projekt

Informacja o dotychczasowym stanie prac polsko-słowackiej
Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”
-

w dniu 16.03.2007 r. XIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podjął
uchwałę nr 6, w której zobowiązał Radę do powołania sześcioosobowej polsko-słowackiej
grupy roboczej, która dokona szczegółowej analizy możliwości ewentualnego przekształcenia
się Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej (EUWT),

-

dnia 09.05.200 r. Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podjęła uchwałę nr
2/XIII/2007 i powołała polsko-słowacką Komisję roboczą ds. EUWT w składzie: Wendelin
Haber – Przewodniczący, Ivan Budiak – Wiceprzewodniczący (od 19 grudnia 2008 roku –
Peter Burian), Antoni Nowak – Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”, Milan Nevlazla –
Dyrektor biura Združenia Region „Tatry”, Oľga Marhuliková – Dyrektor Wydziału
Współpracy Międzynarodowej i Transgranicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Republiki Słowackiej, Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu,

-

ze względu na fakt, iż ustawy regulujące zasady tworzenia EUWT na Słowacji i w Polsce
zostały przyjęte przez parlamenty narodowe dopiero w 2008 roku (15 lutego na Słowacji i 7
listopada w Polsce), Komisja mogła rozpocząć swoje prace dopiero pod koniec 2008 roku.
Biorąc to pod uwagę Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w
dniu 26.11.2008 roku w Spiskiej Nowej Wsi zobowiązała Komisję do przygotowania
stanowiska oraz projektów dokumentów (konwencji i statutu) XV Kongres,

-

posiedzenia Komisji roboczej odbyły się w Nowym Targu w dniach 19.12.2008 r., 28.01.2009
r. i 26.02.2009 r. oraz w Kieżmarku dnia 15.01.2009 r.

-

podczas ww. posiedzeń m.in. omówiono założenia Rozporządzenia (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz procedury powoływania EUWT, dyskutowano o
celach ugrupowania, stwierdzono, iż naturalna drogą dla Euroregionu „Tatry” będzie
przekształcenie Transgranicznego Związku w EUWT, omówiono główne argumenty mające
znaczenie dla podjęcia decyzji o siedzibie ugrupowania, wskazano kwestie i wątpliwości,
które wymagają szczegółowego ustalenia z instytucjami rządu polskiego i słowackiego
odpowiedzialnymi za tworzenie EUWT, zwrócono również uwagę na konieczność dokonania
szczegółowej analizy mocnych i słabych stron oraz korzyści i zagrożeń pod katem podjęcia
decyzji w sprawie określenia miejsca siedziby statutowej ugrupowania po polskiej lub
słowackiej stronie. Opracowano również pierwszy projekt konwencji i statutu ugrupowania.
W związku z koniecznością wyjaśnienia wątpliwości i dopracowania dokumentów Grupa
robocza przygotowała pod obrady XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion
„Tatry” projekt Deklaracji XV Kongresu Związku Euroregion „Tatry” w sprawie utworzenia
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry” oraz uchwały w
jej sprawie,

-

w dniu 17.04.2009 r. XV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradujący
w Muszynie przyjął Deklarację w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry”,

-

dnia 31.03.2010 r. Związek Euroregion „Tatry”, Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy
Targ i Miasto Kieżmark złożyły wniosek o dofinansowanie projektu sieciowego pt. Od
Projekt „Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
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Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 20072013. Komitet Monitorujący Programu na posiedzeniu w dniu 15.12.2010 r. zatwierdził
projekt do realizacji, a dnia 18.04.2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie. Stawiając
za cel podniesienie na wyższy poziom organizacyjny, prawny i merytoryczny polskosłowackiej współpracy transgranicznej i utworzenie innowacyjnej, europejskiej platformy
wzmacniającej współpracę transgraniczną, partnerzy niniejszego projektu sieciowego, czyli
Związek Euroregion Tatry, Združenie Region Tatry, Miasto Nowy Targ i Kieżmark ustanowią
pierwsze na pograniczu polsko-słowackim EUWT. Zaplanowane działania obejmują
poszczególne etapy konieczne do osiągnięcia tego celu – od wspólnego przygotowania
projektu przez partnerów, poprzez budowanie struktur nowego podmiotu współpracy (w tym:
opracowanie dokumentacji, analiz, przeprowadzenie warsztatów, wymianę doświadczeń),
ustanowienie EUWT i inaugurację jego działalności. Przedsięwzięcia te wsparte będą
realizowanymi przez partnerów działaniami promocyjnymi i informacyjnymi (m.in. wydanie
publikacji, broszur, przygotowanie strony internetowej). Wartość całkowita projektu wynosi
224.317,81 EUR, dofinansowanie z EFRR: 190.670,14 EUR, wkład własny: 33.647,67 EUR.
-

w ślad za zatwierdzeniem projektu sieciowego XVII Kongres Transgranicznego Związku
Euroregion „Tatry” podjął w dniu 16.03.2011 r. uchwałę nr 3 w sprawie Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. W uchwale tej Kongres przyjął projekt Konwencji o
powołaniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry oraz upoważnił
Radę Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” do powołania 14-osobowej polskosłowackiej Komisji ds. EUWT, składającej się z 7 członków wskazanych przez Związek
Euroregion „Tatry” i 7 członków wskazanych przez Združenie Region „Tatry”. Kongres
zobowiązał polsko-słowacka Komisje do dalszych prac nad Konwencja i Statutem oraz
przedłożenia ostatecznych wersji tych dokumentów do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne
Kongresy Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry: w terminie do końca III
kwartału 2011 r.

-

na posiedzeniu w dniu 30.03.2011 r. Rada Związku Euroregion „Tatry” podjęła uchwałę nr
4/XVII/2011 w sprawie: wyboru przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry” do polskosłowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”

-

uchwała Rady Združenia Region „Tatry” w sprawie powołania członków Komisji

-

powołani przez obie Rady polscy i słowaccy członkowie Komisji spotykali się na
posiedzeniach w Kieżmarku i Nowym Targu, natomiast wspólne posiedzenie Komisji odbyło
się w dniu 30.05.2011 r. w Nowym Targu. Na to spotkanie słowacka strona Komisji
przygotowała propozycję zmienionej Konwencji, natomiast strona polska zaprezentowała
konieczność przeprowadzenia wnikliwych analiz dotyczących powołania EUWT w związku
ze zmianami i nowymi okolicznościami, jakie pojawiły się od ostatniego posiedzenia Komisji
w 2009 roku. W wyniku dyskusji zgodzono się, iż Komisja będzie pracować według
zaproponowanego harmonogramu działań /niezbędnych kroków/ koniecznych do podjęcia w
celu utworzenia EUWT „Tatry”, tzn.:
1. Przeprowadzi analizy zagrożeń i korzyści oraz porówna wartość dodaną tworzonego
EUWT w stosunku do dotychczasowej formy współpracy.
2. Zidentyfikuje i przeanalizuje podstawowe kompetencje, doświadczenia i potencjał
partnerów – przyszłych członków EUWT.
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3. Wykona analizę krajowych ram prawnych i zbadanie, które z przepisów są bardziej
właściwe w odniesieniu do celów planowanego EUWT, charakteru partnerstwa, itp. Od
tego uzależniony będzie wybór siedziby EUWT. Konieczność przeanalizowania skutków
każdego przepisu pod kątem relacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego.
4. Sprawdzi procedury zatwierdzania wniosku o rejestrację EUWT zgodnie z krajowymi
przepisami.
5. Opracuje projekty konwencji i statutu w porozumieniu z władzami krajowymi.
6. Po uzyskaniu zgody wszystkich partnerów rozpocznie procedury rejestracji EUWT.
W związku ze spodziewanym do 01.08.2011 r. ogłoszeniem sprawozdania dotyczącego
Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006
roku w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej i projektami zmian
ww. rozporządzenia strona polska i słowacka przygotują analizy kwestii wskazanych w
punktach 1-3 harmonogramu działań do dnia 31.08.2011 r.
-

kolejne wspólne posiedzenie Komisji i szczegółowe omówienie ww. zagadnień odbyło się
20.06.2011 r. w Kieżmarku. Podczas spotkania partnerzy przedyskutowali

-

sukcesem zakończyły się starania Związku Euroregion „Tatry” o objęcie patronatem działań
projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej. W związku z tym głównym wydarzeniem będzie międzynarodowa konferencja z
udziałem przedstawicieli polskich i słowackich samorządów pogranicza, władz regionalnych i
państwowych, ekspertów z Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Stowarzyszenia
Europejskich Regionów Granicznych, a także przedstawicieli działających już Europejskich
Ugrupowań Współpracy Terytorialnej i podmiotów, zwłaszcza euroregionów, planujących
utworzenie EUWT. Szczegóły dotyczące organizacji konferencji zostaną ustalone wspólnie
przez partnerów projektu.
Ružomberok, 15.06.2011 r.
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