INFORMACJA NA TEMAT PRZYGOTOWAŃ
EUROREGIONU „TATRY” DO REALIZACJI ZADAŃ
W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
W LATACH 2014-2020

Posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, Nowy Targ, 06.06.2012 r.

PAKIET ROZPORZĄDZEŃ DOT. ZAŁOśEŃ POLITYKI SPÓJNOŚCI
UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2014-2020
Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet wniosków
legislacyjnych w dziedzinie polityki spójności na lata 2014−2020.
Pakiet ten zawiera między innymi najistotniejsze z punktu widzenia Euroregionu „Tatry”
rozporządzenia w sprawie:
- przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
- przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
W skład pakietu wchodzi teŜ projekt zmiany rozporządzenia w sprawie europejskiego
ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia
i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.

STAN PRZYJMOWANIA PAKIETU ROZPORZĄDZEŃ
październik 2011 r. - skierowanie przez Komisję Europejską pakietu wniosków
legislacyjnych dot. przyszłej polityki spójności pod obrady Rady i Parlamentu
Europejskiego
19 stycznia 2012 r. polski rząd przyjął stanowiska w sprawie propozycji Komisji
Europejskiej pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020
Poszczególne rozporządzenia zaopiniowane zostały juŜ przez Komitet Regionów,
Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny oraz Parlament Europejski, który w dniu
23.04.2012 r. wniósł uwagi.
Komitet Regionów oraz Parlament Europejski wyraziły równieŜ wspólne stanowisko, aby
projekt nowelizacji rozporządzenia ws. europejskiego ugrupowania współpracy
terytorialnej został wyłączony z pakietu rozporządzeń dotyczących polityki spójności i
jak najszybciej przyjęty przez Parlament Europejski i Radę.
Zgodnie z harmonogramem przyjęcie rozporządzeń planowane jest do końca 2012 r.,
tak aby umoŜliwić rozpoczęcie programów polityki spójności w 2014 r. Równocześnie
negocjowane są wieloletnie ramy finansowych dla całego budŜetu Unii Europejskiej,
opublikowane przez Komisję Europejską 14.03.2012 r.

PROJEKT BUDśETU DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wieloletnich ram finansowych
przewiduje kwotę w wysokości 376 mld EUR na lata 2014-2020 na cele
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
W ramach tego budŜetu kontynuowany będzie cel „Europejska współpraca
terytorialna”. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na
współpracę terytorialną zaplanowano 11,7 mld EUR.
W stosunku do okresu 2007-2013 kwota ta jest większa o 3,95 mld EUR, w
tym na współpracę transgraniczną zaplanowano o 2,99 mld EUR więcej niŜ
w poprzednim okresie programowania.

PROPONOWANA ALOKACJA ŚRODKÓW NA „EUROPEJSKĄ WSPÓŁPRACĘ TERYTORIALNĄ”

Rodzaj komponentu
Współpraca transgraniczna
Współpraca międzyregionalna
Współpraca transnarodowa
Razem:

Kwota

Udział %

8 569 000 003 EUR

73,24%

700 000 000 EUR

5,98%

2 431 000 001 EUR

20,78%

11 700 000 004 EUR

100%

GŁÓWNE ZAŁOśENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
Zapowiadane zmiany w dwóch kluczowych rozporządzeniach dotyczą:
koncentracji tematycznej i priorytetów inwestycyjnych:
- dla kaŜdego programu współpracy transgranicznej wybiera się nie więcej niŜ 4 cele
tematyczne;
- opracowanie katalogu specyficznych priorytetów inwestycyjnych dla współpracy
transgranicznej i transnarodowej
wprowadzenia
bardziej
rygorystycznych
kryteriów
wyboru
operacji
ukierunkowanych na realizację rzeczywiście wspólnych działań, wyboru projektów,
roli i obowiązków beneficjentów
usprawnienia warunków realizacji programów współpracy poprzez:
- doprecyzowanie wymagań dotyczących treści programów,
- zmniejszenie liczby instytucji zaangaŜowanych w realizację programów oraz
doprecyzowanie ich roli i obowiązków

GŁÓWNE ZAŁOśENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ cz. 2
uproszczenia procedur finansowania projektów m.in. poprzez zharmonizowanie
przepisów. Zasady kwalifikowalności zostaną ustalone na szczeblu Unii Europejskiej lub
przez Komitet Monitorujący dla programu jako całości. Przepisy krajowe będą miały
zastosowanie tylko w przypadku braku takich zasad.
ujednolicenia dofinansowania w programach współpracy terytorialnej do poziomu
75% dla wszystkich regionów.
skoncentrowania na wynikach – monitorowanie postępów w osiąganiu celów i
wskaźników ustalonych w programach. Określenie wspólnego zestawu wskaźników
słuŜących do oceny postępów w realizacji programu, dostosowanych do specyficznego
charakteru programów współpracy.
zachęcenia państw członkowskich do nadawania roli instytucji zarządzającej EUWT
lub do przyznawania takiemu ugrupowaniu odpowiedzialności za zarządzanie częścią
programu współpracy obejmującą obszar, z którym związane jest EUWT.

PRZYGOTOWANIA EUROREGIONU „TATRY” DO REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020

W dniu 18.04.2012 r. w Liptowskim Mikulaszu XVIII Kongres Transgranicznego Związku
Euroregion „Tatry” podjął uchwalę, w ktorej przyjął wspólne Stanowisko w sprawie
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach „Europejskiej współpracy
terytorialnej” w latach 2014-2020
Kongres wyraził zaniepokojenie faktem, iŜ do tej pory nie rozpoczęły się jeszcze prace
nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej PL-SK na lata
2014-2020 i zwrócił się do właściwych ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Słowackiej o jak najszybsze powołanie polsko-słowackiej grupy roboczej, która zajmie
się przygotowaniem Programu.

PRZYGOTOWANIA EUROREGIONU „TATRY” DO REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020
W przyjętym stanowisku Transgraniczny Związek Euroregion „Tatry” opowiada się za:
umoŜliwieniem EUWT TATRY, które zostanie utworzone przez Związek Euroregion
„Tatry” i Združenie Region „Tatry”, ewentualnego zarządzania programem współpracy
lub jego częścią zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie:
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.
przyjęciem wspólnych zasad kwalifikowalności dla programu po polskiej i słowackiej
stronie
ułatwieniem dostępu do środków dla organizacji pozarządowych poprzez zapewnienie
systemu prefinansowania.
zachowaniem finansowania Funduszu Mikroprojektów i projektów sieciowych jako
transgranicznych przedsięwzięć intensyfikujących współpracę i przyczyniających się do
wzmocnienia kontaktów lokalnych samorządów i instytucji oraz tworzących podstawy do
realizacji duŜych projektów.

PRZYGOTOWANIA EUROREGIONU „TATRY” DO REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020
W przyjętym stanowisku Transgraniczny Związek Euroregion „Tatry” opowiada się za:
stworzeniem moŜliwości udziału Združenia Region „Tatry” w zarządzaniu Funduszem
Mikroprojektów po stronie słowackiej.
zapewnieniem udziału Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry” w grupie
roboczej przygotowującej Program Operacyjny oraz w Komitecie Monitorującym.
uproszczeniem procedur realizacji Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK na lata
2014-2020.
pozostawieniem zasięgu terytorialnego Programu Współpracy Transgranicznej
PL-SK na poziomie NUTS 3 z moŜliwością udziału w Programie członków Euroregionu
„Tatry” z okresu Spiska Nowa Wieś po stronie słowackiej.

ROLA EUROREGIONU „TATRY” W REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ PL-SK W LATACH 2014-2020
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje prace nad programami operacyjnymi
w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r.
W listopadzie 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej i Minister Rozwoju Regionalnego Republiki
Czeskiej podpisali list intencyjny w sprawie kontynuowania współpracy transgranicznej.
Zadecydowano, Ŝe Programem Współpracy Transgranicznej PL-SK w latach 2014-2020
zarządzać będzie strona polska.
W dniach 31.05. – 01.06.2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie polskich euroregionów
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, podczas którego potwierdzono, Ŝe euroregiony
w nowej perspektywie będą nadal zarządzać mikroprojektami.

ROLA EUROREGIONU „TATRY” W REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ PL-SK W LATACH 2014-2020

W kontekście załoŜeń przyszłej europejskiej współpracy terytorialnej oraz
naszych doświadczeń Euroregion „Tatry” w latach 2014-2020 powinien
pełnić rolę:
instytucji zarządzającej mikroprojektami
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY

w

ramach

Europejskiego

lub
instytucji wdraŜającej mikroprojekty w ramach projektu parasolowego na
podobnych jak dotychczas zasadach.

