraził zgodę na takie rozwiązanie, dzięki czemu możliwe było złożenie
częściowego raportu z realizacji mikroprojektu edukacyjnego, który w 2018 roku został w całości
zrefundowany.
Na początku 2018 roku w biurze EUWT TATRY pracowały 4 osoby – dyrektor (zatrudniony na pełny
etat), menadżer projektów zatrudniony na pełny etat, słowacki pracownik realizujący swoje zadania w
Kieżmarku i zatrudniony na ½ etatu jako menadżer projektu flagowego oraz specjalista ds. promocji
projektu flagowego zatrudniony na ½ etatu w zadaniowym trybie pracy. W sumie były to 3 pełne etaty.
Jesienią w związku z wyczerpaniem się środków na finansowanie personelu z projektu flagowego
oraz urlopem macierzyńskim słowackiej pracownicy zespół zmniejszył się do 3 osób zatrudnionych
łącznie na 2,25 etatu. Jest to zdecydowanie za mało w stosunku do ilości zadań, jakie realizuje
Ugrupowanie i jakie musi podejmować, aby zapewnić płynność finansową i prefinansowanie
projektów. Większość wynagrodzeń finansowana jest w ramach wydatków zapewnionych w
budżetach projektów lub ryczałtach na mikroprojekty, co odciąża budżet Ugrupowania.
Pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zwiększenie kompetencji pracowników
Ugrupowania. W szkoleniach w zakresie RODO oraz cyklu szkoleń dotyczących grafiki komputerowej
i jej wykorzystania w pracy uczestniczył jeden z pracowników. Koszty szkoleń i uzyskania certyfikatów
zostały w 100% sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 6.698,00 PLN.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy skontrolowali na miejscu realizację tego projektu i nie
stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
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W kontekście opisu sytuacji finansowej Ugrupowania należy podkreślić, że EUWT TATRY nie
ponosiło wydatków związanych z wynajmem pomieszczeń biurowych, sprzętu komputerowego. Było
to możliwe dzięki decyzji Związku Euroregion „Tatry”, który świadomy sytuacji finansowej
Ugrupowania na początku działalności nieodpłatnie użyczył pomieszczenia i sprzęt na realizację
zadań statutowych Ugrupowania. Co więcej Rada Związku Euroregion „Tatry” zdecydowała o
użyczenia dla EUWT TATRY samodzielnych pomieszczeń po dawnym biurze poselskim.
Ze względu na niewielką składkę członkowską środki na funkcjonowanie i realizację swoich zadań
EUWT musi wypracować samodzielnie, przede wszystkim poprzez realizację projektów
dofinansowanych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020. Aby
zapewnić EUWT TATRY możliwość finansowania w pełnym zakresie wkładu własnego w projektach,
w których na refundację oczekuje się nawet kilka miesięcy konieczne jest pozyskanie innych źródeł
przychodu oprócz składek członkowskich.
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SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018
Komisja rewizyjna Związku Euroregion „Tatry” w składzie:
Edward Tybor – Przewodniczący
Tadeusz Wach – Wiceprzewodniczący
Jakub Jamróz – członek
przedkłada delegatom XXV Kongresu Związku Euroregion „Tatry” Sprawozdanie za rok 2018.
W dniu 18.03.2019 r. Komisja rewizyjna Związku Euroregion „Tatry” przeprowadziła kontrolę w
siedzibie Związku w zakresie:
I Realizacji uchwał XXIV Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
Komisja rewizyjna dokonała sprawdzenia realizacji uchwał podjętych przez XXIV Kongres Związku
Euroregion „Tatry”, który obradował dnia 25 kwietnia 2018 r. w Szaflarach. Kongres podjął uchwały w
następujących sprawach:


Uchwała Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz
udzielenia absolutorium Radzie


Uchwała nr 2 w sprawie: członkostwa zwyczajnego Gminy Nawojowa
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/335/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29.09.2017 r. Kongres
przyjął Gminę Nawojowa w poczet członków zwyczajnych Związku Euroregionu „Tatry”.

Uchwała Nr 3 w sprawie: członkostwa wspierającego Gminy Biecz
Na podstawie Uchwały Nr XL/442/2017 z dnia 27.10.2017 r. oraz Uchwały Nr XLIII/474/2017 z dnia
28.12.2017 r. Rady Miejskiej w Bieczu Kongres przyjął Gminę Biecz w poczet członków wspierających
Związku Euroregion „Tatry”.

II Kontroli zewnętrznych i zaleceń
Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja rewizyjna stwierdza, że w roku 2018 w Związku
Euroregion „Tatry” przeprowadzone były następujące kontrole zewnętrzne:
1. W dniach 24 maja do 7 czerwca 2018 r. przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
przeprowadzili kontrolę na miejscu projektów parasolowych realizowanych przez Związek
Euroregion „Tatry” w ramach programu Interrreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020:
a) Łączy nas natura i kultura – kontrolowane były zatwierdzone przez Kontrolera Krajowego
częściowe wnioski o płatność nr 3-6,
b) Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim – kontrolowane były cztery
zatwierdzone przez Kontrolera Krajowego częściowe wnioski o płatność za okres
01.12.2016-28.02.2017,
01.03.2017-31.05.2017,
01.06.2017-31.08.2017,
01.09.201730.11.2017.
Kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji przez Partnera Wiodącego umowy o dofinansowanie
i obejmowała następujące zagadnienia:

organizację i przeprowadzanie naborów mikroprojektów,
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wdrażanie i przeprowadzanie procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów
proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów oraz aneksów,
wsparcie mikrobeneficjentów w realizacji mikroprojektów,
wykorzystanie i rozliczenie zaliczki,
zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub
rozliczania w ramach projektu parasolowego,
przekazywanie płatności mikrobeneficjentom,
odzyskiwanie należności od mikrobeneficjentów,
wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji,
wypełnianie obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów

Kontrola nie wykazała żadnych uchybień i nieprawidłowości.
2. W dniach 23-31 lipca 2018 r. przedstawiciele Ministerstwa Finansów przeprowadzili audyt projektu
pt.: „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” w zakresie wniosku o
płatność nr PLSK.03.01.00-12-0006/16-001-03-P01 w związku z wykonywaniem czynności w
zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach
Programu Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020.
Kontrola nie wykazała żadnych uchybień i nieprawidłowości.
Komisja rewizyjna stwierdza, że przeprowadzone w roku 2018 kontrole nie stwierdziły
nieprawidłowości w działalności merytorycznej i finansowej Związku Euroregion „Tatry”.

III Sprawozdania finansowego Związku Euroregion „Tatry” za rok 2018
Komisja rewizyjna zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2018, Bilansem oraz
Rachunkiem zysku i strat – zał. nr 2 i 3 do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry” z
działalności w okresie 01.04.2018 r. do 21.03.2019 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 2018, Bilansu oraz
Rachunku zysku i strat.
Komisja wnioskuje do XXV Kongresu Związku Euroregion „Tatry” o udzielenie Radzie absolutorium.
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