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PROGRAM
XXVII KONGRESU ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”

9.30 – 10.00
10.00 – 10.15

Rejestracja uczestników
Otwarcie Kongresu
Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Rady
Związku Euroregion „Tatry”




10.15 – 10.45

wybór Przewodniczącego Kongresu
przyjęcie porządku i regulaminu obrad
wybór Komisji mandatowo-wnioskowe
Sprawozdanie Rady z działalności w okresie
od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.
Bogusław Waksmundzki-Przewodniczący Rady Związku
Euroregion „Tatry”
Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2020
Edward Tybor -Przewodniczący Komisji rewizyjnej

10.45 – 11.15

Wystąpienia gości zaproszonych
Dyskusja nad Sprawozdaniami

11.15 – 11.30

Podjęcie uchwał w sprawach:
 zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz
udzielenia absolutorium Radzie
 członkostwa zwyczajnego Gminy Dobczyce
 członkostwa zwyczajnego Gminy Biały Dunajec
 członkostwa zwyczajnego Gminy Rabka-Zdrój

11.30 –11.40

Przerwa

11.40 – 12.00

Szanse dla pogranicza polsko-słowackiego w dobie
nowej perspektywy finansowej.
Michał Stawarski - Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”

12.00 – 12.15

Podsumowanie i zakończenie obrad Kongresu
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Regulamin obrad
Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
w dniu 28.04.2021 r. w Nowym Targu

I
Postanowienia wstępne
Regulamin obrad Kongresu Związku Euroregion „Tatry” określa organizację, porządek i
zakres obrad, sposób zgłaszania wniosków oraz podejmowania uchwał.

II
Przygotowanie posiedzenia Kongresu
1. Posiedzenie Kongresu zwołuje Rada
2. Rada określa:
a/ miejsce, termin, sposób przeprowadzenia i program posiedzenia,
b/sposób przygotowania materiałów i osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie,
c/sposób zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego posiedzenia.

III
Obrady Kongresu
1. W obradach Kongresu uczestniczą delegaci i goście zaproszeni wg listy obecności.
2. Obrady Kongresu otwiera Przewodniczący Rady Związku lub jego zastępca.
3. a/ Spośród delegatów Kongres wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego obrad .
b/ Kandydatów na Przewodniczącego zgłaszają delegaci.
c/ Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów.
d/ Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem i regulaminem
obrad.
4. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku
i regulaminu obrad.
5. a/ Przewodniczący obrad spośród zgłoszonych kandydatów zarządza głosowanie jawne
na członków komisji mandatowo-wnioskowej.
b/ Do komisji mandatowo-wnioskowej musi być zgłoszonych co najmniej 3 kandydatów.
6. a/ Komisja mandatowo-wnioskowa dokonuje sprawdzenia listy obecności delegatów oraz
prezentuje uchwały kongresu.
b/ Przewodniczący komisji mandatowo-wnioskowej odczytuje protokół, w którym
stwierdza, czy Kongres jest prawomocny do podejmowania uchwał.
7. Chęć zabrania głosu uczestnika obrad online należy zgłosić Przewodniczącemu poprzez
wysłanie wiadomości „proszę o głos” za pomocą wskazanego wcześniej komunikatora (np.
za pomocą narzędzia „chat”) lub klikając na ikonę mikrofonu. Przewodniczący prowadzi listę
osób chcących zabrać głos i udziela głosu uczestnikom z zachowaniem zwykłych zasad
regulaminowych, w tym możliwości zgłaszania wniosków formalnych. Po wyczerpaniu listy
mówców lub po jej zamknięciu ogłasza zakończenie dyskusji i przejście do dalszych obrad.
8. Protokół z obrad sporządza Biuro Rady.
9. Protokół z obrad podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant.
IV
Przygotowanie uchwał
1. Projekty uchwał przygotowuje z reguły Rada.
2. Do uchwalenia, projekt uchwały przedstawia komisja mandatowo-wnioskowa.
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3. W przypadku, gdy projekt uchwały wymaga oddzielnego głosowania poszczególnych
punktów, o kolejności głosowania decyduje przewodniczący obrad.
4. W przypadku, gdy do przedłożonego projektu uchwały zgłaszane są uwagi, głosuje się je
w kolejności zgłoszenia. Gdy przegłosowana uwaga wyklucza pozostałe, następnych się
już nie głosuje.
5. Uwagi do uchwały należy zgłaszać pisemnie.
6. Gdy projekt uchwały zgłaszany jest wariantowo, głosuje się najpierw wersję projektu
uchwały przedłożonej przez komisję mandatowo-wnioskową. W przypadku jej przyjęcia
rezygnuje się z dalszego głosowania.

V
Głosowanie
1. Każdy delegat ma w czasie głosowania 1 głos.
2. a/Delegaci uczestniczący stacjonarnie w kongresie głosują przez podniesienie prawej ręki.
b/Delegaci uczestniczący online w kongresie głosują z wykorzystaniem narzędzia
informatycznego.
Głosowanie odbywa się poprzez wykorzystanie narzędzia "opcje głosowania": po wysłaniu
przez Przewodniczącego informacji "głosowanie w pkt. ..." każdy uczestnik zaznacza "za",
"przeciw" lub "wstrzymuję się". Głosowanie jest możliwe tylko w trakcie trwania
posiedzenia online. Członkowie mający problem z oddaniem głosu zgłaszają ten fakt
przez przekazanie Przewodniczącemu informacji „nie mogę oddać głosu” w analogiczny
sposób, jak zgłaszali chęć zabrania głosu (Rozdz. III pkt 7). Po upewnieniu się, że
wszyscy oddali głos, Przewodniczący ogłasza wynik głosowania.

VI
Protokół z obrad Kongresu
1. Protokół obejmuje:
a/ nazwiska prowadzących,
b/ program obrad,
c/ liczbę uczestniczących delegatów,
d/ liczbę gości,
e/ wyniki i przebieg głosowania.
2. Protokół podpisują przewodniczący obrad i protokolant, który protokół sporządził.

VII
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obrad, jego zmiany i uzupełnienia uchwala Kongres.
2. Regulamin obrad obowiązuje po jego uchwaleniu.
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Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.
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Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.

Rada Związku Euroregion „Tatry” przedkłada delegatom XXVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
Sprawozdanie z działalności w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.

Odszedł Wendelin Haber – Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry”

Wciąż przepełnieni smutkiem i żalem przypominamy, że
w dniu 29.08.2020 r. w wieku 87 lat zmarł Wendelin
Haber – Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry”.
Z inicjatywy pana Wendelina Habera dnia 24.08.1994 r.
zostało powołane stowarzyszenie gmin i powiatów Związek Euroregion "Tatry" działające na pograniczu
polsko-słowackim. Celem Związku jest rozwój
wzajemnej współpracy
podmiotów komunalnych
i instytucji publicznych po obu stronach granicy
w dziedzinach: gospodarki, kultury, ochrony środowiska
oraz
rozwoju
demokracji
lokalnej.
Wendelin Haber pełni funkcję Przewodniczącego Rady
od dnia 24.08.1994 r. do dnia 02.03.2011 r. Kongres
Euroregionu „Tatry” nadał panu Wendelinowi Haberowi
tytuł Honorowego Członka Transgranicznego Związku
Euroregion „Tatry” oraz Honorowego Prezesa
Euroregionu „Tatry” w podziękowaniu za inicjatywę
założenia Euroregionu „Tatry” oraz wytrwałe i twórcze działanie na rzecz rozwoju polsko-słowackiej
współpracy transgranicznej. Pan Wendelin Haber został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej
za zasługi w rozwijaniu współpracy transgranicznej. Przewodniczący Rady Wendelin Haber był
pomysłodawcą i realizatorem wielu transgranicznych przedsięwzięć dofinansowywanych przez Unię
Europejską w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare, Programu Inicjatywy
Wspólnotowej Interreg IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 oraz Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007-2013. Dzięki dofinansowaniu
z tych Programów zostało zrealizowanych wiele transgranicznych inwestycji, m.in. Most Wyszehradzki
na przejściu granicznym Leluchów-Čirč, kładka na Dunajcu łącząca Czerwony Klasztor i Sromowce
Niżne, modernizacja dróg Moszczenica-Konieczna, Zakopane-Chochołów-granica państwa, NiedzicaZamek-granica państwa, Leluchów-Dubne-Wojkowa, system oczyszczalni ścieków w ramach projektu
Czysta rzeka Poprad, oczyszczalnie ścieków w dolinie Polhoranki, w Wysowej Zdroju, Lipnicy Wielkiej
i Lipnicy Małej, kanalizacja w Żegiestowie. Były to również przedsięwzięcia nieinwestycyjne jak na
przykład projekt pt. "Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava
Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza" oraz realizacja ponad 100 małych,
transgranicznych, polsko-słowackich projektów z dziedziny wymiany kulturalnej, sportu i turystyki,
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ochrony środowiska, rozwoju demokracji lokalnej, których beneficjentami były samorządy lokalne,
instytucje kultury i oświaty oraz organizacje pozarządowe. Zrealizowane mikroprojekty przyczyniły się
do społeczno-ekonomicznego rozwoju obszaru pogranicza polsko-słowackiego, zwiększenia liczby
i rodzaju organizacji zaangażowanych w transgraniczną współpracę, budowania fundamentów dla
integracji regionu poprzez nawiązywanie kontaktów personalnych i instytucjonalnych. Wiele z tych
przedsięwzięć stworzyło podstawy dla kolejnych, wspólnych projektów. Obecnie strategicznym dla
Euroregionu "Tatry" jest realizacja Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku rowerowego dookoła
Tatr, który realizuje EUWT TATRY z o.o. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry”
Wendelin Haber kierował polsko - słowacką grupą roboczą, która przygotowała statut i konwencję do
przekształcenia Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" w Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Ugrupowanie zostało utworzone w sierpniu 2013 r. i stanowi
wyższy poziom współpracy polsko-słowackiej.
Pogrzeb obył się 2 września w kościele parafialnym w Łapszach Niżnych. W uroczystości
pogrzebowej
uczestniczyła
Rodzina
i Bliscy
śp.
Wendelina
Habera,
przedstawiciele
parlamentarzystów, samorządów, instytucji i organizacji, z którym współpracował pan Wendelin
Haber. Z ostatnim pożegnaniem przybyli również przyjaciele z polskiej i słowackiej części Euroregionu
„Tatry” Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki, Dyrektor Biura
Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski, Honorowi Członkowie Euroregionu „Tatry” Antoni
Nowak, Oľga Marhulikovái Milan Nevlazla, Dyrektor Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr pani Bożena
Buchowicz, Przewodniczący Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
TATRY Štefan Bieľak, dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, były burmistrz miasta
Liptowski
Mikulasz
Aleksander Šlafkovský oraz
dyrektor
Združenia
Euroregion
Tatry
w Kieżmarku Lívia Kredatusová.
Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry” pana Wendelina Habera pożegnał w imieniu
stowarzyszenia Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki. Podkreślił zasługi Honorowego
Prezesa w utworzeniu Euroregionu „Tatry” oraz rozwoju polsko-słowackiej współpracy
transgranicznej, która zaowocowała wieloma wspólnymi inwestycjami i wydarzeniami pogłębiającymi
codzienne, międzyludzkie kontakty Polaków i Słowaków. Przewodniczący Bogusław Waksmundzki
odczytał wiersz Wandy Szado-Kudasikowej, napisany dla pana Wendelina Habera na zakończenie
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry” w 2011 roku.
Prochy zmarłego zostały złożone w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Pan Wendelin Haber zawsze służący radą i wspierający dobrym słowem na zawsze pozostanie
w naszej pamięci.

I. DZIAŁALNOŚĆ RADY ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
1. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
Członkami Związku Euroregion „Tatry” jest obecnie 30 jednostek samorządowych w tym:
3 powiaty, 5 miast, 4 miasta i gminy oraz 18 gmin. Członkami wspierającymi są: Województwo
Małopolskie, Miasto Biecz oraz Gmina Jordanów. W okresie sprawozdawczym Rady Gmin: Dobczyce,
Biały Dunajec oraz Rabka-Zdrój podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do Euroregion „Tatry”. W
związku z tym podczas obrad Kongresu zostaną przedłożone do głosowania uchwały
w sprawie członkostwa zwyczajnego tych Gmin.
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 stowarzyszenia wpłacili składkę za rok 2020. Rada składa
podziękowania tym członkom za zaangażowanie w zapewnienie płynności finansowej Euroregionu
„Tatry”.
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2. POSIEDZENIA RADY ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w następującym składzie:
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członkowie

Bogusław Waksmundzki
Jacek Lelek
Władysław Bieda
Michał Jarończyk
Antoni Karlak
Jakub Jamróz
Grzegorz Watycha

i odbyła 5 posiedzeń:
9 lipca 2020 r. członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie: terminu, sposobu oraz programu XXVI
Kongresu Związku Euroregion „Tatry” ustalając, że Kongres odbędzie się dnia 29.07.2020 r.
w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Rada podjęła decyzję, że Kongres ze względu na pandemię
koronawirusa będzie przeprowadzony w formie dualnej tj. zdalnie i stacjonarnie. Na posiedzeniu
członkowie Rady podjęli również uchwałę w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Związku Euroregion „Tatry”.
11 września 2020 r. Rada zapoznała się z aktualnym stanem wdrażania projektów parasolowych
pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz pt. „Wspólne
kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”.
Członkowie
Rady
wysłuchali
również
informacji
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej przeprowadzonej
w Euroregionie „Tatry”. Ponadto Rada zapoznała się
z
informacją
na
temat
realizacji
projektu
pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”.
Ze względu na pandemię koronawirusa prace remontowe
prowadzone w ramach projektu znacznie się opóźniły
i w związku z tym Euroregion „Tatry” podpisał stosowne
aneksy do umowy z firmą wykonującą remont. Pandemia
i
związane
z
nią
obostrzenia
utrudniły
również
przeprowadzenie
zaplanowanych
w
ramach
projektu
szkoleń.
Dlatego
Euroregion
„Tatry”
dokonał
zmian
w budżecie projektu i w ten sposób pozyskał środki na dodatkowe prace związane z zakupem
specjalistycznego sprzętu elektronicznego/komputerowego umożliwiającego przeprowadzenie
zaplanowanych szkoleń w formie on-line. Rada wysłuchała informacji na temat projektu pt.
„Euroregion Tatry na sportowo”, na którego realizację Euroregion „Tatry” otrzymał dotację
w wysokości 35 tys. z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
9 grudnia 2020 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Związku Euroregion "Tatry" na
rok 2020. Poszczególne pozycje budżetowe zostały zaktualizowane zgodnie ze stanem na dzień 30
listopada 2020 r. Członkowie Rady przyjęli budżet Związku Euroregion „Tatry” na rok 2021 oraz
Regulamin pracy Związku Euroregion „Tatry” – dokument określający podstawowe prawa i obowiązki
pracodawcy i pracownika oraz zawierające regulacje związane z organizacją pracy w biurze Związku
Euroregion „Tatry”.
Uczestnicy posiedzenia
zapoznali się ze stanem wdrażania projektu
pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” oraz projektów parasolowych Łączy nas
natura i kultura, Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim realizowanych
w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
30 grudnia 2020 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie: zmian w Polityce rachunkowości Związku
Euroregion „Tatry”. Wprowadzone do dokumentu zmiany polegają głównie na ewidencji kosztów. Do
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tej pory koszty były ewidencjonowane na koncie rozrachunków, a pod koniec roku przeksięgowywane
na konta kosztowe. Od roku 2021 koszty są od razu księgowane na kontach kosztowych. Taki sposób
ewidencjonowania kosztów ułatwi bieżącą kontrolę finansów Euroregionu „Tatry”.
8 kwietnia 2021 r. Rada przyjęła zmiany w budżecie Związku Euroregion „Tatry” na rok 2021,
omówiła strategiczne działania Euroregionu oraz podjęła uchwałę w sprawie: terminu, sposobu
przeprowadzenia i programu XXVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry”. Przyjęła również
Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry”, projekty uchwał oraz program XXVII Kongresu
Związku Euroregion „Tatry”.
Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki reprezentował Związek Euroregion „Tatry” podczas
wielu ważnych spotkań i konferencji tj.: drugiej edycji Forum Słowackiego w dniu 05.02.2020 r.
w Jasionce, spotkania z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem 20.06.2020 r. w Skawie,
XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych w dniach 01-02.10.2020 r. w Raciborzu.
Jako członek Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
PL-SK 2014-2020 Przewodniczący Rady uczestniczył w posiedzeniu, które odbyło się w dniu
15.12.2020 r. w formie online.
Przewodniczący Rady pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. mikroprojektów
i uczestniczył w jego posiedzeniu w dniu 10.01.2020 r. w Nowym Targu oraz w dniu 17.12.2020 r.
w formie online. Ponadto Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki reprezentuje Związek
Euroregion „Tatry” w Komitecie Monitorującym Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Federacji
Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Transgranicznej oraz w Krajowym Komitecie Sterującym Konwencji Karpackiej.
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń ubiegłego roku zawiera Kalendarium Związku
Euroregion „Tatry” w 2020 roku – załącznik nr 1.

3. KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG
V-A PL-SK 2014-2020
Członkami Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska –
Słowacja 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 Związku Euroregion „Tatry”
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 odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w dniu 15 grudnia 2020 r.
W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID-19 XI posiedzenie Komitetu miało formę on-line.
Najważniejszym punktem posiedzenia było przyjęcie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie
oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektów w ramach 1 osi priorytetowej dotyczącej
ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 3 osi priorytetowej dotyczącej edukacji
transgranicznej.
W tym zakresie Komitet Monitorujący:
−

wyznaczył dwumiesięczny termin na dostarczenie pełnej dokumentacji niezbędnej do zawarcia
umowy przez projekty, których kontraktacja rozpocznie się po 15.12.2020 r.,
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−

zatwierdził zmianę w Podręczniku beneficjenta poprzez dodanie w rozdziale 5.5.2. Terminy
punktu: 4. "W uzasadnionych przypadkach ww. terminy mogą zostać skrócone decyzją KM",

−

zaakceptował wykorzystanie wolnych środków w 3 osi priorytetowej w wysokości 67 764,80
euro EFRR w podziale na projekty parasolowe w tym projekt parasolowy Euroregionu "Tatry"
realizowany w partnerstwie z WJT w Preszowie i WJT w Żylinie.

W trakcie spotkania, tradycyjnie członkowie Komitetu zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania
Programu w poszczególnych osiach priorytetowych oraz projektach parasolowych, a także stanem
wdrażania Pomocy Technicznej. Ciekawym punktem posiedzenia było również podsumowanie przez
WST realizacji działań informacyjno-promocyjnych w 2020 r. w Programie Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020. WST zaprezentowało także Plan działań informacyjno-promocyjnych na 2021
rok, który został zatwierdzony przez Komitet. Ostatni z punktów programu posiedzenia Komitetu
dotyczył omówienia postępu prac nad nowym programem na lata 2021-2027.

4. 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.
Dnia 09.03.2021 r. w formie wideokonferencji obradował Zarząd Federacji Euroregionów
Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Dyrektor biura Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr Bożena Buchowicz oraz Dyrektor biura Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik.
W trakcie spotkania omówiono problemy w realizacji mikroprojektów wynikające z sytuacji
epidemiologicznej i obowiązujących obostrzeń. Dotyczy to szczególnie utrudnień w organizacji
spotkań w tym konferencji. W wyniku rozmów, członkowie Zarządu podjęli oficjalne stanowisko
dotyczące przedłużenia zakończenia realizacji projektów transgranicznych do końca 2023 r., które
zostało przesłane do Instytucji Zarządzającej. Uczestnicy spotkania omówili również podział alokacji
polskiej na EWT oraz komponent transgraniczny w Programach Regionalnych i Programie
ODBUDOWA. Zapisy w dokumentach unijnych dają możliwość przeznaczenia pewnych kwot z w/w
programów na projekty transgraniczne. Na taką możliwość wskazują również Przedstawiciele KE oraz
Europejskiego Komitetu Regionów (opinia z 142 sesji plenarnej z 3-4 lutego 2021 r.).
W związku z tym, Zarząd Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej podjął stanowisko, aby
uwzględnić w programach regionalnych możliwość realizacji projektów transgranicznych, a także
przeznaczyć część dodatkowych środków z Programu Odbudowa na Programy Współpracy
Transgranicznej i ukierunkować je na wznowienie i wzmocnienie relacji sąsiedzkich na pograniczu.
W dniach 01-02.10.2020 r. w Raciborzu odbyło się XVII Forum Polskich Regionów Granicznych,
którego gospodarzem był Euroregion Silesia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele euroregionów
i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz czescy partnerzy współtworzący
Euroregion Silesia.
Pierwszy dzień obrad miał charakter poznawczy. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić transgraniczny
produkt turystyczny Silesianka –szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.
W drugim dniu odbył się blok dyskusyjny pt. „Wpływ pandemii na współpracę transgraniczną i jakie
wyzwania stawiają przed nami tego typu sytuacje”, bogaty w liczne prezentacje zarówno
przedstawicieli Euroregionów, jak i MFiPR. W panelu tym aktywnie uczestniczył Przewodniczący Rady
Bogusław Waksmundzki omawiając trudności w realizacji mikroprojektów na obszarze Euroregionu
„Tatry”.
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5. GRUPA ROBOCZA DS. PRZYGOTOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027
Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 powołał
Grupę roboczą ds. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja
2021-2027 na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 19-20 marca 2019 r. w Starej Leśnej.
Członkami Grupy Roboczej są przedstawiciele struktur zarządzających Programem Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020, tj. przedstawiciele polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
oraz Instytucji Krajowej – słowackiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także polskich
i słowackich instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 20142020. Przedstawicielami Związku Euroregion „Tatry” w Grupie roboczej jest Dyrektor Michał Stawarski
jako członek oraz Kierownik Miloš Handák jako zastępca członka. Zadaniem Grupy roboczej jest
przygotowanie
projektu
Programu
Współpracy
Transgranicznej
Interreg
PL-SK
2021-2027.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań Grupy Roboczej:
•

W czerwcu 2020 r. Grupa podjęła pierwsze kluczowe decyzje mające wpływ na kształt nowego
programu. Najpierw w trybie obiegowym przyjęta została analiza społeczno-gospodarcza obszaru
wsparcia programu. Następnie po serii czterech spotkań on-line dotyczących określenia logiki
interwencji nowego Programu dla poszczególnych obszarów tematycznych (09.06.2020 r.,
15.06.2020 r., 17.06.2020 r., 23.06.2020 r.), w trakcie VIII spotkania Grupy Roboczej, które odbyło
się w dniu 09.07.2020 r. przyjęta została logika interwencji dla nowego programu. Podczas tego
posiedzenia omówiono także wstępny procentowy podział środków na poszczególne cele polityki
i cele szczegółowe programu.

•

W dniu 16 września 2020 roku odbyło się IX posiedzenie Grupy Roboczej. Tym razem
w centrum zainteresowania Grupy znalazł się Fundusz Małych Projektów na lata 2021-2027.
W trakcie wideokonferencji przedstawiciele Grupy omówili wyniki ankiety dotyczącej realizacji
funduszu
mikroprojektów
w
bieżącej
perspektywie
finansowej
2014-2020.
Następnie dyskutowali o:

•

−

uwarunkowaniach realizacji małych projektów w okresie 2021-2027 w świetle projektów
rozporządzeń,

−

zakresie tematycznym i budżecie Funduszu Małych Projektów,

−

proponowanych modelach zarządzania Funduszem,

−

typach mikroprojektów.

W dniu 17 lutego 2021 r. odbyło się X posiedzenie Grupy Roboczej. W trakcie spotkania
rozpoczęto dyskusję na temat obszaru wsparcia programu. Pracowano również nad drugą wersją
projektu programu (z uwzględnieniem przyjętych i odrzuconych zmian). Członkowie Grupy
powołali także do życia Podgrupę Roboczą ds. Funduszu Małych projektów, której celem będzie
wypracowanie koncepcji działania tego mechanizmu na pograniczu polsko-słowackim w nowej
perspektywie finansowej. Na zakończenie posiedzenia przedstawiono informacje na temat
sporządzania Strategicznej oceny oddziaływania programu na środowisko. W związku z aktualną
sytuacją epidemiologiczną członkowie Grupy zapoznali się również z wynikami przeprowadzonej
wśród potencjalnych beneficjentów ankiety dotyczącej wpływu pandemii COVID-19 na realizację
projektów w przyszłej perspektywie.
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Załącznik nr 1
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.

Kalendarium Związku Euroregion „Tatry”
2020
10 stycznia w Nowy Targu odbyło się VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów
parasolowych realizowanych w partnerstwie Euroregionu "Tatry" z Samorządowym Krajem
Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Komitet podjął decyzje dotyczące realizacji projektów
parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu
polsko-słowackim związane m.in z wyborem do dofinansowania mikroprojektów złożonych w ramach
III naboru z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza (1 oś Programu)
oraz aktualizacją harmonogramu realizacji ww. projektów parasolowych na rok 2020. Omówiono
również stan wdrażania projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Euroregionu "Tatry" z
Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim.
16 stycznia dyrektor Euroregionu „Tatry” Michał Stawarski uczestniczył w drugim spotkaniu Grupy
Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg PolskaSłowacja 2021-2027, które odbyło się w
Urzędzie
Wojewódzkim w
Krakowie.
Członkowie Grupy roboczej przedstawili swoje uwagi do projektu analizy społeczno-gospodarczej
obszaru wsparcia, który przygotowany został przez firmę ECORYS. Zapoznali się także z założeniami
metodologicznymi analizy SWOT/TOWES.
5 lutego w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się druga edycja Forum Słowackiego. Tematyka
spotkania dotyczyła zagadnień związanych ze współpracą transgraniczną, ochroną środowiska,
edukacją, turystyką, infrastrukturą i kulturą. W jednym z sześciu paneli tematycznych - "Sąsiedzi zza
Tatr- współpraca transgraniczna" uczestniczył Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry"
Bogusław Waksmundzki, który przedstawił dotychczasowe efekty działań euroregionów.
13 lutego Dyrektor Euroregionu „Tatry” Michał Stawarski uczestniczył w trzecim posiedzeniu Grupy
Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg PolskaSłowacja 2021-2027, które odbyło się w Katowicach. Podczas spotkania dyskutowano nad
poprawionym projektem analizy społeczno-gospodarczej potencjalnego obszaru wsparcia nowego
programu. Członkom Grupy przedstawione zostały również wyniki przeprowadzonych badań
delfickich oraz warsztatów eksperckich. Na ich bazie rozpoczęto prace nad analizą SWOT/TOWS.
8 maja Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz Kierownik Miloš Handák uczestniczyli
w uroczystym otwarciu zmodernizowanego, zabytkowego dworca kolejowego w Nowym Targu.
Zabytkowa stacja kolejowa znajduje się w centralnym miejscu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego
Szlaku wokół Tatr - strategicznego projektu Euroregionu "Tatry". W 2018 r. ze środków Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wybudowano parking park&ride dla użytkowników tego
Szlaku oraz wyremontowano budynek Wieży wodnej. W odnowionym w 2020 r. budynku stacji
powstanie m.in. serwis rowerowy.
20 maja przedstawiciele instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020 spotkali się on-line, aby dyskutować o zmianach Planu Działań InformacyjnoPromocyjnych na rok 2020. Epidemia COVID-19 wymusiła na WST, Euroregionach, Regionalnych
Punktach Kontaktowych zmianę dotychczas zaplanowanych działań związanych z informacją
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i promocją w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Uczestnicy spotkania wymieniali się
pomysłami, które umożliwią realizację w nadchodzących miesiącach podstawowych działań
informacyjnych i promocyjnych. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej Programem m.in.:
odwołano wydarzenia, które związane były z większą liczbą uczestników, w tym wydarzenia roczne
w formie plenerowych, otwartych imprez z udziałem publiczności.
Podczas spotkania Związek Euroregion "Tatry" reprezentowała pani Małgorzata Frączek.
w dniach 1-5 czerwca Związek Euroregion "Tatry" zorganizował szkolenie w formie indywidualnych
konsultacji z zakresu prawidłowej realizacji mikroprojektów dla beneficjentów, których mikroprojekty
zostały zatwierdzone do dofinansowania w ramach trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie
mikroprojektów. Zmiana formy szkolenia związana była z sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi
obostrzeniami.
15 czerwca Związek Euroregion „Tatry” ogłosił IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz pt. "Wspólne
kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
20 czerwca w Skawie odbyło się spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem,
którego gospodarzami byli Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz i Starosta Powiatu
Nowotarskiego Krzysztof Faber. W spotkaniu uczestniczyli również Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik,
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Marek Wierzba, radni Powiatu Nowotarskiego wraz z wicestarostą
Bogusławem Waksmundzkim - a jednocześnie Przewodniczącym Rady Związku Euroregion „Tatry”
i Przewodniczącym Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeuszem Rafaczem oraz licznie zebrani włodarze
gmin z terenu powiatu nowotarskiego. Podczas spotkania Przewodniczący Rady Związku Euroregion
„Tatry” poinformował, że XXV Transgraniczny Kongres Euroregionu „Tatry” przyznał ministrowi
Andrzejowi Adamczykowi tytuł Honorowego Członka Euroregionu „Tatry”. Przewodniczący Bogusław
Waksmundzki wręczył Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi pamiątkową statuetkę.
Infrastruktura drogowa to bardzo istotny czynnik dla rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i jakości
życia mieszkańców naszego Subregionu Podhalańskiego. Zapewnienie finansowania kluczowych dla
rozwoju Podhala, Pienin, Spisza i Orawy inwestycji drogowych spowoduje rozwój gospodarczy i
usprawnienie ruchu turystycznego.
Droga ekspresowa S7 to ważny dla rozwoju Małopolski ciąg komunikacyjny na linii północ-południe,
łączący miasta z obszarami podgórskimi i przejściem granicznym ze Słowacją. Dalsza kontynuacja
budowy drogi krajowej nr 47 to priorytet – z uwagi na to, że budowa odcinka z Rabki-Zdroju do
Nowego Targu doprowadzi do znacznego usprawnienia ruchu w kierunku Zakopanego, Białki
Tatrzańskiej i Szczawnicy, a tym samym przyczyni się bezpośrednio do poprawy dostępności
komunikacyjnej Podhala dla ruchu krajowego. Efektem będzie także poprawa jakości
wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym, co spowoduje łatwiejszy
dostęp do atrakcyjnych turystycznie obszarów subregionu. Obecnie budowany jest odcinek drogi
Lubień – Rabka-Zdrój (zakończenie części drogowej do 2018 r., części tunelowej do 2020 r. ) dlatego
pożądanym i celowym było rozpoczęcie w 2018 roku prac budowlanych dla kolejnego odcinka drogi tj.
Rabka-Zdój–Nowy Targ. Głos samorządowców został wysłuchany i
przy poparciu
parlamentarzystów Pan Minister Andrzej Adamczyk zatwierdził program inwestycyjny dla przebudowy
zakopianki pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem. Zakończenie przewidywane jest na 2022 rok.
Inwestycja ta jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju Podhala w skali Polski. Jest również
wyrazem wyrównywania szans mieszkańców regionu, bodźcem stymulującym turystykę,
wzmacniającym gospodarkę i bezpieczeństwo. Dlatego też Powiaty i Gminy Podhala, Pienin, Gorców,
Spisza, Orawy dziękują za kontynuacje budowy drogi DK 47 na odcinku Rabka - Nowy Targ.
w czerwcu Grupa Robocza ds. przygotowania Projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 20212027 podjęła pierwsze kluczowe decyzje mające wpływ na kształt nowego programu.
Najpierw w trybie obiegowym przyjęta została analiza społeczno-gospodarcza obszaru wsparcia
programu, następnie po serii czterech spotkań on-line dotyczących określenia logiki interwencji

14

nowego Programu dla poszczególnych obszarów tematycznych (09.06.2020 r., 15.06.2020
r., 17.06.2020 r., 23.06.2020 r.), w trakcie VIII spotkania Grupy Roboczej, które odbyło się w dniu
09.07.2020 r. przyjęta została logika interwencji dla nowego programu. Podczas tego posiedzenia
omówiono także wstępny procentowy podział środków na poszczególne cele polityki i cele
szczegółowe programu.
13 lipiec - 13 sierpień Związek Euroregion „Tatry” zorganizował szkolenie, w formie indywidualnych
konsultacji, dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego IV naboru wniosków
o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa w ramach projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz pt.
„Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” Programu Interreg V-A PL-SK
2014-2020.
29 lipca w Orawskim Centrum Kultury Jabłonce obradował XXVI Kongres Związku Euroregion "Tatry".
Ze względu na pandemię COVID-19 Kongres obradował w formie stacjonarnej i online.
W Kongresie uczestniczyli delegaci - przedstawiciele członków Związku Euroregion „Tatry” oraz
goście z Polski i Słowacji: Honorowi Członkowie Euroregionu "Tatry": Antoni Nowak, Czesław
Borowicz, Kazimierz Jóskowiak, Bogdan Wrzochalski, Wicekonsul Generalny Republiki Słowackiej
w Krakowie Slavomir Nagy, Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Marta Pietrzyk, Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu
Waldemar Wojtaszek, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATAY z.o.o
Agnieszka Pyzowska, Dyrektor Zdruzenia Euroregion Tatry w Kieżmarku Livia Kredatusova, Członek
Rady Združenia Euroregion Tatry w Kieżmarku Magdalena Zmarzlakova, Prezes Stowarzyszenia
Kombinat Podhale Andrzej Kiernoziak.
Obrady Kongresu prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Jacek Lelek Burmistrz Miasta
i Gminy Stary Sącz. Kongres zatwierdził Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z
działalności w okresie od 22.03.2019 r. do 29.06.2020 r. przedstawione przez Przewodniczącego
Rady Bogusława Waksmundzkiego oraz Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z działalności w 2019 r. ,
które przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Mateusz Lichosyt. Kongres zatwierdził ww.
Sprawozdania i udzielił Radzie absolutorium. Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał
Stawarski zaprezentował Informację na temat Programu Interreg Polska-Słowacja w nowej
perspektywie finansowej 2021-2027. Delegaci podjęli uchwały w następujących sprawach:
zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie, utraty
członkostwa zwyczajnego Gminy Tokarnia.
16 sierpnia w ogrodach Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej miał miejsce niezwykły koncert
Nieszpory Ludźmierskie. Oratorium, pod patronatem honorowym Metropolity Krakowskiego ABPA
Marka Jędraszewskiego, odbyło się w ramach Podhalańskich Urodzin Jana Pawła II. Licznie
zgromadzeni wierni u stóp cudownej Figury Matki Bożej Gaździny Podhala, oddali przez oratorium
hołd czci i wdzięczności Największemu Pielgrzymowi Ludźmierskiemu Janowi Pawłowi II w 100-lecie
Jego urodzin. Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji w tym Związku
Euroregion "Tatry".
2 września w Kościele parafialnym w Łapszach Niżnych odbył się pogrzeb Honorowego Prezesa
Euroregionu „Tatry” Wendelina Habera. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła Rodzina i Bliscy
śp. Wendelina Habera, przedstawiciele parlamentarzystów, samorządów, instytucji i organizacji,
z którym współpracował pan Wendelin Haber. Z ostatnim pożegnaniem przybyli również przyjaciele
z polskiej i słowackiej części Euroregionu „Tatry” Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”
Bogusław Waksmundzki, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski, Honorowi
Członkowie Euroregionu „Tatry” Antoni Nowak, Oľga Marhuliková i Milan Nevlazla, Dyrektor
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Bożena Buchowicz, Przewodniczący Zgromadzenia Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY Štefan Bieľak, dyrektor EUWT TATRY z o.o.
Agnieszka Pyzowska, były burmistrz miasta Liptowski Mikulasz Aleksander Šlafkovský oraz dyrektor
Združenia Euroregion Tatry w Kieżmarku Lívia Kredatusová.
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Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry” pożegnał w imieniu stowarzyszenia Przewodniczący Rady
Bogusław Waksmundzki. Podkreślił zasługi Honorowego Prezesa w utworzeniu Euroregionu „Tatry”
oraz rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, która zaowocowała wieloma wspólnymi
inwestycjami i wydarzeniami pogłębiającymi codzienne, międzyludzkie kontakty Polaków i Słowaków.
Przewodniczący Bogusław Waksmundzki odczytał wiersz Wandy Szado-Kudasikowej, napisany dla
pana Wendelina Habera na zakończenie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Związku
Euroregion „Tatry” w 2011 roku.
Prochy zmarłego zostały złożone w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
10 września za pośrednictwem platformy on-line odbyło się spotkanie przedstawicieli WST,
Regionalnych Punktów Kontaktowych i euroregionów. Uczestnicy spotkania rozmawiali o Planie
Działań Informacyjno-Promocyjnych na rok 2021, podsumowali prace z zakresu informacji i promocji
zrealizowane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu w roku 2020 r. oraz omówili
wstępny plan działań na rok 2021 przy założeniu ograniczeń wynikających z trwającej pandemii.
Związek Euroregion "Tatry" w trakcie spotkania reprezentowała pani Małgorzata Frączek.
16 września w formie wideokonferencji odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej
ds. przygotowania projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja
2021-2027. Przedstawiciele Grupy omówili wyniki ankiety dotyczącej realizacji funduszu
mikroprojektów w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz dyskutowali o uwarunkowaniach
realizacji małych projektów w okresie 2021-2027 w świetle projektów rozporządzeń, zakresie
tematycznym i budżecie Funduszu Małych Projektów i proponowanych modelach zarządzania
Funduszem.
17 września przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" i Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej TATRY uczestniczyli w obradach XXVI Kongresu Zdruzenia Euroregion Tatry, który odbył
się w Liptowskim Mikulaszu. Ważnym punktem Kongresu była prezentacja przez panią Monikę
Csonkovą i pana Petera Baluna z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej roli
współpracy transgranicznej w nowym okresie programowania na lata 2021-2027. W tą aktualną
tematykę wpisała się także prezentacja pani Agnieszki Pyzowskiej z EUWT TATRY, która
opowiedziała zebranym o roli, jaką może odegrać Ugrupowanie w nowej perspektywie finansowej
szczególnie w zakresie możliwości zarządzania Funduszem Małych Projektów na terenie Euroregionu
"Tatry".
Po Kongresie odbyły się warsztaty w ramach projektu pt. "Transgraniczne doskonalenie
specjalistyczne i zawodowe w Euroregionie "Tatry", podczas których zaprezentowano efekty "dużych"
i "małych" projektów współpracy transgranicznej zrealizowanych na terenie Euroregionu
w partnerstwie podmiotów z Polski i ze Słowacji.
23 września Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki i Dyrektor Michał Stawarski uczestniczyli
w Zgromadzeniu EUWT TATRY z o.o., które ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyło się w
formie online.
w dniach 1-2 październik w Raciborzu odbyło się XVII Forum Polskich Regionów Granicznych
zorganizowane przez Euroregion Silesia. W Forum uczestniczyli przedstawiciele z 15 polskich
euroregionów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz partnerzy z czeskiej strony
Euroregionu Silesia. Podczas Forum Euroregion "Tatry" reprezentował Przewodniczący Rady
Bogusław Waksmundzki. Przewodniczący Bogusław Waksmundzki uczestniczył w panelu
dyskusyjnym Wpływ pandemii na współpracę transgraniczną i jakie wyzwania stawiają przed nami
tego typu sytuacje, który miał miejsce w drugim dniu wydarzenia.
8 października odbyło się spotkanie on-line strony polskiej Grupy Roboczej Polska-Słowacja
2021-2027, którego tematem był system zarządzania funduszem mikroprojektów w przyszłej
perspektywie finansowej. W spotkaniu uczestniczyły Euroregion "Tatry", Beskidy i Karpacki, które
zarządzają mikroprojektami na pograniczu polsko-słowackim w ramach obecnie realizowanego
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Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej. Podczas spotkania omówiono m.in. system zarządzania, obszar wsparcia oraz
możliwe uproszczenia procedur. Euroregion "Tatry" reprezentował dyrektor Michał Stawarski oraz
kierownik Miloš Handák.
14 października kierownik Miloš Handák wziął udział w webinarium "Fundusze unijne zmieniają
polsko-słowackie pogranicze. Poznaj transgraniczne projekty Interreg". Podczas spotkania kierownik
WST Krzysztof Kaczmarek omówił realizację współpracy transgranicznej w ramach Programu Interreg
Polska-Słowacja. Następnie zaprezentowane zostały przez beneficjentów 4 projekty realizowane
w ramach programu, tj. Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na
przedsiębiorczość, Aleja tańca, Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków
Narodowych,Szlak Maryjny ("Światło ze Wschodu"). Webinarium było częścią 5. Dni Polskich
w Preszowie i Europejskiego Dnia Współpracy Interreg Polska-Słowacja.
15 października dyrektor Michał Stawarski i kierownik Miloš Handák wspólnie z Euroregionem
Karpackim i Euroregionem Beskidy omawiali on-line podstawowe założenia realizacji mikroprojektów
w perspektywie finansowej 2021-2027.
12 grudnia Związek Euroregion „Tatry” zorganizował w Klikuszowej zawody w biegach przełajowych.
W konkurencji uczestniczyło łącznie 55 dzieci i młodzieży. Zawody były zorganizowane we współpracy
z Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w ramach projektu pt.
„Euroregion Tatry na sportowo” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
22 grudnia Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz
Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował
w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich. W wydarzeniu
uczestniczyło 150 zawodników. Zawody zostały zrealizowane w ramach projektu pt. „Euroregion Tatry
na sportowo” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
15 grudnia odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja
2014-2020. W trakcie spotkania on-line omówiony został stan wdrażania Programu Interreg PolskaSłowacja 2014-2020 w poszczególnych osiach priorytetowych, w tym stan wdrażania projektów
parasolowych. Członkowie Komitetu m.in omówili plan wykorzystania obecnie dostępnych oraz
przyszłych wolnych środków oraz stan realizacji działań informacyjno-promocyjnych w 2020 r.
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z informacją o stanie prac związanych
w przygotowaniem nowego programu na lata 2021-2027. Euroregion „Tatry” reprezentowali
Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz dyrektor Michał Stawarski.
17 grudnia odbyło się IX posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych
"Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim"
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W związku
z aktualną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 w Polsce i na Słowacji oraz wprowadzonym
stanem wyjątkowym na Słowacji, spotkanie odbyło się w trybie online. Posiedzeniu przewodniczył
Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” wraz z Panią Patrícią
Janoskovą Hnatovą z Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Panem Michałem Patusem
z Samorządowego Kraju Żylińskiego. Komitet wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 14 mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i
kultura” oraz 7 mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe
na pograniczu polsko-słowackim”. Ponadto w związku z wyczerpaniem środków z alokacji Związku
Euroregion „Tatry” przeznaczonej na dofinansowanie mikroprojektów, Komitet zatwierdził listy
rezerwowe w ramach 1 i 3 osi priorytetowej. Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla wybranych
mikroprojektów wynosi ponad 790 tys. euro.
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II. DZIAŁALNOŚĆ BIURA ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki i Dyrektor Michał
Stawarski prowadzili rozmowy z przedstawicielami samorządów pogranicza polsko-słowackiego, które
nie są członkami Euroregionu „Tatry”, w celu zachęcenia ich do przystąpienia do naszego
stowarzyszenia. Przedstawiciele Euroregionu „Tatry” omawiali współpracę w ramach Euroregionu
„Tatry” oraz możliwości realizacji projektów w ramach przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027.
Rady trzech Gminy: Dobczyce, Biały Dunajec i Rabka -Zdrój podjęły uchwały w sprawie przystąpienia
do Euroregionu „Tatry”.
Działalność statutową Związku Euroregion „Tatry” realizuje 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 Kongresu Związku Euroregion „Tatry”, przygotowywaniu sprawozdań, analiz i innych dokumentów na
posiedzenia Rady oraz Kongresu.
W okresie sprawozdawczym Biuro Związku realizowało w ramach Programu Interreg V-A PL-SK
2014-2020:
a) projekt edukacyjny pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”,
b) mikroprojekt pt. „Rola Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego
pogranicza polsko-słowackiego,
c) projekt parasolowy pt. Łączy nas natura i kultura”,
d) projekt parasolowy pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”.
Ponadto biuro Związku przygotowało i zrealizowało projekt pt. „Euroregion „Tatry” na sportowo”
w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Szczegółowe informacje na temat tych projektów opisane zostały poniżej.
Pracownicy Związku Euroregion „Tatry” systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w
szkoleniach. W okresie sprawozdawczym personel Euroregionu „Tatry” uczestniczył w szkoleniach
organizowanych m.in. przez: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (szkolenia z zakresu płac
i prawa pracy) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (szkolenia z prawa zamówień
publicznych, podatku VAT). Ponadto wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych
w ramach projektu Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”, których tematem było:
prawo zamówień publicznych w Polsce i na Słowacji, ochrona danych osobowych, pomoc publiczna,
prawo i administracja w projektach transgranicznych PL-SK na przykładzie prawa budowlanego,
przygotowanie i rozliczanie projektów, dostępność w projektach i praktyce oraz zarządzanie we
współpracy transgranicznej.
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1.1 PROJEKT PN. 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.
Partnerzy projektu: Združenie Euroregion Tatry w Kieżmarku,
EUWT TATRY z o.o.
Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Termin realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 30.09.2021 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

Zadania zaplanowane w projekcie:
Zadanie 1 – Przygotowanie projektu
Zadanie 2 – utworzenie Transgranicznego centrum polsko-słowackiej edukacji (dostępnego dla osób
z niepełnosprawnościami)
Zadanie 3 – szkoła liderów współpracy transgranicznej, dobre praktyki na pograniczu
polsko-słowackim
Zadanie 4 - IT jako narzędzie wspierające edukację liderów współpracy transgranicznej
Zadanie 5 - Promocja projektu
Zadanie 6 – Zarządzanie projektem
Zadanie 3 realizowane jest przez Zdruzenie Euroregion Tatry w Kiezmarku, a Zadanie 4 przez
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
W okresie sprawozdawczym:
Związek Euroregion „Tatry” zakończył prace remontowe związane z utworzeniem Transgranicznego
Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”. Wykonawcą robót była wyłoniona na drodze postępowania
przetargowego przeprowadzonego w 2019 r. firma Staszel Zbigniew Projekt-Dom „Staszel” z Nowego
Bystrego,
z
którą
w
dniu
3.12.2019
r.
została
podpisana
umowa.
Termin realizacji umowy zaplanowany był do dnia 31.03.2020 r. Sytuacja epidemiologiczna i związane
z nią obostrzenia znacznie utrudniły wykonanie zaplanowanych robót. Pojawiły się trudności z
zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych, absencją pracowników
związaną z obawą o zakażenie koronawirusem oraz trudności w dostawie zaplanowanego
wyposażenia. Ostatecznie prace remontowe, które rozpoczęły się w styczniu trwały do grudnia 2020 r.
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Inwestycja obejmowała prace budowlano-instalacyjne dwóch pomieszczeń tj. sali edukacyjnej, sali
bibliotecznej oraz toalety i klatki schodowej. W ramach tych prac na sali edukacyjnej: zmodernizowano
sufit i wymieniono oświetlenie, zamontowano mobilną ściankę, odnowiono ściany i posadzkę. Sala
została wyposażona w projektor z ekranem, system nagłośnienia, stoły konferencyjne oraz system
ekspozycyjno-wystawienniczy. Natomiast remont sali bibliotecznej polegał na: odnowieniu sufitu, ścian
i posadzki oraz modernizacji instalacji elektrycznej. Sala została wyposażona w witryny biblioteczne,
system wystawienniczy oraz biurko ze stanowiskiem komputerowym dostosowanym dla osób z
dysfunkcją wzroku. W celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych przebudowano
toaletę, zamontowano na klatce schodowej schodołaz oraz wideofon. Na klatce schodowej odnowiono
również ściany i schody.
Dzięki wykonanym pracom i doposażeniu w niezbędny sprzęt, Transgraniczne Centrum Edukacji
Euroregionu „Tatry” jest przystosowane do przeprowadzania różnego rodzaju spotkań, konferencji
oraz szkoleń.
W okresie sprawozdawczym w Centrum zostały przeprowadzone zaplanowane w ramach projektu
specjalistyczne szkolenia dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej. Łącznie
odbyło się 19 szkoleń w tym:
8 szkoleń w ramach bloku technicznego :


15-16.02.2021 r. Prawo zamówień publicznych w Polsce i na Słowacji oraz wspólne,
transgraniczne zamówienia publiczne,



9-10.03.2021 r. Ochrona danych osobowych - praktyczne zastosowanie w projektach,



3-4.02.2021 r. Pomoc publiczna – od definicji do praktyki,



2-3.03.2021 r. Prawo i administracja w projektach transgranicznych PL-SK – różnice prawne
w Polsce i na Słowacji na przykładzie prawa budowlanego,

10 szkoleń w ramach bloku projektowego


23.11.2020 r. i 14.12.2020 r. Projekty w praktyce – przygotowanie projektów
transgranicznych PL-SK,



24.11 2020 r. i 15.12.2020 r. Rozliczanie projektów transgranicznych - kwalifikacja
wydatków, księgowość, sprawozdawczość,



25.11.2020 r. i 16.12 2020 r. Dostępność w projektach i w praktyce,



5.11.2020 r. i 6.11.2020 r. Lider współpracy transgranicznej – teoria i praktyka,
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16-17.03.2021 r. Zarządzanie we współpracy transgranicznej - systemy zarządzania
w organizacjach - warsztaty dla liderów współpracy transgranicznej,

oraz w dniu 18.11.2020 r. jedno szkolenie z języka słowackiego obejmujące specjalistyczne
słownictwo w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów.
Szkolenia z zakresu przygotowania i rozliczania projektów transgranicznych, prawa administracyjnego
i budowlanego, pomocy publicznej oraz zamówień publicznych prowadzili eksperci z Zespołu
Ekspertów Manager Pelczar Spółka jawna z Krakowa, natomiast szkolenie językowe zrealizowała
Agencja BTB Wania Manczewa-Wicik z Sanoka. Związek Euroregion „Tatry” podpisał z tymi firmami
Umowy na realizację szkoleń w dniu 24.10.2019 r.
Wszystkie szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród polskich jak
i słowackich pracowników samorządowych. Udział przedstawicieli administracji samorządowej ze
strony słowackiej umożliwiło tłumaczenie szkoleń na język słowacki.
W związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonym zakazem gromadzenia się osób wszystkie
ww. szkolenia odbyły się w formie wideokonferencji. Taka forma szkoleń była możliwa dzięki
zmianom w projekcie polegającym na realizacji robót dodatkowych polegających na zakupie i montażu
niezbędnego sprzętu komputerowego/elektronicznego do prowadzenia spotkań w formie online.
W celu ułatwienia komunikacji związanej z realizacją polsko-słowackich przedsięwzięć, Euroregion
„Tatry” wydał Glosariusz. Znajduje się w nim terminologia dobrana na podstawie dwujęzycznych
dokumentów funkcjonujących w programach współpracy transgranicznej oraz unijnych aktów
prawnych dotyczących poszczególnych tematów. Glosariusz dostępny jest w biurze Związku
Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz na stronie internetowej www.euroregion-tatry.eu
W ramach promocji projektu Związek Euroregion „Tatry” opublikował artykuł w dwutygodniku Góral
Info zawierający opis projektu oraz realizowanych działań. Wykonano również pamiątkową tablicę,
którą zamontowano przed wejściem na salę konferencyjną.
W dniu 5 marca 2020 r. Partner Wiodący zorganizował w formie wideokonferencji śródokresowy
przegląd realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu
Technicznego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz partnerów projektu tj. Związku
Euroregion „Tatry”, Zdruzenia Euroregion Tatry oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej TATRY z o.o. Podczas spotkania koordynator projektu Izabela Klocek – Podpora
zaprezentowała aktualny stan wdrażania projektu edukacyjnego w tym: rzeczowy i finansowy postęp
projektu, poziom osiągniętych wskaźników oraz zarządzanie projektem. Uczestnicy spotkania omówili
problemy związane z realizacją projektu, które wynikają z sytuacji epidemiologicznej oraz
obowiązujących obostrzeń.
Aktualnie Związek Euroregion „Tatry” przygotowuje folder informacyjny na temat przygotowania,
realizacji i rozliczania projektów, który zostanie wydany w 1000 egzemplarzach.
Združenie Euroregion Tatry w dniu 17 września 2020 r. w Kieżmarku zorganizowało warsztaty,
na których przedstawiono efekty "dużych" i "małych" projektów transgranicznych zrealizowanych na
terenie Euroregionu w partnerstwie organizacji z Polski i ze Słowacji. Zaprezentowane zostały projekty
zrealizowane przez Miasto Kieżmark i Miasto Nowy Targ, Miasto Lewocza i Miasto Stary Sącz, Miasto
Trestna oraz Gminę Czarny Dunajec, Gminę Miasto Zakopane, Gminy Poronin, Gminy Kościelisko,
OCK w Jabłonce oraz EUWT TATRY i Miasta Liptowski Mikulasz. Do końca realizacji projektu
Združenie zmodernizuje stronę internetową, przeprowadzi specjalistyczne szkolenie z języka
polskiego oraz szkolenie na temat przygotowania i realizacji projektów, a także zorganizuje
zwiedzanie Zamku w Kieżmarku.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. aktualnie opracowuje
internetowy, polsko-słowacki słownik ze specjalistycznym słownictwem i zwrotami niezbędnymi przy
opracowywaniu i realizacji transgranicznych projektów, który będzie udostępniony na platformie
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edukacyjnej www.e-plskedu.pl. Na platformie tej zorganizowane będą również dwa kursy elearningowe dla polskich i słowackich samorządów: dotyczące praktycznego wykorzystania narzędzi
IT w realizacji i promowaniu projektów oraz produktów transgranicznych, także dotyczących
tworzenia dostępnych dokumentów, multimediów, stron internetowych, aplikacji, itp. Ponadto
Ugrupowanie utworzy polsko-słowacką bazę cyfrowych zasobów edukacyjnych dla liderów współpracy
transgranicznej. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca
działania projektu z udziałem polskich i słowackich samorządowców, ekspertów prowadzących
szkolenia i partnerów projektu, którzy zaprezentują efekty realizacji swoich działań w ramach projektu.

Wnioski o płatność i refundacje
W okresie sprawozdawczym Związek Euroregion „Tatry” - Partner Wiodący złożył 5 wniosków
o płatność, które zostały zatwierdzone na kwotę 98 020,82 EUR (co stanowi 30% kwoty planowanej)
w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 83 317,70 EUR.
Partnerzy projektu złożyli łącznie 18 częściowych wniosków o płatność na kwotę 193 922,14 EUR
w tym dofinansowanie z EFRR 164 833,35 EUR.
Związek Euroregion „Tatry” w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. sporządził
i przesłał do Kontrolera Krajowego pięć częściowych wniosków o płatność na łączną kwotę
113 904,76 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 96 819,08 EUR:
▪

II częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 09.01.2020 r. za okres sprawozdawczy
05.10.2019-04.01.2020 na kwotę 9 666,26 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 8 216,31 EUR
– zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 19.02.2020 r.

▪

III częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 14.04.2020 r. za okres sprawozdawczy
05.01.2020-04.04.2020 na kwotę 4 886,75 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 4 153,74 EUR
– zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 19.02.2020 r.

▪

IV częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 14.07.2020 r. za okres sprawozdawczy
05.04.2020-04.07.2020 na kwotę 2 283,86 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 1 941,28 EUR
– zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 19.02.2020 r.

▪

V częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 01.12.2020 r. za okres sprawozdawczy
04.07.2020-04.10.2020 na kwotę 7 471,64 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 6 350,91 EUR
– zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 19.02.2020 r.

▪

VI częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 02.03.2020 r. za okres sprawozdawczy
05.10.2020-04.01.2021 na kwotę 89 596,25 EUR w tym dofinansowanie z EFRR
76 156,84 EUR - wniosek w trakcie weryfikacji przez Kontrolera Krajowego
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1.2 INNE PROJEKTY EUROREGIONU „TATRY”
Biuro Związku Euroregion „Tatry” zrealizowało projekt pt. „Euroregion „Tatry” na sportowo” w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.
Termin realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 31.12.2020 r.
Całkowity koszt projektu: 40 697,71 zł, w tym kwota dofinansowania 32 558,16 zł
W ramach projektu Związek Euroregion „Tatry”
zorganizował zawody sportowe w biegach
przełajowych oraz w biegach narciarskich.
Zawody w biegach przełajowych odbyły się w dniu
12 grudnia 2020 r. w Klikuszowej. W zawodach
uczestniczyło łącznie 55 dzieci i młodzieży, które
rywalizowały w ramach pięciu kategorii wiekowych
dziewcząt i chłopców pokonując wyznaczoną trasę
wokół Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej.

Długość trasy była uzależniona od wieku zawodników. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy gadżet
sportowy, a laureaci w poszczególnych kategoriach nagrody – medale. Wszyscy zawodnicy mieli
zapewniony poczęstunek. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali sędziowie, natomiast
bezpieczeństwo zawodników zapewnił ratownik medyczny. Zawody były zorganizowane we
współpracy z Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.

Rywalizacja w biegach narciarskich odbyła
się w dniu 22 grudnia 2020 r. na trasie
Centrum
Narciarstwa
Biegowego
w Klikuszowej. Ze względu na brak śniegu
trasa
została
wcześniej
sztucznie
naśnieżona
oraz
przygotowana
do
przeprowadzenia zawodów. W rywalizacji
uczestniczyło 150 zawodników – dzieci
i młodzieży. Konkurencja odbyła się
w ramach pięciu kategorii wiekowych
dziewcząt i chłopców. Pokonywali oni
wyznaczoną trasę stylem dowolnym, na
dystansie
w
zależności
od
wieku
uczestników tj. 1 km, 2 km, 3 km.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali ratownicy medyczni, natomiast sędziowie zapewnili
prawidłowy przebieg konkurencji oraz przestrzeganie zasad zawodów. Związek Euroregion „Tatry”
zorganizował zawody we współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim oraz Szkołą Mistrzostwa
Sportowego w Zakopanem. Uczestnicy zawodów otrzymali gadżety sportowe, a zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody tj. puchary.
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2. REALIZACJA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A PL-SK 2014-2020
2.1 PROJEKT PARASOLOWY PT. ŁĄCZY NAS NATURA I KULTURA
A. Podstawowe informacje o projekcie parasolowym pt. Łączy nas natura i kultura
Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Partnerzy projektu:




Związek Euroregion „Tatry” – Partner Wiodący Projektu Parasolowego
Samorządowy Kraj Preszowski – Partner Projektu Parasolowego
Samorządowy Kraj Żyliński - Partner Projektu Parasolowego

Okres realizacji projektu parasolowego:
17.02.2016 r. – 30.06.2022 r.

Wartość projektu parasolowego w podziale na partnerów:
Partner Projektu Parasolowego

Wartość
dofinansowania z EFRR

Wartość całkowita projektu
parasolowego

Związek 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

7 445 052,44 €

8 758 885,37 €

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 o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze
przyczyniających się do jego ochrony, promocji i rozwoju.



Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego w zakresie
dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Zaplanowane zadania:
Partner Wiodący wspólnie z Partnerami Projektu realizuje następujące zadania:
•
•

Przygotowanie projektu parasolowego (zadanie zrealizowane do dnia 16.02.2016 r.).
Zadanie merytoryczne – wdrażanie mikroprojektów.
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•
•

Promocja i działania informacyjne projektu parasolowego.
Administrowanie projektem parasolowym.

B. Postęp realizacji projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura w okresie
od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.
1. Przeprowadzone nabory wniosków
Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłosił IV nabór wniosków o dofinansowanie
mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura.
Nabór trwał do dnia 07.09.2020 r. Wysokość środków przeznaczonych na IV nabór to 568 747,96
EUR. Łącznie w ramach projektu parasolowego złożono 38 wniosków o dofinansowanie
mikroprojektów. Wartość całkowita wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach zakończonego IV naboru to 1 617 521,05 EUR.
Ocena Formalna została przeprowadzona w okresie od 09.09.2020 r. do 06.11.2020 r. W wyniku
oceny formalnej dopuszczono do oceny jakościowej 34 wnioski o dofinansowanie
mikroprojektów, a 4 wnioski odrzucono z przyczyn formalnych.
Zespół Ekspertów dokonał oceny wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w dniach
19-20.11.2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19
w Polsce i na Słowacji oraz z wprowadzonym stanem wyjątkowym na Słowacji ustalono, że
polscy eksperci przeprowadzą ocenę jakościową w formie stacjonarnej w siedzibie Związku
Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, a słowaccy eksperci i przedstawiciele PPP będą
uczestniczyć w ocenie jakościowej w formie on-line. W wyniku oceny jakościowej 31 wniosków
rekomendowano do dofinansowania. Ze względu na fakt nieuzyskania wymaganego minimum 60
punktów Zespół Ekspertów odrzucił 3 mikroprojekty.
Lista mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania została przekazana do zatwierdzenia
na IX posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów, które odbyło się w dniu 17.12.2020 r. W związku
z sytuacją związaną z pandemią Covid-19 w Polsce i na Słowacji, posiedzenie odbyło się również
w formie on-line.
Komitet ds. mikroprojektów Decyzją nr 57 wybrał do realizacji 14 mikroprojektów na kwotę
dofinansowania z EFRR 554 827,74 EUR.
W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji Związku Euroregion „Tatry” na realizację
mikroprojektów złożonych w ramach IV naboru, Komitet Decyzją nr 58 zatwierdził Listę
rezerwową w ramach projektu parasolowego pn. Łączy nas natura i kultura.

2. Ilość i wartość złożonych częściowych wniosków o płatność
Związek Euroregion „Tatry” w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. sporządził i przesłał do
Kontrolera Krajowego (Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie) pięć kolejnych
częściowych wniosków o płatność:
▪

XIV częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 11.12.2019 r. za okres sprawozdawczy
01.09.2019 r. – 30.11.2019 r. na kwotę 177 994,30 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
148 296,93 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 06.02.2020 r.,

▪

XV częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 31.03.2020 r. za okres sprawozdawczy
01.12.2019 r. – 29.02.2020 r. na kwotę 123 042,35 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
104 286,12 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 12.08.2020 r.,
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▪

XVI częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 30.06.2020 r. za okres sprawozdawczy
01.03.2020 r. – 31.05.2020 r. na kwotę 21 841,71 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
12 204,23 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 12.08.2020 r.,

▪

XVII częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 10.09.2020 r. za okres sprawozdawczy
01.06.2020 r. – 31.08.2020 r. na kwotę 44 880,71 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
38 148,59 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 04.11.2020 r.,

▪

XVIII częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 29.01.2021 r. za okres sprawozdawczy
01.09.2020 r. – 30.11.2020 r. na kwotę 124 660,55 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
83 758,82 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 18.03.2021 r.

Partnerzy Projektu Parasolowego, tj. Samorządowy Kraj Preszowski oraz Samorządowy Kraj Żyliński,
złożyli kolejne częściowe wnioski o płatność do słowackiego kontrolera (Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej):
▪
▪

Samorządowy Kraj Preszowski sporządził 5 częściowych wniosków o płatność na sumę
231 490,93 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 196 767,21 EUR.
Samorządowy Kraj Żyliński sporządził 5 częściowych wniosków o płatność o płatność na sumę
383 453,61 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 322 903,87 EUR.

Podsumowanie dotychczas złożonych częściowych wniosków przedstawia poniższa tabela:
Związek
Euroregion „Tatry“

Samorządowy Kraj
Preszowski

Samorządowy
Kraj Żyliński

Ilość złożonych częściowych
wniosków o płatność

18

18

18

Łączna kwota dla 18 częściowych
wniosków o płatność

2 931 893,06 EUR

1 067 562,05 EUR

1 007 402,25
EUR

Łączna kwota dofinansowania
z EFRR dla 18 częściowych
wniosków o płatność

2 404 314,91 EUR

907 045,84 EUR

841 292,39
EUR

Ponadto Związek Euroregion „Tatry” w okresie sprawozdawczym, po zatwierdzeniu przez Kontrolera
Krajowego 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.
Jednocześnie Związek Euroregion „Tatry” - Partner Wiodący Projektu Parasolowego sporządził
wnioski o płatność z postępu realizacji projektu parasolowego, w których umieścił wydatki ze
wszystkich zatwierdzonych częściowych wniosków o płatność Związku Euroregion „Tatry”,
Samorządowego Kraju Preszowskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego. Wnioski o płatność
podlegały weryfikacji przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie, po zatwierdzeniu przesyłane
były do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). Następnie Instytucja
Zarządzająca przekazywała refundację.
Związek Euroregion „Tatry” w okresie sprawozdawczym przygotował kolejnych 5 (zbiorczych)
wniosków o płatność:
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▪

XIV wniosek o płatność złożony w dniu 30.03.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2019 r.30.11.2019 r. na kwotę 474 109,79 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 397 509,40 EUR –
zatwierdzony przez WST w dniu 23.04.2020 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność
Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju
Żylińskiego,

▪

XV wniosek o płatność złożony w dniu 15.06.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2019 r. –
29.02.2020 r. na kwotę 248 309,47 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 210 763,16 EUR –
zatwierdzony przez WST w dniu 07.07.2020 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność
Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju
Żylińskiego,

▪

XVI wniosek o płatność złożony w dniu 12.08.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2020 r. –
31.05.2020 r. na kwotę 39 771,03 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 27 444,14 EUR –
zatwierdzony przez WST w dniu 23.09.2020 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność
Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju
Żylińskiego,

▪

XVII wniosek o płatność złożony w dniu 02.12.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2020 r. –
31.08.2020 r. na kwotę 126 533,73 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 107 553,62 EUR –
zatwierdzony przez WST w dniu 11.01.2021 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność
Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju
Żylińskiego,

▪

XVIII wniosek o płatność złożony w dniu 29.03.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2020 r. –
30.11.2020 r. na kwotę 218 640,14 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 163 641,45 EUR –
wniosek w trakcie weryfikacji. Wniosek obejmował częściowe wnioski o płatność Związku
Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju
Żylińskiego.

Podsumowanie dotychczas złożonych wniosków o płatność przedstawia poniższa tabela:

Związek Euroregion „Tatry“
Ilość złożonych wniosków o płatność

18

Łączna kwota dla 18 wniosków o płatność

5 006 857,36 EUR

Łączna kwota dofinansowania z EFRR dla
18 wniosków o płatność

4 152 653,14 EUR

2.2. PROJEKT PARASOLOWY PT. WSPÓLNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA POGRANICZU
POLSKO-SŁOWACKIM
Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Partnerzy projektu:




Związek Euroregion „Tatry” – Partner Wiodący Projektu Parasolowego
Samorządowy Kraj Preszowski – Partner Projektu Parasolowego
Samorządowy Kraj Żyliński - Partner Projektu Parasolowego
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Okres realizacji projektu parasolowego: 17.02.2016 r. – 30.06.2022 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:
• Przygotowanie projektu parasolowego (zrealizowane do dnia 16.02.2016 r.).
• Wdrażanie mikroprojektów
• Promocja i działania informacyjne projektu parasolowego
• Administrowanie projektem parasolowym

Wartość projektu parasolowego w podziale na partnerów:
Partner Projektu Parasolowego

Wartość
dofinansowania z EFRR

Wartość całkowita projektu
parasolowego

Związek Euroregion „Tatry”

682 685,67 €

803 159,65 €

Samorządowy Kraj Preszowski

240 123,18 €

280 298,00 €

Samorządowy Kraj Żyliński

189 373,80 €

224 992,65 €

Razem

1 112 182,65 €

1 308 450,27 €

A. Postęp realizacji projektu parasolowego pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu
polsko-słowackim w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.
1. Przeprowadzone nabory wniosków

W 2020 r. odbył się IV i V nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. Wspólne kształcenie zawodowe na
pograniczu polsko-słowackim.
a) Związek Euroregion „Tatry” i Samorządowy Kraj Preszowski ogłosili w dniu
15.06.2020 r. IV nabór wniosków, nabór trwał do dnia 07.09.2020 r.
Wysokość środków przeznaczonych na IV nabór to 203 327,65 EUR , w tym:
• dla Związku Euroregion „Tatry” : 154 566,76 EUR,
• dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 48 760,89 EUR.
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Łącznie w ramach projektu parasolowego złożono 13 wniosków o dofinansowanie
mikroprojektów indywidualnych w tym 10 do Związku Euroregion „Tatry” i 3 wnioski do
Samorządowego Kraju Preszowskiego. Wartość wnioskowanego dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zakończonego IV naboru to
518 365,13 EUR.

b) Samorządowy Kraj Żyliński ogłosił w dniu 09.09.2020 r. V nabór wniosków, który
trwał do dnia 30.09.2020 r. Wysokość środków przeznaczonych na V nabór to
49 814,84 EUR. W ramach ogłoszonego naboru złożono 1 wniosek o
dofinansowanie na wartość dofinansowania 44 372,06 EUR.
Ocena Formalna w ramach IV naboru została przeprowadzona w okresie od 09.09.2020 r.
do 06.11.2020 r. W wyniku oceny formalnej dopuszczono do oceny jakościowej 9 wniosków
o dofinansowanie mikroprojektów, a 4 wnioski odrzucono z przyczyn formalnych.
Ocena Formalna w ramach V naboru została przeprowadzona w okresie od 01.10.2020 r. –
05.11.2020 r. W wyniku oceny formalnej dopuszczono do oceny jakościowej 1 wniosek
o dofinansowanie mikroprojektów.
Podczas oceny jakościowej pozytywną ocenę otrzymało łącznie w ramach IV i V naboru
10 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów.
Lista mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania została przekazana do
zatwierdzenia na IX posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów, które odbyło się w dniu
17.12.2020 r. W związku z sytuacją związaną z pandemią Covid-19 w Polsce i na Słowacji,
posiedzenie odbyło się również w formie on-line.
Komitet ds. mikroprojektów Decyzją nr 59 wybrał do realizacji 7 mikroprojektów na kwotę
dofinansowania z EFRR 241 215,39 EUR. W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji
Związku Euroregion „Tatry” na realizację mikroprojektów złożonych w ramach IV naboru,
Decyzją nr 60 Komitet zatwierdził Listę rezerwową w ramach projektu parasolowego pn.
Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim.
Listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania stanowią załącznik nr 2.

2. Ilość i wartość złożonych częściowych wniosków o płatność
Związek Euroregion „Tatry” w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. sporządził i przesłał do
Kontrolera Krajowego (Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie) pięć kolejnych
częściowych wniosków o płatność:
▪

XIV częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 31.01.2020 r. za okres sprawozdawczy
01.09.2019 r. – 30.11.2019 r. na kwotę 17 878,49 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
15 196,74 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 31.03.2020 r.

▪

XV częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 29.04.2020 r. za okres sprawozdawczy
01.12.2019 r. – 29.02.2020 r. na kwotę 46 712,50 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
39 705,63 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 26.06.2020 r.
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▪

XVI częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 30.06.2020 r. za okres sprawozdawczy
01.03.2020 r. – 31.05.2020 r. na kwotę 23 315,50 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
19 317,30 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 20.08.2020 r.

▪

XVII częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 30.10.2020 r. za okres sprawozdawczy
01.06.2020 r. - 31.08.2020 r. na kwotę 16 203,20 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
12 660,91 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 28.12.2020 r.

▪

XVIII częściowy wniosek o płatność złożony w dniu 29.01.2020 r. za okres sprawozdawczy
01.09.2020 r. – 30.11.2020 r. na kwotę 24 820,95 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR
21 097,76 EUR – zatwierdzony przez Kontrolera Krajowego w dniu 23.03.2020 r.

Partnerzy Projektu Parasolowego, tj. Samorządowy Kraj Preszowski oraz Samorządowy Kraj Żyliński,
złożyli kolejne częściowe wnioski o płatność do słowackiego kontrolera (Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej):
▪ Samorządowy Kraj Preszowski sporządził 5 częściowych wniosków o płatność na sumę
6 663,26 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 5 663,75 EUR.
▪ Samorządowy Kraj Żyliński sporządził 5 częściowych wniosków o płatność na sumę 17 038,73
EUR, w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 14 482,93 EUR.
Podsumowanie dotychczas złożonych częściowych wniosków przedstawia poniższa tabela:
Związek Euroregion Samorządowy Kraj Samorządowy Kraj
„Tatry“
Preszowski
Żyliński
Ilość złożonych częściowych
wniosków o płatność

18

18

18

Łączna kwota dla 18 częściowych
wniosków o płatność

377 192,69 EUR

90 316,38 EUR

56 068,52 EUR

318 979,33 EUR

76 768,89 EUR

47 658,05 EUR

Łączna kwota dofinansowania
z EFRR dla 18 częściowych
wniosków o płatność

Ponadto Związek Euroregion „Tatry” w okresie sprawozdawczym, po zatwierdzeniu przez Kontrolera
Krajowego 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.
Jednocześnie Związek Euroregion „Tatry” - Partner Wiodący Projektu Parasolowego sporządził
wnioski o płatność z postępu realizacji projektu parasolowego, w których umieścił wydatki ze
wszystkich zatwierdzonych częściowych wniosków o płatność. Wnioski o płatność podlegały
weryfikacji przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie, po zatwierdzeniu przesyłane były do
Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). Następnie Instytucja
Zarządzająca przekazywała refundację.
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Związek Euroregion „Tatry” w okresie sprawozdawczym przygotował 5 (zbiorczych) wniosków
o płatność:
▪

XIV wniosek o płatność złożony w dniu 17.03.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2019 r.
– 30.11.2019 r. na kwotę 20 251,98 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 17 214,21 EUR –
zatwierdzony przez WST w dniu 09.04.2020 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o
płatność Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz
Samorządowego Kraju Żylińskiego,

▪

XV wniosek o płatność złożony w dniu 29.06.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.12.2019 r.
– 29.02.2020 r. na kwotę 48 167,46 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 40 942,34 EUR –
zatwierdzony przez WST w dniu 09.07.2020 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o
płatność Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz
Samorządowego Kraju Żylińskiego,

▪

XVI wniosek o płatność złożony w dniu 24.08.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.03.2020 r.
- 31.05.2020 r. na kwotę 25 852,11 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 21 473,41 EUR –
zatwierdzony przez WST w dniu 16.09.2020 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o
płatność Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz
Samorządowego Kraju Żylińskiego,

▪

XVII wniosek o płatność złożony w dniu 30.12.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.06.2020
r. – 31.08.2020 r. na kwotę 31 032,82 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 25 266,09 EUR –
zatwierdzony przez WST w dniu 05.02.2021 r. Wniosek obejmował częściowe wnioski o
płatność Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz
Samorządowego Kraju Żylińskiego.

▪

XVIII wniosek o płatność złożony w dniu 29.03.2020 r. za okres sprawozdawczy 01.09.2020
r. – 30.11.2020 r. na kwotę 27 328,26 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 23 228,97 EUR –
wniosek
w
trakcie
weryfikacji.
Wniosek
obejmował
częściowe
wnioski
o płatność Związku Euroregion „Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz
Samorządowego Kraju Żylińskiego.

Podsumowanie dotychczas złożonych wniosków o płatność przedstawia poniższa tabela:
Związek Euroregion „Tatry“

Ilość złożonych wniosków o płatność

18

Łączna kwota dla 18 wniosków o płatność

523 577,59 EUR

Łączna kwota dofinansowania z EFRR dla
18 wniosków o płatność

443 406,27 EUR

Sprawy dotyczące zarządzania projektami parasolowymi
1. W każdym miesiącu przygotowywano dla Instytucji
mikroprojektów w ramach projektów parasolowych.

Zarządzającej

bazę

monitoringu
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2. Dla WST przygotowano Analizę zaistniałych i potencjalnych dalszych trudności w realizacji
projektów w związku z COVID-19.
3. W związku z pandemią COVID-19 przeprowadzono szkolenie dot. prawidłowej realizacji
mikroprojektów dla mikrobeneficjentów z III naboru i szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców
w ramach ogłoszonego IV naboru w formie indywidualnych konsultacji w siedzibie Związku
Euroregionu „Tatry”.
4. W dniu 18.02.2021 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował szkolenie w zakresie realizacji
i rozliczania mikroprojektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach I oraz III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020. Szkolenie skierowane było do mikrobeneficjentów IV naboru.
5. Komitet ds. mikroprojektów w dniu:
•

10.01.2020 r. oraz 10.08.2020 r. zatwierdził aktualną Listę członków Komitetu
ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020,

•

10.06.2020 r. zatwierdził aktualizacje Poradnika mikrobeneficjenta oraz Komunikat dla
mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19,

•

10.08.2020 r. zatwierdził zmiany wzoru Umowy realizacji mikroprojektu własnego pomiędzy
słowackim partnerem mikroprojektu a słowackim PPP,

•

17.12.2020 r. zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty w ramach ogłoszonego IV naboru,

•

22.02.2021 r. zatwierdził zmiany w mikroprojekcie własnym pt. Rola Euroregionu "Tatry"
w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego.

6. W dniu 8.10.2020 r. odbyło się spotkanie on-line polskich Euroregionów z przedstawicielami
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W trakcie wideokonferencji dyskutowano m.in.
o systemie zarządzania, obszarze wsparcia, możliwych uproszczeniach w kolejnej perspektywie
finansowej 2021-2027;
7. W projekcie parasolowym pt. Łączy nas natura i kultura, w okresie od 07.09.2020 r.
do 29.10.2020 r. (z przerwami) pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w Krakowie wykonali
audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Dotyczył on wydatków zrefundowanych
w ramach XIV częściowego wniosku o płatność Związku Euroregion „Tatry”.
8. W dniu 28 grudnia 2020 r. rozpoczęła się kontrola na miejscu realizacji projektów parasolowych
pt. „Łączy nas natura i kultura” i pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polskosłowackim” Ze względu na wyjątkowe okoliczności dotyczące trwającej epidemii COVID czynności
kontrolne są prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Na dzień przygotowania niniejszego
Sprawozdania kontrola nadal trwa.
9. Koszty związane z zarządzaniem projektami parasolowymi są refundowane w 95% z Programu,
tj. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% z rezerwy celowej budżetu
państwa.
Promocja projektów parasolowych
1. Strona internetowa www.pwt.euroregion-tatry.eu oraz profile społecznościowe
Euroregion „Tatry” (Facebook, Twitter, Instagram) są na bieżąco aktualizowane.

Związku

2. Wydano kolejne numery Newslettera Związku Euroregion „Tatry” w wersji elektronicznej
i papierowej w których zostały umieszczone m.in. informacje o realizowanych mikroprojektach
w ramach projektów parasolowych.
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3. W dniu 20 maja 2020 r. przedstawiciele instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 spotkali się, aby dyskutować o zmianach Planu Działań
Informacyjno-Promocyjnych na rok 2020. Epidemia COVID-19 wymusiła na WST, Euroregionach,
Regionalnych Punktach Kontaktowych zmianę dotychczas zaplanowanych działań związanych
z informacją i promocją w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Stąd uczestnicy
spotkania, tym razem w formie spotkania online wymieniali się pomysłami, które umożliwią
realizację w nadchodzących miesiącach podstawowych działań informacyjnych i promocyjnych.
Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej Programem m.in.:
- odwołane zostały w 2020 r. te wydarzenia, które związane są z większą liczbą uczestników,
w tym wydarzenia roczne w formie plenerowych, otwartych imprez z udziałem publiczności.
- imprezy tam, gdzie to możliwe zamienione zostaną na alternatywne formy promocji
o efektach programów i unijnym wsparciu.
Związek Euroregion "Tatry" w trakcie spotkania reprezentowała pani Małgorzata Frączek.
4. W dniu 29 lipca 2020 r. podczas XXVI Kongresu Związku Euroregion „Tatry” promowano efekty
realizacji projektów parasolowych.
5. W dniu 10 września 2020 r. przedstawiciele WST, Regionalnych Punktów Kontaktowych
i Euroregionów spotkali się, aby porozmawiać o nowym Planie Działań InformacyjnoPromocyjnych na rok 2021. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, spotkanie po raz kolejny
odbyło się za pośrednictwem platformy on-line. W trakcie potkania podsumowano prace z zakresu
informacji i promocji zrealizowane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu w roku
2020 r. Omówiono również wstępny plan działań na rok 2021 przy założeniu ograniczeń
wynikających z trwającej pandemii. Związek Euroregion "Tatry" w trakcie spotkania
reprezentowała pani Małgorzata Frączek.
6. W dniu 14 października 2021 r. kierownik Milos Handak wziął udział w webinarium "Fundusze
unijne zmieniają polsko-słowackie pogranicze. Poznaj transgraniczne projekty Interreg". Podczas
tego spotkania on-line kierownik WST - pan Krzysztof Kaczmarek przedstawił jak przebiega
współpraca transgraniczna w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja. Następnie
zaprezentowane zostały przez beneficjentów 4 projekty realizowane w ramach programu,
tj. "Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość", "Aleja
tańca", "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych", "Szlak Maryjny
(Światło ze Wschod)".
7. W dniach 26 i 27 stycznia 2021 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło
się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie polsko-słowackich mikroprojektów
zatwierdzonych do dofinansowania w ramach czwartego naboru wniosków.
8. W dniu 03.03.2021 r. Związek Euroregion „Tatry” ogłosił internetowy konkurs pt. „MikroLider
pogranicza”. Uczestnikami konkursu mogły być podmioty realizujące mikroprojekty w obecnej
perspektywie finansowej tj. w latach 2014-2020. Konkurs prowadzony był w następujących
kategoriach:
•
•
•
•
•

Kategoria I – najlepsza inwestycja rekreacyjna
Kategoria II – najlepsza inwestycja w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego
Kategoria III – najlepsza polsko-słowacka publikacja
Kategoria IV – najlepsze wydarzenie transgraniczne·
Kategoria V – najlepszy e-produkt lub e-usługa

33

Efekty realizacji projektów parasolowych do dnia 31.03.2021 r.
1. Projekt parasolowy pt. Łączy nas natura i kultura :
•

4 nabory wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

•

262 złożonych wniosków o dofinansowanie

•

117 dofinansowanych mikroprojektów

•

Ponad 7 mln euro przyznanego dofinansowania dla mikroprojektów

•

18 częściowych wniosków o płatność na kwotę 2 931 893,06 EUR

•

18 wniosków o płatność na kwotę 5 006 857,36 EUR

•

336 km nowych zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków
rekreacyjnych

•

126 nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących
częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego

•

8 nowych transgranicznych produktów turystycznych

•

341 „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
pogranicza

•

41 zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac
restauracyjnych i konserwatorskich

•

173 organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego

•

29 nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e- usług
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2. Projekt parasolowy pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim :
•

5 naborów wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

•

46 złożonych wniosków o dofinansowanie

•

25 dofinansowanych mikroprojektów

•

950 tys. euro przyznanego dofinansowania dla mikroprojektów

•

18 częściowych wniosków o płatność na kwotę 377 192,69 EUR

•

18 wniosków o płatność na kwotę 523 577,59 EUR

•

2185 uczestników wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń

•

117 wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń
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Załącznik nr 2
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.

Lista mikroprojektów indywidualnych zatwierdzonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 /
Zoznam individuálnych mikroprojektov schválených na poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci strešného projektu pod názvom „Spája nás príroda a kultúra“
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
IV nabór / IV. výzva

L.p. /
Por.č.

Numer mikroprojektu/
Číslo mikroprojektu

Partner Wiodący/
Wnioskodawca/
Vedúci partner/žiadateľ

Partnerzy
mikroprojektu /
Partneri
mikroprojektu

1

INT/ET/TAT/1/IV/A/0294

Gmina Jodłownik

Obec Nižná Polianka

2

INT/ET/TAT/1/IV/A/0286

3

INT/ET/TAT/1/IV/A/0296

Muzeum Regionalne Ziemi
Limanowskiej

4

INT/ET/TAT/1/IV/A/0323

5

Miejska Biblioteka Publiczna
Oravská knižnica
w Limanowej
Antona Habovštiaka

Tytuł mikroprojektu / Názov mikroprojektu

Dofinansowanie z EFRR/
Spolufinancovanie z EFRR

Kapliczki, krzyże przydrożne- niemi świadkowie historii i dziedzictwa kulturowego
pogranicza polsko-słowackiego, Jodłownik-Nižná Polianka/Kaplnky, cestné kríže - tichí €
svedkovia histórie a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia

Wartość całkowita /
Celková hodnota

49 995,13 €

69 689,34

Literatura bez granic - transgraniczne związki literackie / Literatúra bez hraníc cezhraničné literárne vzťahy

€

5 016,09 €

5 901,29

Múzeum v Kežmarku

In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu/In
partibus artem – šľachtické aspekty umenia v poľsko-slovenskom pohraničí

€

49 999,53 €

69 299,43

Gmina Lipnica Wielka

Obec Bobrov

Odkrywaj z nami Orawę / Objavujte s nami Oravu

€

49 766,54 €

58 548,88

INT/ET/TAT/1/IV/A/0285

Urząd Miejski w Starym
Sączu

Mesto Levoča

Śladem średniowiecznych mnichów - po Starym Sączu i Lewoczy / Cestou stredovekých
€
mníchov po meste Stary Sącz a Levoči

46 188,09 €

54 338,94

6

INT/ET/TAT/1/IV/A/0322

Gmina Czarny Dunajec

Mesto Trstená

Gdzie koła poniosą - śladami transgranicznej kolei / Kam nás kolesá zavedú – po
stopách cezhraničnej železnice

€

48 563,47 €

57 133,50

7

INT/ET/TAT/1/IV/A/0306

Gmina Miasto Nowy Targ

Mesto Kežmarok

Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z
Krakowa na Spisz i Węgry / Obnova fasády dávneho hotela Herza v Nowom Targu na
historickej ceste z Krakova na Spiš a do Uhorska

€

49 997,83 €

69 000,60

8

INT/ET/TAT/1/IV/A/0301

Miasto i Gmina Szczawnica

Obec Leśnica

Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy etap IIzagospodarowanie terenu dla siłowni rekreacyjno-gimnastycznej na świeżym powietrzu
€
/Zlepšenie kvality rekreačnej infraštruktúry na území mestaSzczawnica, 2. etapa terénne

14 874,66 €

17 499,60

9

INT/ET/TAT/1/IV/A/0319

Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Muszyna

Obec Čirč

€

49 993,99 €

69 999,99

10

INT/ET/TAT/1/IV/A/0304

Gmina Kościelisko

Miasto Tvrdošin

Krajobraz- wspólna wartość pogranicza polsko- słowackiego. Gmina Kościelisko Miasto
Tvrdosin. / Krajina – spoločná hodnota poľsko-slovenskéhopohraničia. Obec
€
Kościelisko, Mesto Tvrdošín

49 996,39 €

69 536,02

11

INT/ET/TAT/1/IV/A/0297

Gmina Poronin

Pumptrack – nowa infrastruktura na szlaku pieszo-rowerowym Poronin – Liptovska
Obec Liptovská Kokava Kokawa / Pumptrack – nová infraštruktúra na chodníku pre chodcov a cyklistovPoronin €
– Liptovská Kokava

49 993,86 €

66 340,05

12

INT/ET/TAT/1/IV/A/0298

Miasto Mszana Dolna

Obec Nižná

"Aktywni z każdej strony" - polsko-słowackie dziedzictwo sportowe Gminy Nižná i
Miasta Mszana Dolna

€

41 663,17 €

49 015,50

13

INT/ET/TAT/1/IV/A/0315

Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Nowym
Sączu

Miestna organizácia
Slovenského
rybárskeho zväzu
v Trstenej

Wodny świat Podhala i Orawy / Vodný svet Podhalia a Oravy

€

38 504,34 €

45 299,23

14

INT/ET/TAT/1/IV/A/0325

Orawskie Centrum Kultury w
Jabłonce

Mesto Trstená

Zakodowane w kulturze / Zakódované v kultúre

€

10 274,65 €

12 087,83

€

554 827,74 €

713 690,20

Muszyna - Čirč rozwój i promocja walorów turystycznych pogranicza

RAZEM/SPOLU
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Lista mikroprojektów indywidualnych zatwierdzonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pn. „Wspólne kształcenie
zawodowe
na pograniczu polsko-słowackim” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 /
Zoznam individuálnych mikroprojektov schválených na poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci strešného projektu pod názvom „Spoločné odborné
vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí“ Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
IV i V nabór/ IV. a V. výzva

Partner Wiodący/
Wnioskodawca/ Vedúci
partner/žiadateľ

Dofinansowanie
z EFRR/
Spolufinancovanie
z EFRR

L.p.
/Por.č.

Numer mikroprojektu/
Číslo mikroprojektu

1

INT/ET/PO/3/IV/A/0280

LESY Slovenskej republiky,
Vzdelávaním k zachovaniu včelstiev v poľskoštátny podnik, Odštepný závod PGL LP Nadleśnictwo Łosie
€
slovenskom pohraničí
Prešov

21 326,10 €

25 089,54

2

INT/ET/TAT/3/IV/A/0310

Grupa Regionalna GOPR Grupa Horská služba Pieninského
Podhalańska
národného parku

3

INT/ET/TAT/3/IV/A/0330

Stowarzyszenie Podhalańska
Grupa PoszukiwawczoRatownicza

4

INT/ET/PO/3/IV/A/0281

5

Partnerzy mikroprojektu /
Tytuł mikroprojektu / Názov mikroprojektu
Partneri mikroprojektu

Wartość całkowita /
Celková hodnota

Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje
służby górskiej 2.0

€

46 447,38 €

54 643,98

Dobrovoľný hasičský zbor
Trstená

SOS! Na ratunek na polsko-słowackim
pograniczu

€

22 227,33 €

26 149,80

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu
a rozvoj mládeže

Gmina Czarny Dunajec

Vzdelaním k lepšiemu uplatneniu na trhu
práce

€

29 507,14 €

34 714,29

INT/ET/ZA/3/V/A/0331

Hornooravská nemocnica s
poliklinikou Trstená

Podhalański Szpital
Specjalistyczny im. Jana
Pawła II w Nowym Targu

Pandémia ochorenia na Covid 19 medzi nami
/Pandemia zachorowań na Covid 19 wśród €
nas

33 833,42 €

39 804,03

6

INT/ET/TAT/3/IV/A/0324

Zespół Szkół Mistrzostwa
Sportowego im. Stanisława
Marusarza w Zakopanem

Obec Štrba

Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa
Sportowego

€

46 033,11 €

63 406,50

7

INT/ET/TAT/3/IV/A/0314

Gmina Nowy Targ

Obec Štrba

Bezpiecznie w Gorcach - transgraniczne
szkolenia jednostek ratunkowych

€

41 840,91 €

49 224,60

RAZEM/SPOLU €

241 215,39 €

293 032,74
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3. WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
Okres sprawozdawczy był rokiem szczególnym ze względu na pandemię COVID-19. Wprowadzane
przez rząd obostrzenia spowodowały konieczność dostosowania pracy naszego stowarzyszenia
w nowej, nieprzewidzianej sytuacji. W tym celu Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” wydał
następujące Zarządzenia wewnętrzne:


Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu pracy
pracowników Biura Związku Euroregion „Tatry”.

Na podstawie tego zarządzenia pracownicy od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania w miarę
możliwości wykonują swoje obowiązki zdalnie.


Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2020 z dnia 01.04.2020 r. w sprawie: zabezpieczeń dla
pracowników Biura Związku Euroregion „Tatry” związanych z ogłoszonym przez Ministerstwo
Zdrowia stanem epidemicznym w Polsce.

Powyższe zarządzenie określa obowiązkowe czynności związane z przestrzeganiem obostrzeń
wprowadzonych przez rząd oraz sposób bezpiecznego wykonywania pracy przez pracowników w
Biurze Związku Euroregion „Tatry”.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 11/2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie: wprowadzenia w
biurze Związku Euroregion „Tatry” procedur postepowania w związku z wystąpieniem
stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19.
Powyższym dokumentem zostały wprowadzone procedury określające m.in. zapewnienie
bezpiecznych warunków pracy i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz sposób
postępowania w przypadku stwierdzenia obecności w biurze osoby z objawami zakażenia
koronawirusem.
Czasowe przestoje, zamknięcia firm i hurtowni oraz wykonywanie pracy w sposób zdalny zarówno
przez pracowników Euroregionu „Tatry” jak i pracowników instytucji, z którymi współpracuje nasza
organizacja znacznie utrudniły działalność Euroregionu „Tatry”. Brak możliwości spotykania się
spowodowały konieczność przesunięcia, a niejednokrotnie nawet rezygnacji z realizacji
zaplanowanych wcześniej zadań. W wyniku tej sytuacji Związek Euroregion „Tatry” został zmuszony
do podjęcia następujących działań:


przedłużenia terminu obchodów jubileuszu 25-lecia Euroregionu „Tatry”,



przedłużenia okresu realizacji mikroprojektu własnego pt. „Rola Euroregionu „Tatry” w
upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego” do 31.12.2021 r.



wprowadzenia zmian w mikroprojekcie własnym polegających na rezygnacji z organizacji
Festiwalu prezentującego bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego zaplanowanego w
ramach mikroprojektu własnego i wprowadzenia w to miejsce konkursu Triennale Sztuki
Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora oraz nagrania filmu
prezentującego bogactwo kulturowe oraz wpływ realizacji projektów dofinansowanych z EFRR
na rozwój pogranicza polsko-słowackiego,



organizacji posiedzeń Rady oraz Kongresu w formie dualnej tj. zdalnie i stacjonarnie,
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przedłużenia terminu zakończenia inwestycji oraz przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń
realizowanych w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”,
a tym samym przedłużenia realizacji projektu do dnia 30.09.2021 r.



wprowadzenia do budżetu projektu edukacyjnego robót dodatkowych związanych z zakupem
sprzętu komputerowego/elektronicznego umożliwiającego przeprowadzenie zaplanowanych
w ramach projektu specjalistycznych szkoleń w formie on-line,



przedłużano terminy realizacji mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania ramach II i
III naboru w projektach parasolowych,



wspólnie z partnerami projektów parasolowych przygotowano
mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z COVID-19,



zrealizowano szkolenia w formie indywidualnych konsultacji dla beneficjentów z III naboru
wniosków oraz dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego IV naboru
wniosków.

Komunikat

dla
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4. GOSPODARKA FINANSOWA
Związek Euroregion „Tatry” realizuje w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska – Słowacja 2014-2020:
1) Projekty parasolowe jako Partner Wiodący:
 Priorytet I Łączy nas natura i kultura,
 Priorytet III Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim.
2) Projekty własne:
 mikroprojekt pt. Rola Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego
pogranicza polsko-słowackiego,
 projekt edukacyjny pt. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”.
Ponadto w okresie od września do grudnia 2020 r. Związek Euroregion realizował zadanie publiczne
Województwa Małopolskiego pt. „Euroregion „Tatry” na sportowo”.
Związek Euroregion „Tatry” ma zapewnione środki finansowe na zarządzanie projektami
parasolowymi, w tym koszty personelu i koszty administracyjno-biurowe oraz na realizację projektów
własnych.
W 2020 roku na realizację projektów parasolowych Euroregion „Tatry” wydatkował kwotę w wysokości
490 584,61 zł, w tym w ramach I Osi Priorytetowej kwotę w wysokości 445 031,25 zł oraz w ramach III
Osi Priorytetowej kwotę w wysokości 45 553,36 zł. Euroregion „Tatry” otrzymał refundacje
poniesionych wydatków na zarządzanie projektami parasolowymi w wysokości 464 528,57 zł, w tym w
ramach I Osi Priorytetowej kwotę 430 254,12 zł oraz w ramach III Osi Priorytetowej kwotę
34 274,15 zł. Projekty współfinansowane są w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz 10% budżetu państwa.
Na realizację mikroprojektu własnego pt. „Rola Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa
kulturowego pogranicza”, Euroregion „Tatry” wydatkował kwotę 32 860,94 zł. Refundacja wydatków
nastąpi po złożeniu raportu końcowego z realizacji mikroprojektu.
Projekt współfinansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5%
z budżetu państwa.
W ramach projektu edukacyjnego powstało Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”.
Wartość inwestycji wyniosła 364 314,00 zł. Refundacje poniesionych wydatków na realizację projektu
wyniosły 142 930,47 zł. Projekt współfinansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Całkowite koszty realizacji zadania publicznego pt. „Euroregion „Tatry” na sportowo wyniosły
40 697,71 zł., z czego kwota dofinansowania stanowi wartość 32 558,16 zł.
Wysokość rzeczowych aktywów trwałych Euroregionu „Tatry” na dzień 31.12.2020 r. wynosi
343 911,97 zł.
Na koniec 2020 roku wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe na ogólną kwotę w wysokości
385 739,92 zł, w tym zobowiązanie względem wykonawcy inwestycji zrealizowanej w ramach projektu
pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” na kwotę 327 600,00 zł. Zobowiązania te
zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 roku.
Integralną i szczegółową informację na temat gospodarki finansowej Związku Euroregion „Tatry”
w roku 2020 obrazuje załącznik nr 3 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., załącznik nr 4
Rachunek zysków i strat oraz Informacja dodatkowa uproszczona do sprawozdania finansowego za
rok 2020 sporządzone zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości, a także załącznik nr 5
wykonanie budżetu za 2020 wraz z częścią opisową.
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Załącznik nr 3
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.
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Załącznik nr 4
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.
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Załącznik nr 5
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r.
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4. PERSPEKTYWY NA LATA 2021-2022
Związek Euroregion „Tatry” będzie nadal kontynuował realizację projektów parasolowych Łączy nas
natura i kultura, Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim oraz projektu
edukacyjnego Polsko-Słowackie Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w partnerstwie ze Združeniem Euroregion Tatry
w Kieżmarku oraz Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
Aktualnie realizowany jest również mikroprojekt własny pt. „Rola Euroregionu „Tatry”
w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, którego Partnerem
Wiodącym jest Związek Euroregion „Tatry”, a partnerem słowackim Združenie Euroregion Tatry.
W ramach projektu partnerzy projektu ogłosili:


internetowy konkurs fotograficzny pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”,



konkurs plastyczny pt. „Euroregion „Tatry” w oczach dzieci”.

Regulaminy konkursów znajdują się na stronach internetowych Związku Euroregion „Tatry”
www.euroregion-tatry.pl oraz Zdruzenia Euroregion Tatry www.euroregion-tary.sk
Po rozstrzygnięciu konkursów zorganizowane będą wystawy w siedzibie Euroregionu „Tatry” Polsce
i na Słowacji.
W ramach mikroprojektu zrealizowane będą:


konferencja na temat zrealizowanych mikroprojektów z dziedziny kultury na pograniczu
polsko-słowackim, której towarzyszyć będzie publikacja oraz wystawa,



wystawa promująca dorobek artystyczny twórców z pogranicza polsko-słowackiego wraz
z katalogiem wystawy,



konferencja prezentująca zwyczaje i tradycje Spisza, Orawy, Podhala i Liptowa z pokazem
tradycyjnych strojów ludowych,



Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
w tym: wystawa pokonkursowa i wystawa laureata, którym towarzyszyć będą katalogi,



film prezentujący bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego oraz wpływ realizacji
projektów dofinansowanych z EFRR na rozwój pogranicza polsko-słowackiego.

Związek Euroregion „Tatry” zaplanował w mikroprojekcie organizację w okresie letnim dużego
wydarzenia plenerowego tj. Festiwalu kultur pogranicza polsko-słowackiego. Podczas Festiwalu
przedstawiciele różnych kultur mieli zaprezentować swoje zwyczaje, tradycję, kulturę, kuchnię i
rzemiosło. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i brakiem pewności co do możliwości
organizacji tego typu imprezy kulturalnej, Związek Euroregion „Tatry” złożył wniosek do Komitetu ds.
mikroprojektów o zmianę działania dotyczącego realizacji Festiwalu na dwa mniejsze działania tj.
Triennale Sztuki Naiwnej i Art Burt Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora oraz film
prezentujący bogactwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego oraz wpływ realizacji projektów
dofinansowanych z EFRR na rozwój pogranicza polsko-słowackiego. Komitet ds. mikroprojektów
wyraził zgodę na zmianę działania. W związku z tym Związek Euroregion „Tatry” zorganizuje konkurs
sztuki naiwnej i art brut oraz zrealizuje film prezentujący bogactwo kultur pogranicza polskosłowackiego.
Związek Euroregion „Tatry” planuje kontynuację szkoleń dla samorządowców w ramach powołanego
Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”. W tym celu prowadzone są starania
o nawiązanie stałej współpracy z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym
Targu.
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Euroregion „Tatry” będzie przygotowywał projekty w ramach konkursów ogłaszanych przez m.in.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Klimatu.
Przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” nadal aktywnie będą uczestniczyć w:






pracach grupy roboczej ds. nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata
2021-2027, której zadaniem jest przygotowanie dokumentów Programu Współpracy
Transgranicznej PL-SK 2021-2027,
Komitecie Monitorującym Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK
2014-2020,
Komitecie Monitorującym ds. mikroprojektów Program Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A PL-SK 2014-2020,
Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.
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III. DZIAŁALNOŚĆ EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
TATRY Z O.O. W 2020 ROKU

Działalność Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, zgodnie z zadaniami
określonymi w statucie, koncentruje się i opiera na przygotowaniu i realizacji projektów z udziałem
polskich i słowackich samorządów – członków Euroregionu „Tatry”, które są współfinansowane przez
Unię Europejską, jak również z innych funduszy i środków. Dlatego zasadniczą działalność
Ugrupowania stanowią przedsięwzięcia związane z przygotowaniem, realizacją i zarządzaniem
projektami.
W 2020 roku EUWT TATRY realizowało 6 projektów na kwotę 5,13 mln EUR, zarządzało i rozliczało
7 projektów na kwotę 4,5 mln EUR, przygotowało kolejnych 6 projektów na kwotę 0,3 mln EUR.
Strategicznym projektem realizowanym przez EUWT TATRY jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokół Tatr. W tym zakresie kontynuowano realizację III etapu Szlaku wokół Tatr w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ponadto Ugrupowanie jako jedyny beneficjent
realizowało trzy zadania publiczne dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju oraz
Województwa Małopolskiego, które miały na celu wsparcie i poszerzenie zakresu przedsięwzięć
związanych ze Szlakiem wokół Tatr, jego promocją oraz rozwojem jako marki turystycznej.
Ugrupowanie jest także partnerem projektu edukacyjnego pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji
Euroregionu „Tatry”, którego realizacja w ramach Programu Interreg V-A rozpoczęła się w 2019 r.
Partnerem wiodącym jest Związek Euroregion „Tatry”, natomiast partnerem słowackim Združenie
Euroregion Tatry. Ostatnim z transgranicznych przedsięwzięć EUWT TATRY współfinansowanych z
Programu Interreg, na które w 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie jest
mikroprojekt pt. „EkoPogranicze”.
EUWT TATRY uczestniczyło również w przygotowaniu nowych projektów w kolejnych naborach
mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Aplikowało również o
inne środki, uzyskując dotację z Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację 4 zadań publicznych.
Dodatkowo Ugrupowanie jako menadżer zarządzało realizacją i rozliczaniem 7 projektów, zarówno
transgranicznych, jak i z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
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 i poszerzać kompetencje personelu.
Poniżej przedstawiono szczegółowy opis działań realizowanych przez EUWT TATRY w 2020 roku.

1) Projekt „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”
Okres realizacji: październik 2018 – czerwiec 2021
Wartość projektu: 4.706.601,90 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.000.611,55 EUR
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Projekt przygotowany przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako partnera
wiodącego i 8 partnerów 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 finansowoekonomicznych, opracowanie załączników wymaganych warunkami naboru. Ugrupowanie pełni w
tym projekcie rolę partnera wiodącego odpowiedzialnego za zarządzanie 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 2019-2021 zrealizują 25 km ścieżek rowerowych, łączących istniejące ścieżki
z unikatowymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi pogranicza oraz zapewniających ciągłość
przejazdu Szlakiem wokół Tatr. 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 (serwis,
wypożyczalnia, informacja, gastronomia, parking, toalety). W innej części Szlaku wokół Tatr
wyremontowane zostaną dwa zabytkowe sypańce (czyli unikatowe spiskie spichlerze), znajdujące się
tuż przy Szlaku w miejscowości Kacwin. W jednym z miejsc obsługi dla rowerzystów w Łapszach
Niżnych powstanie interaktywne 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. 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 polskosłowackim 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 w pełnej wnioskowanej wysokości. W dniu 15.10.2018
r. partnerzy projektu uroczyście podpisali umowę partnerską. Umowa o dofinansowanie projektu
została podpisana w dniu 01.02.2019 r.
W projekcie realizowanych jest 17 inwestycji. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, z
których zdecydowana większość zakończyła się w 2019 roku, rok 2020 upłynął na realizacji inwestycji,
z których zakończyły się wszystkie z wyjątkiem jednej – budowy odcinka ścieżki rowerowej w obec
Huncovce. Ta inwestycja zakończy się wiosną 2021 roku.
Na koniec 2020 roku osiągnięto następujące efekty projektu:
▪

▪

wybudowanych zostało 22,68 km nowych ścieżek rowerowych, w tym: na odcinku Czarny
Dunajec – Piekielnik w Gminie Czarny Dunajec (6,87 km), Pyzówka – Klikuszowa w Gminie Nowy
Targ (6,76 km), w Kacwinie do granicy państwa w Gminie Łapsze Niżne (1,12 km), w Nowym
Targu od kładki pieszo-rowerowej do lotniska oraz w centrum miasta na ul. Schumana i
Młynówka (2,08 km), odcinek Spišska Belá – Stražky oraz Spišská Belá – slovenska Ves (3,64 km),
odcinek Hniezdne – Nestville Park (1,01 km), odcinek Wielka Łomnica w kierunku Huncowiec (1,2
km)
odrestaurowany został budynek dawnego dworca kolejowego w miejscowości Podczerwone
(Gmina Czarny Dunajec) przy Szlaku wokół Tatr – na początku 2021 roku obiekt został oddany w
dzierżawę i od początku nowego sezonu rowerowego będzie pełnił funkcję centrum obsługi
użytkowników Szlaku wokół Tatr – punkt serwisowy, wypożyczalnia rowerów, informacja
turystyczna, mała gastronomia, bezpłatny parking, ogólnodostępne sanitariaty, ekspozycja
historyczna dotycząca dziejów kolei austro-węgierskiej, po której nasypie teraz prowadzi Szlak
wokół Tatr, udzielanie informacji o Szlaku i ścieżkach rowerowych,
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

odrestaurowane i wyposażone w tradycyjne elementy zagrody spiskiej zostały 2 zabytkowe
sypańce w miejscowości Kacwin (Gmina Łapsze Niżne) tuż przy Szlaku wokół Tatr,
z kolei w Domu Ludowym w miejscowości Łapsze Niżne zostało zaadaptowane poddasze, w
którym po remoncie przygotowano multimedialną ekspozycję przyrodniczą,
Gmina Łapsze Niżne zrealizowała również dwa miejsca postojowe dla rowerzystów w Kacwinie i
Łapszach Niżnych ze specjalną infrastrukturą edukacyjną i rekreacyjną dla najmłodszych i rodzin,
powstała oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie (Gmina Nowy Targ) przy ścieżce
rowerowej. To specyficzne miejsce odpoczynku dla rowerzystów umożliwia im korzystanie z
uroków okolicy oraz z takich atrakcji jak wędkowanie, rekreacja, spacery,
rozbudowana została strefa aktywnego wypoczynku w Nowym Targu przy kładce rowerowej na
Białym Dunajcu i ścieżce Szlaku wokół Tatr,
wyremontowane zostały dwie kładki pieszo-rowerowe w Nowym Targu,
wyremontowany został także bezpłatny parking park&bike przy lotnisku w Nowym Targu
bezpośrednio przy nowo powstałym odcinku ścieżki rowerowej.

Na koniec roku 2020 osiągnięto prawie wszystkie wskaźniki inwestycyjne:
▪ Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków
rekreacyjnych - 22,68 km (zaplanowany wskaźnik 25,61 km zostanie osiągnięty w 2021 roku po
wybudowaniu odcinka Szlaku wokół Tatr w obec Huncowce),
▪ Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących
częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego – 5 obiektów,
▪ Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac
restauracyjnych i konserwatorskich – 3 obiekty.
Również zaawansowanie finansowe projektu jest bardzo duże:
▪ Postęp finansowy projektu: 4.414.778,04 EUR (3.757.661,37 EUR z EFRR), czyli 93,93%,
▪ EUWT TATRY przygotowało dla partnerów 36 częściowych wniosków o płatność oraz 4 zbiorcze
wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 2.656.238,80 EUR,
▪ Refundacje z EFRR przekazane partnerom przez EUWT TATRY w 2020 roku wyniosły 1.729.199,24
EUR. Oczekujemy na kolejną refundację wydatków z 2020 roku w wysokości 927.039,56 EUR,
która powinna zostać przekazana przez Instytucję Zarządzającą w I kwartale 2021 roku.
Zadania EUWT TATRY jako partnera wiodącego dotyczą podobnie jak w projekcie flagowym
zarządzania projektem partnerskim. Aby odciążyć partnerów od obowiązków administrowania
projektem i zajmowania się procedurami programowymi, EUWT TATRY jako polsko-słowacki podmiot
odpowiada za całościowe zarządzanie projektem oraz merytoryczne i organizacyjne wsparcie 8
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. W 2020 roku pracownicy EUWT TATRY
przygotowali dla partnerów w sumie 36 częściowych wniosków o płatność oraz 4 zbiorcze wnioski
o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 2.656.238,80 EUR.
EUWT TATRY realizuje również samodzielne
transgranicznego produktu turystycznego:
▪

▪

▪

zadanie

dotyczące

rozwoju

i

utrzymania

działania kontynuował przez cały rok nasz oficer rowerowy, który na rowerze podróżuje po
trasach Szlaku, wykonuje filmy i zdjęcia, relacjonuje to na blogu i w mediach społecznościowych
kilka razy w miesiącu,
ze względu na pandemię nie mogliśmy wziąć udziału w odwołanych międzynarodowych targach
turystycznych GLOBalnie w Katowicach, zaplanowanych na marzec 2020 roku, w których udział
był już w pełni zorganizowany,
od lata trwała realizacja kampanii promocyjnej Szlaku wokół Tatr, której finałem będzie
prezentacja ponad 20 materiałów filmowych w mediach społecznościowych w 2021 roku,

56

▪

zorganizowano konkurs fotograficzny „Foto-cykliści na Szlaku wokół Tatr” z udziałem ponad 70
uczestników, którzy przesłali kilkaset fotografii. Najlepsze nagrodzono odzieżą i wyposażeniem
rowerowym,

W 2021 roku wydany zostanie przewodnik rowerowy wraz z mapą Szlaku wokół Tatr i gotowymi
propozycjami wycieczek rowerowych. Dla użytkowników Szlaku powstanie paszport rowerowego
odkrywcy pogranicza polsko-słowackiego. Kilkadziesiąt instytucji i atrakcji turystycznych na Szlaku
wokół Tatr wyposażonych zostanie w specjalne bezpieczne stojaki rowerowe dedykowane Szlakowi.
Przeprowadzony zostanie cykl spotkań z partnerami projektu dotyczący dalszego rozwoju Szlaku, jego
utrzymania i rozbudowy. Działania te realizuje EUWT TATRY. Natomiast Gmina Łapsze Niżne
zaplanowała uroczyste otwarcie odrestaurowanych sypańców spiskich oraz multimedialnej ekspozycji
przyrodniczej wraz z konferencją i publikacją.

2) Projekt Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”
Okres realizacji: maj 2019 – wrzesień 2021
Wartość projektu dla EUWT: 71.978,95EUR
Dofinansowanie z EFRR dla EUWT: 61.182,03 EUR
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. Umowa partnerska na realizację projektu została podpisana w dniu 02.04.2019 r.
Natomiast umowę o dofinansowanie projektu Euroregion „Tatry” zawarł w dniu 05.07.2019 r.
EUWT TATRY odpowiada za realizację działań w ramach zadania „IT jako narzędzie wspierające
edukację liderów współpracy transgranicznej”, w tym:
▪

▪

▪
▪

▪
▪

w 2020 roku zlecono opracowanie internetowego słownika polsko-słowackiego i słowackopolskiego ze specjalistycznym słownictwem związanym z realizacją transgranicznych projektów,
który zawierać będzie ok. 150.000 jednostek leksykalnych. Będzie on dostępny na platformie
edukacyjnej EUWT TATRY
na tej samej platformie udostępniona zostanie baza cyfrowych zasobów edukacyjnych dla
liderów współpracy transgranicznej, która zawierać będzie różnego rodzaju materiały ze szkoleń
przeprowadzonych przez Związek Euroregion „Tatry” oraz Združenie Euroregion Tatry
zlecono modernizację strony internetowej EUWT TATRY www.euwt-tatry.eu oraz platformy
elearningowej i dostosowanie ich funkcjonalności do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
na platformie edukacyjnej EUWT TATRY www.e-plskedu.eu prowadzone będą szkolenia i
warsztaty dla pracowników samorządów w formie e-learningu z zakresu tworzenia dostępnych
dokumentów, multimediów, stron internetowych, aplikacji oraz praktycznego wykorzystania
narzędzi IT w realizacji i promowaniu projektów oraz produktów transgranicznych,
do zadań Ugrupowania należy też organizacja konferencji podsumowującej projekt, która
odbędzie się we wrześniu 2021 roku,
ponadto EUWT współpracuje merytorycznie i uczestniczyło w działaniach realizowanych przez
pozostałych dwóch partnerów.

3) MIKROPROJEKT “EkoPogranicze”
Okres realizacji: lipiec 2020 – czerwiec 2021
Wartość projektu dla EUWT: 36.069,75 EUR
Dofinansowanie z EFRR dla EUWT: 30.659,28 EUR
Ugrupowanie jako jedyny beneficjent opracowało i złożyło również wniosek o dofinansowanie
mikroprojektu własnego pt. „EkoPogranicze”. Projekt został zatwierdzony przez Komitet ds.
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mikroprojektów, a umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 14.04.2020 r. Wartość
całkowita mikroprojektu wynosi 36.069,75 EUR, a dofinansowanie z EFRR: 30.659,28 EUR.
Mikroprojekt realizowany będzie w okresie lipiec 2020 – czerwiec 2021. W projekcie zaplanowano:
▪ przeprowadzenie cyklu 5 zajęć ekologicznych w szkołach w Polsce i na Słowacji z zakresu
praktycznej ochrony środowiska (gospodarka odpadami, jakość powietrza i wody, odnawialne
źródła energii ).
▪ Aby zmobilizować dzieci z Polski i Słowacji do dalszej aktywnej ochrony środowiska po zajęciach
zorganizowany, zostanie konkurs wiedzy.
▪ W celu uświadomienia i zobrazowania dzieciom i mieszkańcom jak ważne jest dbanie o
środowisko na zakończenie tego zadania przeprowadzony zostanie proekologiczny happening z
atrakcjami – jak segregować odpady, czym palić w piecu, jak dbać o czystość itp.
▪ Ponadto ekspertom zlecone zostanie przeprowadzenie analiz dotyczących gospodarki odpadami
na pograniczu polsko-słowackim, jakości powietrza i wód, możliwości wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
▪ Następnie wyniki tych analiz zostaną zaprezentowane na polsko-słowackim seminarium, w
którym będą uczestniczyć zarówno naukowcy - specjaliści z tych dziedzin jak i samorządy z Polski i
Słowacji oraz branżowcy.
▪ Dla samorządowców z Polski i Słowacji zostaną zorganizowane zajęcia terenowe "Ekologia w
praktyce", podczas których będą mogli odwiedzić instalacje zajmujące się segregowaniem
odpadów, oczyszczalnie ścieków czy instalacjami związanymi z energią odnawialną po obu
stronach granicy.
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na Słowacji w 2020 roku praktycznie niemożliwa była
realizacja działań zaplanowanych w mikroprojekcie, które zakładały zajęcia w szkołach, wizyty
studyjne po polskiej i słowackiej stronie granicy, organizację seminarium oraz plenerowego
happeningu. Wstrzymano się zatem z organizacją tych działań. W przypadku jeśli nie będą one nadal
możliwe do realizacji, podjęta zostanie decyzja o ewentualnej zmianie formy tych działań lub
rezygnacji z projektu.

Realizacja projektów dofinansowanych z innych programów
EUWT TATRY co roku korzysta również z możliwości wnioskowania o dofinansowanie projektów z
innych źródeł niż Unii Europejskiej. W 2020 roku EUWT TATRY realizowało 4 takie projekty – „Rozwój
Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” ze środków Ministerstwa Rozwoju, „Rowerowa przygoda
wokół Tatr” oraz „Aktywnie i bezpiecznie na Szlaku wokół Tatr” w ramach konkursu ofert Małopolska
Gościnna ze środków Województwa Małopolskiego, a także „Współpraca, która wzmacnia i rozwija
kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Łączna wartość otrzymanych dotacji w 2020 roku wyniosła 211.179,29 PLN.
1) PROJEKT “ROZWÓJ SZLAKU WOKÓŁ TATR JAKO MARKI TURYSTYCZNEJ”
Okres realizacji: maj – grudzień 2020
Wartość całkowita: 105.090,58 PLN
Dotacja: 95.003,73 PLN
Oferta dotycząca tego projektu została przygotowana przez EUWT TATRY i złożona w styczniu 2020 r.
Umowa dotacji z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 07.05.2020 r. Zadanie było
realizowane w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r. W ramach projektu zrealizowano działania,
które określone zostały w Strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej i które wpisują
się w program dla Szlaku wokół Tatr jako kandydata do tytułu Polskiej Marki Turystycznej:
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1. Modernizacja strony internetowej Szlaku wokół Tatr
Zlecono profesjonalną modernizację strony internetowej Szlaku wokół Tatr, która miała na celu
wzmocnić funkcję wizerunkową strony jako miejsca pierwszego kontaktu turysty z ofertą Szlaku
wokół Tatr. Strona ma przede wszystkim udostępniać kompleksową informację o ofercie Szlaku i
pokazywać korzyści dla odbiorców. Dlatego pojawił się na niej planer wycieczek rowerowych z
wyszukiwarką. Jest też dostępna bogata baza informacji praktycznych oraz miejsc przyjaznych dla
rowerzystów. Modernizacja poprawiła funkcjonalności strony internetowej pod kątem turystów
rowerowych oraz rozdzieliła przekaz komunikacyjny dotyczący kwestii turystycznych od informacji o
projektach, inwestycjach. Strona została zmodernizowana w wersji polskiej i słowackiej. Ponadto
wykonano angielską wersję strony internetowej, dla której dedykowano indywidualną domenę.
2. Nabór do systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr wraz ze szkoleniami dla
przedsiębiorców – uczestników systemu
Po opracowaniu w 2019 roku systemu certyfikacji miejsc przyjaznych na Szlaku wokół Tatr i
przeprowadzeniu pierwszego pilotażowego naboru kontynuowano poszerzanie grona obiektów,
które mogłyby zostać rekomendowane dla użytkowników Szlaku. Regulamin systemu uaktualniono i
zmodyfikowano na bazie wniosków z pierwszego naboru. Drugi nabór trwał do 30.11.2020 r. i
skierowany był do 5 kategorii obiektów: noclegowych, gastronomicznych, świadczących usługi
turystyczne, sportowe i okołoturystyczne, atrakcji turystycznych, miejsc o szczególnych walorach
kulturowych i przyrodniczych. Równocześnie opublikowano otwarte zaproszenie dla wszystkich
zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu Miejsca Przyjaznego na szlaku wokół Tatr do udziału w
spotkaniu informacyjnym. Zostało ono zorganizowane zostało w dniu 19.11.2020 r. w trybie on-line
na platformie internetowej Zoom. W wyniku przeprowadzonego naboru otrzymano 20 zgłoszeń.
EUWT zleciło przeprowadzenie audytu obiektów zgłoszonych jako Miejsca Przyjazne na Szlaku
wokół Tatr w celu weryfikacji jakości i wiarygodności informacji przekazywanych przez właścicieli
obiektów w zgłoszeniach do systemu. Przeprowadzono w sumie 18 audytów (2 zgłoszenia nie
spełniły warunków formalnych). W wyniku przeprowadzonego audytu przyznano 18 certyfikatów
Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr. Przygotowano certyfikaty i tabliczki dla MP, które zostały
pozytywnie scertyfikowane. Zakupiono również profesjonalne zestawy narzędzi rowerowych, które
zostały przekazane obiektom do bezpłatnego udostępniania użytkownikom Szlaku wokół Tatr,
którzy będą potrzebować przeprowadzić naprawę swojego sprzętu. Informacja o nowych Miejscach
Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr została zamieszczona na stronie internetowej Szlaku wokół Tatr.
W grudniu zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które
uzyskały certyfikaty w ramach przeprowadzonego naboru m.in. w zakresie oczekiwań turystów
rowerowych, podnoszenia jakości usług oferowanych przez obiekty turystom rowerowym na Szlaku
wokół Tatr. W związku z sytuacją epidemiologiczną działania związane z organizacją szkoleń dla
uczestników systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr musiały odbyć się w trybie
on-line.
3. Oznakowanie poziome ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr
Wiosną i latem EUWT TATRY prowadziło audyt ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr, aby określić
miejsca do oznakowania, rodzaj tego oznakowania, ilość znaków. Zdiagnozowano problemy, jakie
mogą mieć turyści rowerowi podczas poruszania się ścieżkami, a także miejsca które mogą być
niebezpieczne, jak skrzyżowania z innymi drogami i ścieżkami, zakręty, zjazdy itp. W sumie audyt
obejmował ok.100 km ścieżek rowerowych. EUWT TATRY kontaktowało się w tym celu również z
gminami partnerskimi Szlaku, aby poznać ich opinię i wskazania, gdzie takie oznakowanie
należałoby umieścić. Sprawdzono również sposoby i formy znakowania poziomego na innych
szlakach, ich trwałość i funkcjonalność. W ten sposób określono zakres i ilość oznakowania na
terenie całego przebiegu Szlaku wokół Tatr po polskiej stronie tj., w gminach Czarny Dunajec, Nowy
Targ, Szaflary, Łapsze Niżne oraz w mieście Nowy Targ.
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4. Warsztaty studyjne dla samorządów – partnerów Szlaku wokół Tatr z zakresu praktycznego
zarządzania marką turystyczną
W tym działaniu zaplanowano wyjazdowe warsztaty studyjne przeznaczone dla pracowników
samorządów lokalnych – partnerów projektu Szlak wokół Tatr, którzy realizują inwestycje,
odpowiadają za utrzymanie infrastruktury rowerowej, uczestniczą w działaniach promocyjnych
Szlaku. Warsztaty miały się składać z dwóch etapów – pierwszego, jakim miał być wyjazd studyjny do
jednego z laureatów projektu Polskie Marki Turystyczne (miasta Lublin lub Jury KrakowskoCzęstochowskiej) i spotkanie z zarządcami tej marki oraz wymiana doświadczeń. Drugi etap to
zaproszenie na Szlak wokół Tatr zarządców szlaków rowerowych, np. Łabskiego Szlaku Rowerowego z
czesko-niemieckiego pogranicza i/lub szlaku Thayarunde z austriacko-czeskiego pogranicza.
Zorganizowana miała zostać dla nich wizyta po ścieżkach rowerowych Szlaku wokół Tatr z udziałem
przedstawicieli samorządów Szlaku, a następnie warsztaty dotyczące praktycznej wymiany
doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z tej wizyty studyjnej. Kiedy wiosną ogłoszono lockdown
związany z narastającą epidemią koronawirusa, postanowiliśmy że wyjazdy i zaproszenie
zagranicznych gości, które miały być zorganizowane w miesiącach letnich trzeba będzie przełożyć na
jesień. Wynikało to zarówno z zagrożenia dla zdrowia uczestników wizyt, jak i obostrzeń, zamknięcia
granic państwowych, zakazu podróżowania organizacji wydarzeń, spotkań. Jesienią okazało się
niemożliwe zorganizowanie wyjazdu do Lublina, a tym bardziej przyjazd gości z Austrii lub Niemiec.
Dlatego wizytę studyjną dla przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie Szlaku wokół
Tatr w mieście Lublin – jednym z laureatów projektu Polskie Marki Turystyczne postanowiono
zrealizować w formie on-line. Uzgodniono z przedstawicielem Lokalnej Organizacji Turystycznej
Metropolia Lublin na 10 grudnia 2020 roku. W konferencji on-line wzięli udział przedstawiciele
partnerów Szlaku wokół Tatr. Nie odbyła się natomiast druga część warsztatów studyjnych, czyli
wizyta przedstawicieli austriackiego lub niemieckiego szlaku rowerowego na Szlaku wokół Tatr i
spotkanie z przedstawicielami samorządów partnerskich. Zarówno Austria, jak i Niemcy wprowadzili
mocne obostrzenia epidemiologiczne w zakazie podróżowania. Do tego ograniczenia w organizacji
wydarzeń i spotkań spowodowały rezygnację z tej części działania.
Sprawozdanie końcowe EUWT TATRY złożyło w dniu 29.01.2021 r. Zostało ono zatwierdzone w dniu
02.03.2021 r.
2) Projekt „Rowerowa przygoda wokół Tatr”
Okres realizacji: lipiec – grudzień 2020
Wartość całkowita: 50.600,00 PLN
Dotacja: 40.000,00 PLN
Oferta EUWT TATRY dotycząca realizacji tego zadania została złożona w kwietniu 2020 r. Umowa
dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została podpisana w dniu
26.06.2020 r. Zadanie było realizowane w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. W ramach
projektu zrealizowano następujące zadania:
1)

Oznakowanie polsko-słowackiego przejścia granicznego Chochołów – Sucha Hora na ścieżce
rowerowej
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku
wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała
specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na
rowerach granicę państwa. Odnowione i oznaczone kolorami sąsiadujących państw zostały także
słupki graniczne, które do tej pory były zupełnie niewidoczne i ukryte w zieleni rosnącej obok ścieżki.
Jest to unikatowa instalacja zachęcająca do robienia zdjęć i ich udostępniania w mediach
społecznościowych, co przyczyni się do promocji tego miejsca, turystyki rowerowej i Małopolski.
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2) Questing na Szlaku wokół Tatr
We współpracy z Fundacją Mapa Pasji opracowany został metodą ekspercką kompletny,
trzyczęściowy quest na Szlaku wokół Tatr składający się z uzupełniających się questów rowerowych
na Szlaku wokół Tatr w Małopolsce w 3 różnych odsłonach, o 3 różnych tematach i w 3 różnych
regionach. Opracowany quest przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników zainteresowanych
łączeniem aktywności fizycznej ze zwiedzaniem i poznawaniem ciekawych miejsc na Podhalu, Spiszu i
Orawie. Quest pozwala użytkownikom Szlaku wokół Tatr odkryć nieznane miejsce na Podhalu, Spiszu
i Orawie. Przyczynia się do jeszcze większego zainteresowania aktywną turystyką rowerową. Zwraca
uwagę na cenne obszary przyrodnicze i potrzebę ich ochrony, zainteresuje walorami kulturowymi i
historią tego obszaru. Cześć pierwsza questu przeznaczona jest dla miłośników przyrody, to gra
o torfowiskach. Druga część questu przeznaczona jest dla wielbicieli historii i prowadzi po Szlaku
wokół Tatr śladami dawnej kolei. Trzecia część zabiera uczestników na Spisz - pełen zabytków
i ukrytych skarbów geologicznych i archeologicznych. Na koniec każdej z części questu na wytrwałych
odkrywców czekają ukryte skarby. Zaprojektowane i wydrukowane zostały ulotki questu. Jest on
również dostępny do pobrania i samodzielnego wydrukowania są stronie internetowej EUWT TATRY:
www.euwt-tatry.eu oraz Szlaku wokół Tatr www.szlakwokoltatr.eu, a także w bezpłatnej aplikacji
"Questy - Wyprawy Odkrywców" i ogólnopolskiej bazie questów https://questy.org.pl/ Dla
questowiczów ogłoszony został w listopadzie 2020 r. konkurs fotograficzny pn. „Impresje z questu
na Szlaku wokół Tatr” zachęcający do korzystania z questu na Szlaku wokół Tatr. Zgodnie z
opracowanym regulaminem celem konkursu było wyłonienie i uhonorowanie najlepszych fotografii
z miejsc znajdujących się na jednej z trzech tras questu rowerowego na Szlaku wokół Tatr.
3) Szlak wokół Tatr w blogosferze
EUWT TATRY nawiązało współpracę z blogerami, prowadzącymi blog 101countriesbefore50.com ,
którzy zostali zwycięzcami Mistrzostw Polski Blogerów Turystycznych, organizowanych przez Polską
Organizację Turystyczną w 2019 roku. W ramach współpracy w lipcu 2020 roku Anita i Paweł z bloga
101countriesbefore50.com przygotowali pełną niesamowitych ujęć i wrażeń relację z kilkudniowej
rowerowej wyprawy Szlakiem wokół Tatr. Działanie było realizowane na terenie całego przebiegu
Szlaku wokół Tatr w Małopolsce (Podhale, Orawa i Spisz). Pełna relacja z tej wycieczki znajduje się
tutaj https://101countriesbefore50.com/polska/rowerowy-szlak-wokol-tatr/
a praktyczne
wskazówki, jak się do niej przygotować tutaj https://101countriesbefore50.com/inne/praktyczneporady/przygotowanie-do-wycieczki-rowerowej/ Relacje publikowane były także na profilach
społecznościowych Facebook i Instagram wykonawcy: 101countriesbefore50.com i Szlaku wokół Tatr.
Z czterodniowej wyprawy rowerowej Szlakiem wokół Tatr wykonawca przygotował także film. W
sumie 8 postów na blogu, Facebooku i Instagramie opublikowanych w lipcu i sierpniu 2020 roku
osiągnęło zasięg blisko 120 tys. wyświetleń i reakcji. Relacje i fotografie oraz materiały internetowe,
jakie powstały dzięki współpracy z popularnym blogerem: 101countriesbefore50.com w szczególny
sposób zachęcają do odbycia rowerowej podróży do Małopolski i na Szlak wokół Tatr, pokazują
piękne miejsca, dostępną infrastrukturę, praktyczne informacje. Publikowane relacje nie ograniczały
się tylko do ukazywania infrastruktury, ale prezentowały Szlak szerzej jako kompleksowe
doświadczenie turysty oparte na tatrzańskim dziedzictwie. Szeroka promocja w internecie wyprawy
blogerów: 101countriesbefore50.com (w mediach społecznościowych i na blogu) przyczyniła się do
dotarcia do bardzo szerokiego grona odbiorców. Blogerzy 101countriesbefore50.com stali się dzięki
realizacji zaplanowanego działania internetowym ambasadorem Szlaku wokół Tatr i turystyki
rowerowej w Małopolsce.
4) Badanie i analiza ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr
EUWT TATRY w ramach swoich zadań dotyczących Szlaku wokół Tatr od 2015 roku prowadzi pomiar
ruchu rowerowego na Szlaku. Również w 2020 roku przeprowadzono taki pomiar wraz z analizą.
Jego celem badania było oszacowanie liczby osób korzystających ze ścieżek rowerowych Szlaku
wokół Tatr na terenie polskich gmin partnerskich. Badanie przeprowadzone zostało w sezonie
rowerowym, tj. od 14.08.2020 r. do 30.08.2020 r. na ścieżkach rowerowych na terenie całego
przebiegu Szlaku wokół Tatr w Małopolsce w 7 stałych punktach pomiarowych na polskim odcinku
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Szlaku wokół Tatr. Łącznie zrealizowano 42 godziny pomiarów. W każdym punkcie pomiarowym
pomiary prowadzone były 6 razy: w wybranym dniu roboczym od poniedziałku do piątku oraz
dodatkowo w wybrany dzień weekendu (sobota lub niedziela). Dodatkowo monitorowano ruch w
trzech przedziałach czasowych: godz. 9.00-12.00, godz. 12.00-15.00, godz. 15.00-18.00. W
przypadku załamania pogody pomiar powtarzano. Zakres badania ruchu turystycznego na Szlaku
wokół Tatr i analiza wyników przekazane przez wykonawcę w listopadzie 2020 r. obejmowały:
✓ strukturę wieku użytkowników Szlaku,
✓ strukturę płci użytkowników,
✓ kształtowanie się ruchu rowerowego w poszczególnych dniach tygodnia, porach dnia,
✓ typ użytkowników,
✓ korzystanie ze ścieżek przez np. rolkarzy, biegaczy, itp.,
✓ wyposażenie jakim dysponują użytkownicy, czy są to rekreacyjni, czy profesjonalni, czy
wybierający się na kilkudniowe wycieczki,
✓ ocenę tego, czy wzrost liczby ścieżek rowerowych wpływa na kształtowanie się liczby
użytkowników.
Ta analiza w porównaniu z wcześniejszymi badaniami pozwala ukierunkować dalszy rozwój Szlaku
wokół Tatr i budowanej oferty dla turystów rowerowych i innych. Będzie pomocna dla EUWT
TATRY, ale także dla samorządów, organizacji turystycznych i przedsiębiorców lokalnych,
działających w branżach związanych z turystyką.
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone przez EUWT TATRY w dniu 29.01.2021 r. i
zaakceptowane w marcu.
3) Projekt „Aktywnie i bezpiecznie na Szlaku wokół Tatr”
Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2020
Wartość całkowita: 34.090,93 PLN
Dotacja: 30.000,00 PLN
EUWT TATRY w 2020 roku złożyło jeszcze jedną ofertę dotyczącą uzupełnienia działań z zakresu
turystyki. Została ona przygotowana w lipcu 2020 r. Umowa dotacji z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego została podpisana w dniu 21.09.2020 r. Zadanie było realizowane w
okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
1) Rowerowe odkrywanie nieznanych miejsc w Małopolsce śladami Szlaku wokół Tatr
Działanie to polegało na zleceniu realizacji profesjonalnej rowerowej sesji zdjęciowej w miejscach
mało znanych, unikatowych oraz ciekawych na Szlaku wokół Tatr. Zrealizowano sesję
fotograficzną w ciekawych, unikatowych i mało znanych miejscach na Szlaku wokół Tatr w
Małopolsce prezentujących ze miejsca oraz infrastrukturę rowerową na Szlaku wokół Tatr i jej
użytkowników – łącznie w 17 niezwykłych miejscach: Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w
Chochołowie, dawna stacja kolejowa w Podczerwonem, oaza wypoczynku z molem nad stawem w
Krauszowie, dworzec kolejowy w Nowym Targu, rynek w Nowym Targu, nowotarska strefa relaksu
, lotnisko w Nowym Targu ze ścieżką rowerową, miejsce odpoczynku dla rowerzystów w
Gronkowie, Cisowa Skałka, Przełom Białki i Obłazowa, Dursztyńskie Skałki, Wichrówka w
Dursztynie, nowe miejsca odpoczynku dla rowerzystów w Łapszach Niżnych z atrakcjami dla
dzieci, samoobsługowymi stacjami serwisowymi, tablicami, Dom Ludowy w Łapszach Niżnych,
kapliczka Matki Bożej Śnieżnej w Kacwinie, sypańce spiskie w Kacwinie, wodospady kacwińskie.
Przekazane EUWT TATRY fotografie pokazują Małopolskę jako atrakcyjny i bezpieczny kierunek
turystyczny, zwłaszcza dla turystyki aktywnej, turysty, który chce odkrywać nieznane miejsca,
poznawać unikatowe atrakcje, dbając przy tym o ekologiczny aspekt poszanowania środowiska
naturalnego. Z wykonanych zdjęć wykonawca opracował profesjonalną prezentację multimedialną
oznakowaną informacją o źródłach finansowania.
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2) Podniesienie standardu infrastruktury na Szlaku wokół Tatr
Działanie obejmowało wykonanie oznakowania uzupełniającego na Szlaku wokół Tatr. EUWT
TATRY na podstawie audytu określiło niezbędną ilość znaków do montażu i ich rodzaj obejmujący
m.in. znaki z rodzaju R-4 z oznaczeniem kierunku, odległości, wskazaniem atrakcji i ważnych
miejsc, informujące o bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych, kierunkowe pokazujące jak ze
Szlakiem wokół Tatr łączą się inne trasy rowerowe w tym regionie.
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone przez EUWT TATRY w dniu 29.01.2021 r.
4) Projekt ”Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku
Polski na arenie międzynarodowej”
Okres realizacji: lipiec – grudzień 2020
Wartość całkowita: 53.690,77 PLN
Dotacja: 46.175,56 PLN
Oferta EUWT TATRY dotycząca realizacji tego zadania została złożona w maju 2020 r. Umowa dotacji
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP została podpisana w dniu 28.07.2020 r. Zadanie było
realizowane w okresie od 01.07.2020 r. do 15.12.2020 r. W ramach projektu zrealizowano
następujące zadania:
1) Opracowanie dokumentów koncepcyjnych
EUWT TATRY zleciło ekspertom opracowanie dwóch dokumentów analitycznych i koncepcyjnych.
Pierwsza z przygotowanych analiz dotyczy opracowania koncepcji – wskazania różnych rozwiązań w
zakresie roli, jaką EUWT TATRY może pełnić w nowym programie współpracy transgranicznej na lata
2021-2027, aby jeszcze bardziej wspierać samorządy we współpracy w ramach UE oraz wzmacniać
silną pozycję Polski w tym programie. Zawiera m.in. przykłady dotychczasowych doświadczeń w
wykorzystaniu Ugrupowań bezpośrednio w programach w różnych rolach, opcje wykorzystania EUWT
w różnych rolach w nowym programie transgranicznym, ale także innych programach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej, różne opcje dla zarządzania Funduszem Małych Projektów, te już
sprawdzone z doświadczeń innych podmiotów i te, które ewentualnie można wziąć pod uwagę,
uproszczenia, jakie można stosować w programie, w tym zwłaszcza te dedykowane EUWT.
Drugi z dokumentów to analiza dotychczasowych efektów współpracy polskich samorządów ze
słowackimi partnerami, wskazanie przykładów dobrych praktyk kształtujących pozytywny wizerunek
i silną pozycję polskich partnerów oraz wytyczenie kierunków rozwoju tej współpracy z
wykorzystaniem i rozwijaniem dotychczasowych efektów z uwzględnieniem możliwych skutków
pandemii. Przygotowane opracowanie uwzględnia m.in. opis różnych modeli współpracy
transgranicznej na pograniczu polsko-słowackim, przykłady dobrych praktyk, wpływ pandemii dla
współpracy między partnerami z Polski i ze Słowacji i możliwe sposoby przeciwdziałania jej skutkom.
2) Interaktywne warsztaty dotyczące prezentacji doświadczeń, pomysłów i koncepcji oraz
wniosków z dotychczasowej współpracy
Warsztaty odbyły się w dniu 11.12.2020 r. na platformie internetowej Zoom. Wzięły w nim udział 24
osoby z Polski i ze Słowacji w tym przedstawiciel MSZ – pani Joanna Muszalska-Posmyk. Spotkanie
rozpoczęła Dyrektor EUWT TATRY – pani Agnieszka Pyzowska, która powitała zebranych oraz
poinformowała, że warsztaty odbywają się w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar.
Następnie głos zabrał pan Michał Stawarski – dyrektor Związku Euroregion „Tatry”, który
zaprezentował uczestnikom dotychczasowe efekty współpracy polskich samorządów ze słowackimi
partnerami i ich potencjału rozwojowego z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań w tym m.in.
pandemii COVID -19. W kolejnym referacie pani Agnieszka Pyzowska z EUWT TATRY poruszyła
tematykę nowych wyzwań i rozwijania sprawdzonych kierunków współpracy w kolejnym programie
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Interreg Polska-Słowacja w tym przedstawiła wnioski z dwóch opracowanych przez ekspertów w
ramach działania nr 1 dokumentów analityczno-koncepcyjnych. Ostatnie z wystąpień należało do
pana Huberta Gonery - dyrektora zarządzającego z firmy landbrand, który opowiedział o promocji
oferty turystycznej samorządów na polsko-słowackim pograniczu w czasie pandemii. Spotkanie
odbyło się w języku polskim i słowackim.
3) Internetowy blog
Blog dotyczący polsko-słowackiej współpracy transgranicznej powstał na stronie internetowej EUWT
TATRY: http://www.euwt-tatry.eu/pl/blog.html w formie kilkunastu ciekawych artykułów
udostepniający efekty współpracy transgranicznej. Prowadzony był w języku polskim, słowackim i
angielskim. Blog pozwolił na zgromadzenie i prezentację najciekawszych i najbardziej wartościowych
przykładów zaangażowania samorządów we współpracę w wymiarze regionalnym i transgranicznym,
udostepnienie rozmów z osobami kształtującymi tę współpracę, prezentację efektów, a także nowych
pomysłów i propozycji przeciwdziałania skutkom pandemii w różnym zakresie. To działanie było
adresowane nie tylko do uczestników współpracy, ale przede wszystkim mediów i środowisk
opiniotwórczych z Polski, Słowacji i Europy ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez EUWT
TATRY (dzięki umieszczaniu materiałów w języku polskim, słowackim i angielskim). Internetowy blog
był dostępny bezpośrednio na stronie internetowej EUWT TATRY. Pozwoliło to na bezpośrednie
zapoznanie się z efektami polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, inwestycjami
zrealizowanymi przez polskie samorządy we współpracy ze słowackimi partnerami, roli EUWT TATRY
w kształtowaniu tej współpracy i koordynowaniu dużych inwestycyjnych projektów itp.
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone przez EUWT TATRY w dniu 15.01.2021 r. i
zatwierdzone w lutym 2021 r.

Pełnienie roli menadżera projektów i mikroprojektów
W 2020 roku oprócz realizacji własnych i partnerskich projektów EUWT TATRY pełniło rolę
menadżera w projektach realizowanych przez polskie i słowackie samorządy. Takie działania spełniają
podwójną funkcję – po pierwsze odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez samorządy, które dotyczą
odciążenia od skomplikowanych procedur programowych, wypełniania obowiązków, dopilnowania
poprawnej realizacji projektów i ich skutecznego rozliczenia. Po drugie – dla EUWT TATRY projekty te
dają możliwość zdobycia kolejnych doświadczeń, poszerzania kompetencji, a dzięki temu budują
potencjał Ugrupowania przed kolejnym okresem programowania. Jest to też dodatkowe źródło
przychodów dla Ugrupowania, którego finanse opierają się tylko na składkach członkowskich i tym,
co sam wypracuje personel EUWT TATRY. W 2020 roku EUWT TATRY pełniło rolę menadżera w
siedmiu różnych projektach – transgranicznym mikroprojekcie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu pt. W blasku olimpijskiego znicza”, projekcie Muzeum – Nadwiślański Park
Etnograficzny w Wygiełzowie pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, w projektach wspólnych
Gminy Czarny Dunajec z Muzeum Orawskim pt. „Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy
dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji” oraz z Miastem Trstená pt. „Aktywnie i mobilnie poznajemy
dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji”, mikroprojekcie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i
Turystyki w Szaflarach pt. „Wspólnie poznajemy i chronimy to, co najcenniejsze w sercu Podhala i
Orawy – nasze dziedzictwo”. Ponadto było menadżerem i rozliczało dwa inwestycyjne projekty
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 przez Gminę Nowy Targ pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Krempachy i Nowa Biała” oraz przez spółkę Brama w Gorce sp. z o.o. pt. „Utworzenie Centrum
Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie”.
Do zadań EUWT TATRY jako menadżera zarządzającego projektami należy m.in.:
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- merytoryczne i organizacyjne wsparcie partnera projektu w zakresie realizacji i rozliczania
projektu,
- przygotowywanie częściowych i zbiorczych wniosków o płatność,
- współpraca z personelem partnerów projektu, m.in. w zakresie gromadzenia, opracowywania i
wymiany informacji dotyczących realizacji działań, raportowania postępu realizacji projektu,
monitorowania wydatków i wskaźników,
- bieżąca współpraca ze zleceniobiorcami i wykonawcami poszczególnych działań projektu,
- prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej dotyczącej działań projektu,
- prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących projektu,
- ocena realizacji projektu i bieżące kontrolowanie postępu projektu,
- monitorowanie wskaźników projektu,
- opracowanie raportu z ewaluacji projektu,
- przygotowywanie merytorycznej oraz finansowej części wniosków o płatność i raportów,
- przygotowywanie wzorów opisów faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej wymaganych wytycznymi,
- przygotowywanie i opracowywanie dla partnerów informacji dotyczących merytorycznego i
finansowego postępu realizacji projektu, osiąganych wskaźników,
- systematyczne monitorowanie od strony organizacyjnej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu
i osiąganych rezultatów przez wszystkich partnerów projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie
projektu, umowa partnerską, wnioskiem aplikacyjnym, budżetem i harmonogramem rzeczowofinansowym,
- przygotowywanie i przekazywanie informacji wymaganych od partnerów projektu przez Instytucję
Zarządzającą, Kontrolerów,
- opracowywanie dokumentacji związanej ze zmianami w projekcie, zawieranymi aneksami z
Instytucją Zarządzającą itp.

Przygotowanie nowych projektów
EUWT TATRY realizowało także swoje zadania poprzez przygotowanie transgranicznych projektów
oraz wsparcie samorządów w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych. Koordynowało opracowanie
kilku mikroprojektów w ramach naboru do I i III osi priorytetowej Programu Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020, który trwał do września 2020 r. Poszerzono w ten sposób współprace o kolejne
samorządy z polsko-słowackiego pogranicza, a także nowe instytucje i organizacje pozarządowe.

Sporządziła: Agnieszka Pyzowska
dyrektor EUWT TATRY
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SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIAZKU EUROREGION ”TATRY”
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2020

Komisja rewizyjna Związku Euroregion „Tatry” w składzie:
Edward Tybor – Przewodniczący
Mateusz Lichosyt – Wiceprzewodniczący
Marek Szyszka – Członek
Przedkłada delegatom XXVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” Sprawozdanie za rok 2020.
W dniu 25.03.2021 r. Komisja rewizyjna Związku Euroregion „Tatry przeprowadziła kontrolę
w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w zakresie:

I Realizacji uchwał XXVI Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
Komisja rewizyjna dokonała sprawdzenia realizacji uchwał podjętych przez XXVI Kongres Związku
Euroregion „Tatry”, który obradował dnia 29.07.2020 r. w Jabłonce. Kongres podjął uchwały
w następujących sprawach:


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


Uchwała Nr 2 w sprawie: utraty członkostwa zwyczajnego Gminy Tokarnia
Na podstawie Uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 02.12.2019 r. Kongres stwierdził
ustanie członkostwa zwyczajnego Gminy Tokarnia w Związku
Euroregion „Tatry”.
W dniu 20.08.2020 r. Biuro Związku Euroregion „Tatry” przesłało do Urzędu Gminy Tokarnia Uchwałę
Nr 2 XXVI Kongresu Związku Euroregion „Tatry” z dnia 29.07.2020 r. w sprawie: utraty członkostwa
zwyczajnego Gminy Tokarnia oraz pismo z naliczoną proporcjonalnie składką członkowską. Gmina
Tokarnia zapłaciła należną kwotę.

II Kontroli zewnętrznych i zaleceń
Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja rewizyjna stwierdza, że w roku 2020 odbyły się
następujące kontrole w Związku Euroregion „Tatry”:


W okresie od 07.09.2020 r. do 29.10.2020 r. przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej
przeprowadzili audyt realizacji projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura”
realizowanego przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem
Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. Kontrolę zrealizowano w związku z
wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Audytem został objęty 14 Wniosek o płatność na kwotę 177 994,30 EUR, a w ramach niego
wnioski o płatność z realizacji mikroprojektów:
− Miasta Limanowa pt. „Poznać przeszłość i zadbać o jej przeszłość – kulinarne tradycje
Limanowej i Dolnego Kubina ważnym elementem krajobrazu kultury pogranicza polskosłowackiego”,
− Gminy Poronin pt. „Gmina Poronin i Vychodna nie pozwolą zginąć ludowym rzemiosłom”,
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−

−

Miasta i Gminy Szczawnica pt. „Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości
kulturowej
i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji
dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego”,
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej pt. „Ochrona tradycji i technik pożarniczych
z przełomu wieków na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”.

Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w realizacji przez Związek Euroregion „Tatry”
projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura”.


W dniu 28.12.2020 r. pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęli kontrolę
realizacji projektów parasolowych realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” tj. pt. „Łączy
nas natura i kultura” oraz pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim.
W związku z trwającą pandemią COVID-19 czynności kontrolne prowadzone są wyłącznie w
formie zdalnej.

Kontrola dotyczy prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie i obejmuje następujące
zagadnienia:
− organizacja i przeprowadzenie naborów mikroprojektów,
− wdrożenie 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.
Termin zakończenia kontroli wyznaczono na dzień 31.03.2021 r.
W okresie od 04.05 2020 r. do 15.07.2020 r. została przeprowadzona kontrola wewnętrzna, która
objęła wszystkie działy biura Euroregionu „Tatry” tj. Dział Projektów Parasolowych, Dział statutowy i
finansowy. Kontrolę w Dziale Projektów Parasolowych przeprowadził Dyrektor Biura Związku
Euroregion „Tatry”, natomiast audyt finansowy za rok 2019 oraz pracy Działu statutowego został
zlecony niezależnemu audytorowi. Biegła rewident, która przeprowadziła audyt nie wniosła istotnych
uwag do prowadzonej działalności Euroregionu „Tatry”. Zostały sformułowane natomiast zalecenia,
które usprawnią pracę Biura Związku Euroregion „Tatry”. Podobnie w przypadku kontroli Działu
Projektów Parasolowych zostały wprowadzone zalecenia mające na celu zoptymalizowanie pracy
związanej z realizacją projektów parasolowych.

III Sprawozdania finansowego Związku Euroregion „Tatry” za rok 2020
Komisja rewizyjna zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2020, Bilansem oraz
rachunkiem zysku i strat – zał. nr 3 i 4 do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. i stwierdza, że księgi rachunkowe Związku
prowadzone są w oparciu o Politykę rachunkowości, wprowadzoną Uchwałą Rady Związku
Euroregion „Tatry” Nr 9/XXV/2019 z dnia 17.07.2019 r. , opracowaną na podstawie ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U z 2019 r. poz. 351 z późn. zm), prawem o
stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 (tekst jednolity Dz. U 2019 r., poz.713 z późn. zm).
Dyrektor Michał Stawarski poinformował, że Rada Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w dniu
9 grudnia 2020 r. przyjęła zmiany w budżecie Związku Euroregion „Tatry” na rok 2020 na podstawie
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wykonania budżetu na dzień 30.11.2020 r. Budżet nie uwzględniał finansów za miesiąc grudzień
2020 r. W związku z tym wykonanie budżetu zostało uaktualnione na dzień 31.12.2020 r.
Analizując pozycje budżetowe Komisja rewizyjna stwierdza, że:
1. Na koniec 2020 r. stan rzeczowych aktywów trwałych Euroregionu „Tatry” wzrósł o kwotę
343 911,97 zł, na która składają się:
− utworzenie Transgranicznego Centrum Euroregionu „Tatry” w tym: adaptacja dwóch sal:
konferencyjnej i bibliotecznej, w której powstało stanowisko wyposażone w biurko z
komputerem dostosowanym dla osób z dysfunkcją wzroku, remont klatki schodowej i toalety
oraz zakup schodołazu,
− zakup serwera, który umożliwia pracę zdalną pracowników biura Euroregionu „Tatry” oraz
prowadzenie spotkań/szkoleń w formie wideokonferencji.
2. W związku z przeprowadzoną Inwentaryzacją składników majątkowych Związku Euroregion
„Tatry” na koniec 2020 r. dokonano likwidacji wyeksploatowanych (zużytych, zepsutych i
nieprzydatnych) składników majątkowych (mebli, sprzętu komputerowego/elektronicznego itp.).
Stan składników majątkowych został pomniejszony o kwotę 75 201,73 zł.
3. Zobowiązania krótkoterminowe Euroregionu „Tatry” na koniec 2020 r. wynoszą 385 739,99 zł, w
tym kwota 336 510,00 zł to zobowiązanie wobec wykonawcy inwestycji pn. Transgraniczne
Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”. Faktura za wykonane prace została wystawiona
i zaksięgowana w grudniu 2020 r. natomiast zapłaty dokonano w dniu 04.01.2021 r.
W roku 2020 Związek Euroregion „Tatry” nie korzystał ani nie udzielił kredytów, pożyczek i nie posiada
żadnych zobowiązań z tego tytułu.
Rada Związku Euroregion „Tatry” Uchwałą Nr 14/XXV/2020 z dnia 10.03.2020 r. zatwierdziła budżet
Związku Euroregion „Tatry” na rok 2020. W dniu 30.12.2020 r. Rada Związku Euroregion „Tatry”
podjęła Uchwałę Nr 4/XXVI/2020 w sprawie: zmian w Polityce rachunkowości Związku Euroregion
„Tatry”. Zmiany polegają głównie na ewidencji kosztów i mają na celu ułatwienie bieżącej kontroli
finansów Euroregionu „Tatry”. Do tej pory koszty były ewidencjonowane na koncie rozrachunków, a
pod koniec roku przeksięgowywane na konta kosztowe. Od stycznia 2021 r. koszty są księgowane na
kontach kosztowych.
Komisja rewizyjna nie wnosi uwag do Sprawozdania finansowego za rok 2020, Bilansu oraz
Rachunku zysku i strat.
Komisja wnioskuje do XXVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” o udzielenie Radzie absolutorium.
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projekt
Uchwała Nr 1
XXVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
z dnia 28.04.2021 r.

w

sprawie:

zatwierdzenia Sprawozdań
absolutorium Radzie

Rady

i

Komisji

rewizyjnej

oraz

udzielenia

Na podstawie §11 Statutu Związku Euroregion „Tatry” Kongres uchwala co następuje:

§1
Kongres zatwierdza Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie od
01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. przedstawione przez Przewodniczącego Rady Związku Euroregion
„Tatry” Pana Bogusława Waksmundzkiego– zał. nr 1

§2
Kongres zatwierdza Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za 2020
Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Pana Edwarda Tybora – zał. nr 2

rok

przedstawione

przez

§3
Kongres udziela absolutorium Radzie Związku Euroregion „Tatry” za rok 2020.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXVII Kongresu
Związku Euroregion „Tatry”
…………………
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projekt
Uchwała Nr 2
XXVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
z dnia 28.04.2021 r.

w sprawie: członkostwa zwyczajnego Gminy Dobczyce

Na podstawie §3 i §11 Statutu Związku Euroregion „Tatry” Kongres uchwala co następuje:

§1
Na pisemny wniosek Rady Miejskiej w Dobczycach (Uchwała Nr XXIV/200/2020 Rady Miejskiej w
Dobczycach z dnia 26 sierpnia 2020 r. – zał. nr 1) Kongres przyjmuje Gminę Dobczyce w poczet
członków zwyczajnych Związku Euroregion „Tatry”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXVII Kongresu
Związku Euroregion „Tatry”
………………….
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projekt

Uchwała Nr 3
XXVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
z dnia 28.04.2021 r.

w sprawie: członkostwa zwyczajnego Gminy Biały Dunajec

Na podstawie §3 i §11 Statutu Związku Euroregion „Tatry” Kongres uchwala co następuje:

§1
Na pisemny wniosek Rady Gminy Biały Dunajec (Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Biały
Dunajec z dnia 30 października 2020 r. – zał. nr 1) Kongres przyjmuje Gminę Biały Dunajec w poczet
członków zwyczajnych Związku Euroregion „Tatry”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXVII Kongresu
Związku Euroregion „Tatry”
………………….
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projekt
Uchwała Nr 4
XXVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
z dnia 28.04.2021 r.

w sprawie: członkostwa zwyczajnego Gminy Rabka-Zdrój

Na podstawie §3 i §11 Statutu Związku Euroregion „Tatry” Kongres uchwala co następuje:

§1
Na pisemny wniosek Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju (Uchwała Nr XXX/259/20 Rady Miejskiej w
Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. - zał. nr 1) Kongres przyjmuje Gminę Rabka-Zdrój w poczet
członków zwyczajnych Związku Euroregion „Tatry”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXVII Kongresu
Związku Euroregion „Tatry”
………………….
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