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Čo je to Európske zoskupenie územnej spolupráce?
Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) je nový právny
nástroj Európskej únie, ktorý umožňuje vytvoriť spoločné inštitúcie
spolupráce pre členské štáty, regionálne a miestne orgány, subjekty
verejného práva a združenia subjektov z tejto kategórie, ktoré
pochádzajú z rôznych štátov.
EZÚS má právnu subjektivitu a prispieva k rozvoju a uľahčovaniu
cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce,
predovšetkým realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov
Európskej únie.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY je novou
inštitúciou cezhraničnej spolupráce založenou:


Zväzkom Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a



Združením Región „Tatry“ zo slovenskej strany,

ktorá má právnu subjektivitu podľa práva Európskej únie, je právne spôsobilá a
má najširšiu právnu spôsobilosť, aká sa priznáva podľa vnútroštátneho práva
členského štátu právnickým osobám.
Doterajšia spolupráca medzi Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Združením Región
„Tatry“ fungovala na základe Zmluvy z roku 1999, ktorou sa zriadil neformálny
Cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“, tento však nemal právnu subjektivitu.
EZÚS TATRY je teda prirodzenou premenou Cezhraničného zväzku
Euroregión „Tatry“ na spoločný poľsko-slovenský cezhraničný subjekt.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r. o. bolo založené 14. augusta
2013 dvomi združeniami miestnych samospráv: Zväzok Euroregión „Tatry“ na poľskej
strane a Združenie Región „Tatry“ na slovenskej strane.
K registrácii EZÚS TATRY Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky a získaniu
právnej subjektivity došlo dňa 20. septembra 2013.

Územie, na ktorom Zoskupenie realizuje svoje úlohy, zahŕňa územia:
 v Poľskej republike: Malopoľské vojvodstvo,
 v Slovenskej republike: okresy: Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov,
Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji; Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš,
Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín v Žilinskom kraji a Spišská Nová
Ves v Košickom kraji.

EZÚS TATRY ako osobitná právna osoba má nižšie uvedené orgány:
Zhromaždenie je najvyšší orgán Zoskupenia. Zhromaždenie sa skladá zo
14 zástupcov členov Zoskupenia, z ktorých 7 zástupcov reprezentuje
Zväzok Euroregión „Tatry“ a 7 zástupcov reprezentuje Združenie Región
„Tatry“.
Riaditeľ je štatutárny výkonný orgán Zoskupenia, ktorý riadi činnosť
Zoskupenia a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach
Zoskupenia, ak nie sú Dohovorom alebo Stanovami Zoskupenia
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
Dozorná rada je kontrolným orgánom Zoskupenia, ktorý je zriadený na
vykonávanie dozoru. Dozorná rada sa skladá zo šiestich členov, z ktorých
traja členovia reprezentujú Zväzok Euroregión „Tatry“ a traja reprezentujú
Združenie Región „Tatry“.

EZÚS TATRY zakladá svoju činnosť na Dohovore o založení Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným a Stanovách
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným
Štatutárne sídlo Zoskupenia je mesto Nowy Targ v Poľskej republike.
Cieľom EZÚS TATRY s r. o. je ďalší rozvoj, uľahčovanie a rozširovanie
poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce s cieľom posilniť sociálnu a
hospodársku súdržnosť územia pôsobnosti Zoskupenia na poľskej a na
slovenskej strane Tatier.
Úlohy EZÚS sa predovšetkým sústreďujú na prípravu a realizáciu projektov
územnej spolupráce spolufinancovaných Európskou úniou prostredníctvom
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu alebo
Fondu súdržnosti, ale tiež projekty bez finančnej účasti Európskej únie.
Zoskupenie sa môže podieľať na riadení a implementácii programov alebo
časti programov financovaných Európskou úniou, najmä poľsko-slovenských
cezhraničných mikroprojektov a sieťových projektov.

EZÚS TATRY ako inovačný nástroj na realizáciu spoločných
cezhraničných projektov v novej perspektíve 2014 – 2020
Snaha zakladateľov EZÚS TATRY – Zväzku Euroregión „Tatry“ a Združenia
Región „Tatry“ vytvoriť Zoskupenie mala od začiatku svedomitý a cieľavedomý
charakter.
Nadriadeným cieľom bolo vytvoriť inovačný nástroj, ktorý umožní efektívnu
realizáciu spoločných cezhraničných projektov v novej perspektíve 2014 –
2020.
Prijaté nariadenia týkajúce sa kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020 potvrdzujú
odôvodnenosť nášho úsilia, pričom zdôrazňujú úlohu EZÚS pri realizácii
programov Európskej územnej spolupráce ako subjektov riadiacich
program alebo jeho časť, prípadne „jediných prijímateľov“ projektov.
Vznik EZÚS TATRY vo chvíli, keď prípravy na novú perspektívu prešli do
rozhodujúcej fázy, nám dáva šancu využiť tento potenciál zoskupenia.

EZÚS TATRY ako inovačný nástroj na realizáciu spoločných
cezhraničných projektov v novej perspektíve 2014 – 2020

EZÚS TATRY je tzv. „jediným prijímateľom“, pretože spĺňa súčasne
všetky 4 kritériá cezhraničného partnerstva:
- spoločná príprava projektu,
- spoločná realizácia,
- spoločné financovanie,
- spoločný personál.
Preto môže EZÚS TATRY vďaka svojmu charakteru samostatne
pripravovať, realizovať a koordinovať cezhraničné projekty a týmto
bude dokonalým nástrojom pre poľské a slovenské samosprávy –
členov Euroregiónu „Tatry“ na efektívne a jednoduchšie získavanie
prostriedkov za účelom realizácie kľúčových aktivít v novom Programe
cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020.

EZÚS TATRY ako inovačný nástroj na realizáciu spoločných
cezhraničných projektov v novej perspektíve 2014 – 2020
EZÚS TATRY ako „jediný prijímateľ“ má totiž potenciál na efektívnu
realizáciu úloh uvedených v Dohovore a Stanovách, tzn.:
1) podieľať sa na riadení a implementácii programov alebo časti
programov financovaných Európskou úniou, najmä poľskoslovenských cezhraničných mikroprojektov,
2) pripravovať a realizovať projekty územnej spolupráce
spolufinancované Európskou úniou a projekty bez finančnej
podpory z Európskej únie.

EZÚS TATRY ako inovačný nástroj na realizáciu spoločných
cezhraničných projektov v novej perspektíve 2014 – 2020

Už dnes pripravujeme spoločnú cezhraničnú stratégiu činnosti EZÚS
TATRY na roky 2014 – 2020:
 bude nástrojom pre náležité fungovanie a efektívnu realizáciu
cezhraničnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí,

 určí strategické zámery aktivít realizovaných v rámci EZÚS TATRY,
 umožní koordináciu spolupráce na poľskej a slovenskej strane
hranice,
 bude kompatibilná so stratégiou určenou pre nový program
cezhraničnej spolupráce,
 umožní pripraviť spoločné strategické projekty v rámci nového
programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020,
 bude slúžiť samosprávam z oboch strán hranice ako nástroj, ktorý
uľahčí realizáciu spoločných cezhraničných projektov v rokoch
2014 – 2020.

Poľsko-slovenská stratégia činnosti Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce TATRY na roky 2014 – 2020
Túto úlohu realizujú subjekty, ktoré založili EZÚS TATRY – prijímateľom je Zväzok
Euroregión „Tatry“, a partnerom – Združenie Región „Tatry“ v rámci mikroprojektu,
którý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika – Slovenská republika 2007–2013
Hlavný cieľ:
 Posilnenie efektivity poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce vytvorením
základne pre ďalšie projekty v novej perspektíve 2014 – 2020.
Špecifické ciele:
 Využitie poľsko-slovenskej stratégie činnosti EZÚS TATRY na roky 2014 – 2020
ako nástroja pre zjednodušenie realizácie spoločných cezhraničných projektov.
 Určenie strategických smerov a kľúčových projektov realizovaných EZÚS
TATRY v novom Programe cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020.

Poľsko-slovenská stratégia činnosti Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce TATRY na roky 2014 – 2020
 Spoločná stratégia vypracovaná v rámci mikroprojektu bude priekopníckym
príkladom prípravy na realizáciu cieľov európskej územnej spolupráce na
poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2014 – 2020.
 Proces budovania spoločnej stratégie sa bude vyznačovať partnerským
prístupom. Do práce pri stratégii budú zapojené členské samosprávy
Euroregiónu „Tatry“ – budú pozvané, aby sa zúčastnili na internetovom
prieskume, aby konzultovali návrh stratégie a prihlasovali strategické
projekty.

 Stratégia bude prezentovaná počas záverečnej konferencie k mikroprojektu
v septembri a bude zverejnená medzi subjektmi zapojenými do realizácie
cezhraničnej spolupráce.

