Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 03.03.2011 r. do 13.03.2012 r.

Dnia 2 marca 2011 r. w Łapszach NiŜnych odbył się XVII Kongres Związku
Euroregion „Tatry”. Był to Kongres sprawozdawczo-wyborczy. Dotychczasowy
Przewodniczący, współtwórca Euroregionu „Tatry” Pan Wendelin Haber podjął decyzję o nie
kandydowaniu w wyborach. Przez ponad 16 lat kierował on Związkiem Euroregion „Tatry” z
wielkim zaangaŜowaniem, pracowitością oraz profesjonalizmem. Dziś jesteśmy uznaną i
rozpoznawalną instytucją pogranicza polsko-słowackiego. Posiadamy wielki dorobek i
otwierają się przed nami dalsze perspektywy rozwijania transgranicznej współpracy polskosłowackiej. śegnając Honorowego Członka naszego stowarzyszenia Pana Wendelina
Habera, Kongres podziękował mu za wielką determinację z jaką w 1994 roku organizował
Euroregion „Tatry”, za trud pracy organicznej w budowaniu struktur i pozycji Euroregionu
„Tatry” w Polsce, na Słowacji i w Europie, a takŜe za wyjątkowe umiejętności prowadzenia
polsko-słowackiego dialogu w duchu poszanowania róŜnych postaw, poglądów i ideologii. Za
całokształt działań na rzecz Euroregionu „Tatry” Kongres nadał Panu Wendelinowi Haberowi
tytuł Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry” i przyznał mu Statuetkę Europy.
XVII Kongres Związku Euroregion „Tatry” powierzył funkcję Przewodniczącego Rady
na kadencję 2011-2012 dotychczasowemu Wiceprzewodniczącemu Rady Związku
Euroregion „Tatry” i Urzędującemu Członkowi Zarządu Powiatu Nowotarskiego Panu
Bogusławowi Waksmundzkiemu.
W okresie sprawozdawczym waŜną rolę w działalności naszego stowarzyszenia
odegrała realizacja Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na obszarze
Euroregionu „Tatry” realizowanych jest szereg duŜych projektów, które przyczyniły się do
rozwiązania wielu problemów społeczności pogranicza polsko-słowackiego m.in.:


Modernizacja
połączenia
drogowego
Pienińskich
Parków
Narodowych
beneficjent Powiat Nowotarski, partner Zarząd Dróg Preszowskiej WyŜszej Jednostki
Terytorialnej



Dostępność, bezpieczeństwo i poprawienie jakości infrastruktury na pograniczu
słowacko-polskim
beneficjent Obec Osturňa partnerzy: Gmina Łapsze NiŜne i Obec Ždiar



Orawska Droga
beneficjent Województwo Małopolskie, partner Samorządowy Kraj śyliński, Obec Bobrov



Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w
Podwilku, ChyŜnem, Trstenie
beneficjent Gmina Jabłonka, partner Miasto Trstena



Poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę infrastruktury komunalnej w gminach
pogranicza polsko-słowackiego – Lipnica Wielka (PL) oraz Stefanov (SK),
beneficjent Gmina Lipnica Wielka, partner Obec Štefanov nad Oravou
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Muzyka pod Tatrami
beneficjent Muzeum Narodowe w Krakowie, partner Oravské Muzeum P.O.
Hviezdoslava



Ochrona dziedzictwa kulturowego w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego po
polskiej i słowackiej stronie w kościołach w Jaworkach, Udolu i Leśnicy wraz z ochroną
nietoperzy-podkowców
małych
zamieszkujących
strychy
tych
kościołów
beneficjent Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Matki BoŜej Pośredniczki Łask
w Szlachtowej, Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Michała Archanioła w Lesnicy,
Grekokatolicka Cerkiew w Udole



Wspólne Tatry
beneficjent Klaster LIPTOV – zduženie cestovného ruchu, partnerzy; Biuro Promocji
Zakopanego, Szkoła Hotelarska w Liptowskim Mikulaszu



Współpraca gospodarcza bez granic
beneficjent śylińska Izba Regionalna Słowackiej Izby Handlowo-Przemysłowej,
partnerzy: Tatrzańska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie POLONUS

Natomiast biuro Euroregionu „Tatry” kontynuowało wspólnie z partnerami:
Euroregionem Karpackim i Beskidy oraz Samorządowymi Krajami Preszowskim i śylińskim
wdraŜanie projektu parasolowego pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polskosłowackim w latach 2007-2010”. W ramach tego projektu realizowano 75 mikroprojektów na
łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
wysokości 2 401 408,32 euro.
Dnia 28 lutego 2011 r. Euroregion „Tatry” zakończył realizację projektu pt. „Spotkanie
siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana
Kantego Pawluśkiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK
2007-2013. Natomiast aktualnie realizowany jest strategiczny projekt Euroregionu pt. „Od
Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej”, w ramach
którego planowane jest powołanie do Ŝycia przez Związek Euroregion „Tatry” z polskiej
strony i Združenie Region „Tatry” ze strony słowackiej Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej. Pomyślna realizacja tego projektu przyczyni się do podniesienia
poziomu instytucjonalnego i merytorycznego Euroregionu „Tatry”.

I. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
Obecnie Związek Euroregion „Tatry” liczy 31 członków zwyczajnych, w tym 4 miasta,
4 miasta i gminy, 20 gmin oraz 3 powiaty. Najwięcej, bo aŜ 13 członków Związku jest z
terenu powiatu nowotarskiego. Z powiatów: tatrzańskiego, limanowskiego i nowosądeckiego
do Euroregionu „Tatry” naleŜy po 4 członków. Natomiast z powiatu myślenickiego 2, a z
powiatu gorlickiego 1. Od dnia 10 grudnia 2009 roku członkiem wspierającym jest
Województwo Małopolskie. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Tymbark podjęła
uchwałę w sprawie wystąpienia z naszego Związku. Prowadzone są natomiast rozmowy w
sprawie przystąpienia do naszego stowarzyszenia powiatu limanowskiego.
Aktualna liczba ludności w Euroregionie „Tatry” wynosi 512 086 mieszkańców, a
powierzchnia Euroregionu stanowi 4 153,68 km2.
Wysokość składki członkowskiej w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie
i wynosi dla miast, miast i gmin oraz gmin 0,95 zł od jednego mieszkańca, natomiast dla
powiatów 0,17 zł od jednego mieszkańca. Opłacalność składki członkowskiej za rok 2011 r.
była stuprocentowa.
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II. DZIAŁALNOŚĆ RADY ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w następującym składzie:
Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki
Wiceprzewodniczący Antoni Karlak
Członkowie:
Władysław Bieda
Czesław Borowicz
Paweł Dziuban
Stanisław Łukaszczyk
Grzegorz Niezgoda

Rada odbyła 7 posiedzeń:
30 marca członkowie Rady wybrali Wiceprzewodniczącego Rady, którym został pan Antoni
Karlak oraz zatwierdzili budŜet Związku Euroregion „Tatry” na rok 2011. Podjęli równieŜ
uchwałę w sprawie: powołania przewodniczących Komisji problemowych na kadencję 20112012, zgodnie z którą przewodniczącymi poszczególnych Komisji zostali:
Komisja kultury – Stanisława Obrzut
Komisja informacji – Agnieszka Sługocka
Komisja gospodarcza – Piotr Cebulski
Komisja sportu i młodzieŜy – Andrzej Gancarz
Komisja turystyki – Michał Glonek
Komisja ochrony środowiska – Marek Kroczek
Ponadto Rada desygnowała następujących przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry” do
polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”:
Władysław Bieda
Kazimierz Jóskowiak
Stanisław Łukaszczyk
Antoni Nowak
Bogusław Waksmundzki
Eugeniusz Zajączkowski
16 maja członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat prac Komisji ds.
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” oraz z informacją dotyczącą
realizacji projektu parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK
2007-2013. Przewodniczący poszczególnych Komisji problemowych przedłoŜyli Radzie
propozycję składów osobowych, które Rada przyjęła podejmując uchwałę w sprawie:
zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Związku Euroregion „Tatry”.
Przewodniczący Komisji problemowych przekazali informację na temat mikroprojektów
przygotowywanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.
Przewodniczący Rady poinformował uczestników posiedzenia na temat spotkania
przedstawicieli euroregionów z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Waldemarem Sługockim. Podczas spotkania, które odbyło się dnia 5 kwietnia
2011 r. w Warszawie dyskutowano m.in. na temat funkcjonowania euroregionów w przeszłej
perspektywie finansowej oraz europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej.
Przewodniczący poinformował równieŜ o udziale przedstawicieli Euroregionu „Tatry” w
posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej,
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które odbyło się w dniach 7-8 kwietnia w Warszawie. Komisja wyraziła poparcie dla działań
zaprezentowanych przez przedstawicieli Euroregionu „Tatry” zmierzających do powołania
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”. O wsparciu tych działań
zapewnił równieŜ Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podczas spotkania z
przedstawicielami Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, które odbyło się dnia 5
maja 2011r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.
15 czerwca członkowie Rady po zapoznaniu się ze szczegółową informacją na temat trudnej
sytuacji finansowej Związku Euroregion „Tatry” wynikającej z opóźnienia w przekazywaniu
refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu parasolowego pt.
„Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010” podjęli
Uchwałę Nr 7/XVII/2011 w sprawie: upowaŜnienia do zaciągnięcia kredytu w imieniu Związku
Euroregion „Tatry”. Zgodnie z tą uchwałą Rada upowaŜniła Dyrektora Antoniego Nowaka
oraz Główną księgową Dominikę RóŜańską do zaciągnięcia kredytu w imieniu Związku
Euroregion „Tatry” w wysokości 200 tys. zł na realizację projektu parasolowego.
6 września Dyrektor biura Antoni Nowak poinformował członków Rady, iŜ Euroregion „Tatry”
w związku z trudną sytuacją finansową trzykrotnie poŜyczał środki finansowe z konta
bankowego przeznaczonego na obsługę mikroprojektów tj. 30.08.2010 r., 27.09.2010 r. i
28.10.2010 r. Łączna kwota poŜyczonych środków wyniosła 40 tys. euro. Środki te zostały
zwrócone na konto obsługi mikroprojektów po otrzymaniu zaliczki tj. dnia 15.11 2011 r. Dnia
11 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesłało do Partnera Wiodącego –
Euroregionu Karpackiego wezwanie do zapłaty odsetek od nienaleŜnie pobranych przez
Euroregion „Tatry” środków z zaliczki na obsługę mikroprojektów, licząc od dnia przekazania
zaliczki na konto Partnera Wiodącego tj. od 26.05.2009 r. do dnia 15.11.2010 r. Związek
Euroregion „Tatry” jest gotowy zapłacić odsetki liczone od dnia poŜyczenia środków do dnia
ich zwrotu. Decyzję tą skonsultował z prawnikiem, który przygotował stosowne pismo w tej
sprawie do MRR. Rada zaakceptowała treść pisma i poleciła, aby zostało ono niezwłocznie
przesłane do adresata.
Członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat realizacji przez Związek Euroregion
„Tatry” drugiego projektu parasolowego w ramach PWT PL-SK 2007-2013. Ponadto Rada
wysłuchała informacji o przygotowaniach międzynarodowej konferencji Od Euroregionu
„Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej planowanej na dzień
14.09.2011 r. Udział w tej konferencji potwierdziło wielu waŜnych ekspertów z Komitetu
Regionów, Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, utworzonych juŜ
Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej a takŜe przedstawiciele polskich
i słowackich władz państwowych, regionalnych i lokalnych oraz euroregionów.
26 października Rada zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji projektu pt. „Od
Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej”. Pani
Agnieszka Pyzowska – koordynator projektu, podsumowała międzynarodową konferencję,
która odbyła się dnia 14.09.2011 r. oraz uroczysty koncert-widowisko plenerowe pt. „Łączą
nas Tatry”, które było wydarzeniem promocyjnym, towarzyszącym konferencji. PrzedłoŜyła
równieŜ sprawozdanie z wizyty studyjnej członków Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej oraz pracowników biur Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu i
KieŜmarku zatrudnionych przy realizacji projektu, którzy w dniach 10-13 października 2011 r.
uczestniczyli w Brukseli w Open Deys – 9. Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. Celem
wizyty było poznanie zasad funkcjonowania oraz rezultatów działalności Europejskich
Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. Delegacja Euroregionu „Tatry” uczestniczyła w
seminariach i debatach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem EUWT, a takŜe
moŜliwościami rozwoju współpracy transgranicznej w przyszłej polityce spójności Unii
Europejskiej. Ponadto Rada wysłuchała informacji na temat realizacji przez Związek
Euroregion „Tatry” mikroprojektów w ramach projektu parasolowego w latach 2007-2010
oraz perspektywy kontynuacji w latach 2011-2014, którą wygłosiła Pani Teresa Siaśkiewicz –
Kierownik Działu realizacji mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013.
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W ramach dwóch naborów mikroprojektów dofinansowanie z EFRR otrzymały 102 projekty
oraz 4 mikroprojekty znajdujące się na liście rezerwowej. Realizacja większości tych
projektów została juŜ zakończona. WdraŜanie projektu parasolowego będzie kontynuowane
do końca marca 2015 r. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013
z dnia 16.08.2011 r. Partner Wiodący-Euroregion Karpacki sporządził aktualizację
pierwszego wniosku parasolowego polegającą na zwiększeniu budŜetu, wydłuŜeniu okresu
realizacji do końca marca 2015 r. oraz zwiększeniu i urealnieniu wartości produktu i
rezultatu. Projekt ten jest weryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym przez
Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie. Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki
przedstawił informację dotycząca XIX Forum Polskich Regionów Granicznych, które odbyło
się w dniach 28-30 września 2011 r. w Zieleńcu. Organizatorem Forum był Euroregion
Glacensis. W ramach tego wydarzenia odbyła się konferencja pt. „Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej – Nowa Perspektywa Współpracy”, podczas której Dyrektor Antoni
Nowak zaprezentował informację na temat dotychczasowych prac Euroregionu „Tatry”
zmierzających do utworzenia EUWT. Uczestnicy Forum podpisali tzw. Deklarację
Zieleniecką w sprawie utworzenia Związku Stowarzyszeń będącego federacją euroregionów.
Rada przyjęła Uchwałę Nr 8/XVII/2011 w sprawie: zmian w budŜecie Związku Euroregion
„Tatry” na rok 2011. W związku ze zbliŜającym się terminem upływu Umowy uŜyczenia od
Miasta Nowego Targu pomieszczeń na cele Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej
członkowie Rady upowaŜnili Dyrektora Antoniego Nowaka do rozeznania moŜliwości zakupu
od Miasta Nowego Targu części kamienicy, w której znajduje się Biuro Związku Euroregion
„Tatry”.
21 grudnia Rada zapoznała się ze stanowiskiem Związku Euroregion „Tatry” w sprawie
projektu Konwencji Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej przedłoŜonego
przez stronę słowacką, które przedstawił Dyrektor Antoni Nowak. Polska część Komisji ds.
EUWT wprowadziła do projektu Konwencji m.in. zapis dotyczący siedziby Dyrektora EUWT,
która będzie po stronie polskiej oraz funkcjonowania na podstawie prawa polskiego organów
EUWT, które będą działały w Polsce. Komisja uznała, Ŝe zaproponowana przez stronę
słowacką Rada Ugrupowania jest zbędna. Członkowie Rady wyznaczyli termin obrad XVIII
Kongresu Związku Euroregion „Tatry” na dzień 14 marca 2012 r. w Limanowej oraz
zapoznali się z informacją na temat mikroprojektów własnych Euroregionu „Tatry”
przygotowywanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 tj.
Promocja działalności Euroregionu „Tatry”, Transgraniczne Centrum Informacji
Gospodarczej w Euroregionie „Tatry” oraz Opracowanie strategii działania Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Rada podjęła Uchwałę Nr 11/XVII/2011 w sprawie:
lokalu dla Euroregionu „Tatry”, w której zobowiązała Przewodniczącego Bogusława
Waksmundzkiego do wystąpienia z pismem do Burmistrza Miasta Nowego Targu Marka
Fryźlewicza w sprawie dalszego korzystania przez Związek Euroregion „Tatry” z uŜyczonych
pomieszczeń.
Rada podjęła równieŜ decyzję o skierowaniu pozwu do sądu w sprawie odsetek jakie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego naliczyło od poŜyczonych przez Euroregion „Tatry”
środków finansowych z konta bankowego przeznaczonego na obsługę mikroprojektów.
Środki te zostały poŜyczone w związku z trudną sytuacją finansową Związku i zostały
niezwłocznie zwrócone po otrzymaniu refundacji. Związek Euroregion „Tatry” zgodził się na
zapłatę odsetek od poŜyczonej kwoty jednak liczonych od dnia pobrania pieniędzy z konta
do dnia ich zwrotu. Natomiast MRR naliczyło odsetki od dnia przekazania zaliczki na konto
Partnera Wiodącego tj. od 26.05.2009 r. do dnia 15.11.2010 r.
2 marca 2012 r. członkowie Rady przyjęli program XVIII Kongresu Związku Euroregion
„Tatry” oraz materiały na Kongres m.in. Sprawozdanie Rady z działalności w 2011 roku oraz
projekty uchwał. Ponadto Rada przyjęła budŜet Związku Euroregion „Tatry” na rok 2012.
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Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki w roku 2011 reprezentował Związek
Euroregion „Tatry” podczas wielu waŜnych spotkań i posiedzeń m.in. podczas Europejskiego
Tygodnia Regionów i Miast tzw. Open Days w Brukseli, Komitetu Monitorującego Program
Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013, Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Transgranicznej, Forum Polskich Regionów Granicznych, Słowacko-Polskim
Forum Gospodarczym. Ponadto Przewodniczący Rady uczestniczył w wielu spotkaniach i
naradach, które odbywały się zarówno w Polsce jak i na Słowacji.
Miło nam równieŜ poinformować, Ŝe Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki
został jednym z laureatów plebiscytu „Ludzie Roku” ogłoszonego przez Gazetę Krakowską.
Kapituła Plebiscytu pod przewodnictwem szefa Rady Naukowej Instytutu Filozofii UJ prof.
Józefa Lipca doceniła troskę Przewodniczącego Bogusława Waksmundzkiego o
podnoszenie poziomu edukacji w powiecie nowotarskim. Uroczysta gala i
wręczenie statuetek miały miejsce w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie dnia 28
lutego 2012 r.
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń ubiegłego roku zawiera Kalendarium
Związku Euroregion „Tatry” w 2011 roku [załącznik nr 1].

III. DZIAŁALNOŚĆ DYREKTORA I BIURA ZWIĄZKU EUROREGION
„TATRY”
Zgodnie ze Statutem Związku Euroregion „Tatry” funkcję wykonawczą w stosunku do
Rady pełni Dyrektor Antoni Nowak.
Aktualnie w Biurze zatrudnionych jest 12 pracowników w tym:





6 pracowników w Dziale realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej PL-SK 2007-2013
2 pracowników w Księgowości
2 pracowników w Dziale statutowym (w tym jeden techniczny)
2 pracowników w ramach projektu sieciowego pt. „Od Euroregionu „Tatry” do
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej” w ramach PWT PL-SK 20072013

Dyrektor przy pomocy personelu realizował zadania statutowe oraz przedsięwzięcia
zlecone przez Radę. NajwaŜniejszymi działaniami były m.in. koordynowanie wdraŜania
projektu parasolowego pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w
latach 2007-2010” w ramach PWT PL-SK 2007-2013 oraz monitorowanie realizacji projektu
pt. „Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej”.

1. Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu
W roku 2011 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej odbywały się liczne
spotkania, narady i posiedzenia m.in. spotkanie Marszałka Województwa Małopolskiego
Marka Sowy z przedstawicielami Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, posiedzenia
Rady Euroregionu „Tatry”, Komisji problemowych oraz polsko-słowackiej Komisji ds.
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Odbywały się tu równieŜ konferencje
np.: „Europa bogata Karpatami”, „Od Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej”, promocje wydawnictw: Jan Paweł II pod Tatrami. Pielgrzymki do
Polski i na Słowację 1979-2002, Najstarsze wizerunki Tatr, Polsko-słowacka współpraca

6

transgraniczna samorządów lokalnych, prezentowane były wystawy malarstwa z cyklu
Artyści pogranicza polsko-słowackiego Miroslava Potomy i Stefana Telepa oraz Miloslava
Dvoraka Mój świat obrazów, a takŜe wystawa fotografii Stefana Ižo Wilkoliniec – perła
Liptowa.
W Ośrodku odbywały się równieŜ prezentacje działalności Euroregionu „Tatry” dla
studentów Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
Ośrodek posiada znaczne zbiory wydawnictw o tematyce polsko-słowackiej, które są
udostępniane uczniom szkół średnich, studentom i innym zainteresowanym osobom.
Sala konferencyjna była wielokrotnie udostępnia róŜnym stowarzyszeniom i
organizacjom m.in. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, Nowotarskiej Izbie Gospodarczej.
Działalność Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej prezentowana jest na bieŜąco na
stronie internetowej www.euroregion-tatry.eu Informacje o waŜniejszych wydarzeniach
podawane są równieŜ do lokalnych mediów.
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2. Realizacja projektu parasolowego pt. „Realizacja mikroprojektów na
pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010”

2.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010”
realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita PolskaRepublika Słowacka 2007-2013
• Oś priorytetowa III. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).
Partnerzy projektu:
• Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie – Partner Wiodący
• Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu
• Stowarzyszenie Region Beskidy z siedzibą w Bielsku Białej
• WyŜsza Jednostka Terytorialna z siedzibą w Preszowie
• WyŜsza Jednostka Terytorialna z siedzibą w śylinie
Okres realizacji projektu:
01.10.2008 - 31.12.2012
Tab. nr 1 Wartość zatwierdzonych wydatków projektu w podziale na partnerów

Partnerzy

EFRR

Współfinansowanie
krajowe

Razem
(2+3)

%
dofinansowania
EFRR

1
Partner Wiodący (PW)
Stowarzyszenie
Euroregion Karpacki
Polska
Partner Projektu 1
WyŜsza Jednostka
Terytorialna w Preszowie

2

3

4

5

2 754 936,76

486 165,31

3 241 102,07

85%

3 340 468,12

589 494,38

3 929 962,50

85%

3 340 468,12

589 494,38

3 929 962,50

85%

2 693 566,76

475 335,31

3 168 902,07

85%

2 693 566,76

475 335,31

3 168 902,07

85%

Partner Projektu 2
WyŜsza Jednostka
Terytorialna w śylinie
Partner Projektu 3
Związek Euroregion
„Tatry”
Partner Projektu 4
Stowarzyszenie Region
Beskidy
RAZEM

14 823 006,52

2 615 824,69

17 438 831,21

85%
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Cel główny:
Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez
realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.
Cele szczegółowe:
• nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką
społecznością na terenach przygranicznych,
• tworzenie bazy dla kolejnych transgranicznych projektów w przyszłości.
Zaplanowane działania:
Partnerzy projektu i Partner Wiodący wspólnie realizują następujące działania:
• przygotowanie i ogłoszenie naborów mikroprojektów,
• promocja projektu parasolowego w ramach Programu ,
• przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów,
• pośredniczenie w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych mikroprojektów,
• konsultacje (w biurach Partnerów Projektu i Partnera Wiodącego) w zakresie
przygotowywania aplikacji,
• ocena formalna i techniczna złoŜonych wniosków,
• przygotowanie list rankingowych i przedłoŜenie ich do zatwierdzenia przez Podkomitet
Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka 2007-2013,
• organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego,
• zawieranie umów z beneficjentami,
• monitorowanie i kontrola realizacji mikroprojektów,
• rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie
beneficjentom refundacji ze środków EFRR i budŜetu państwa,
• przedkładanie raportów z postępu realizacji projektu parasolowego.
Działania te umoŜliwiają prawidłową realizację mikroprojektów przez beneficjentów na
terenie wsparcia obsługiwanym przez Euroregiony: Karpacki, Tatry i Beskidy oraz WyŜsze
Jednostki Terytorialne: Preszów i śylina.

2.2 POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTU
Euroregion „Tatry” od 2008 roku jest jednym z pięciu podmiotów wdraŜających projekt
parasolowy pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007 –
2010”. Dysponując budŜetem w wysokości 3.168.902,07 EUR w tym dofinansowaniem
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.693.566,76 EUR ogłaszał nabory
wniosków o dofinansowanie polsko-słowackich przedsięwzięć transgranicznych typu „ludzie
dla ludzi” z dziedzin: kultury, gospodarki, sportu i rekreacji, edukacji, ochrony środowiska.
Szkolił potencjalnych wnioskodawców. Następnie dokonywał oceny formalnej
i kwalifikowalności złoŜonych wniosków, a takŜe odpowiadał za organizację oceny
merytorycznej zakwalifikowanych do tego etapu mikroprojektów, które oceniane były przez
niezaleŜnych ekspertów zewnętrznych. Projekty, które w wyniku oceny uzyskały
rekomendację ekspertów (minimum 60 punktów na 100 moŜliwych w tym minimum 12
punktów w kryterium oddziaływania transgranicznego) były przedmiotem obrad Podkomitetu
Monitorującego, który w oparciu o sporządzone przez euroregion listy rankingowe
podejmował ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania i wysokości wsparcia z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z beneficjentami, dla których przyznane
zostało dofinansowanie Euroregion „Tatry” zawierał umowy. Organizowane były przez
euroregion takŜe warsztaty szkoleniowe dla beneficjentów z zakresu prawidłowej realizacji
i rozliczania mikroprojektów. Pracownicy euroregionu monitorowali działania realizowane
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w ramach tych projektów, przeprowadzali kontrole na miejscu a takŜe weryfikowali raporty
kwartalne i końcowe sporządzane przez beneficjentów.
Do zadań euroregionu naleŜało takŜe poświadczanie wydatków przedkładanych w raportach
do refundacji. Po poświadczeniu wydatków objętych danym raportem Euroregion „Tatry”
sporządzał raport cząstkowy z realizacji projektu parasolowego, który co kwartał składał do
Kontrolera pierwszego stopnia (Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie) w celu uzyskania certyfikatu.
Po otrzymaniu certyfikatu przesyłał zatwierdzony raport cząstkowy wraz z certyfikatem do
Partnera Wiodącego.
Partner Wiodący sporządzał zbiorczy raport z postępu realizacji projektu parasolowego,
w którym umieszczał wydatki z wszystkich raportów cząstkowych, na które partnerzy
projektu parasolowego otrzymali certyfikaty. Zbiorczy raport podlegał weryfikacji
i zatwierdzeniu przez Wspólny Sekretariat Techniczny z siedzibą w Krakowie, po czym
przesyłany był do Instytucji Zarządzającej czyli do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w Warszawie gdzie był sprawdzany przez dwa departamenty. Po zakończeniu tej
długotrwałej procedury i ostatecznym zaakceptowaniu zbiorczego raportu Departament
Ekonomiczno-Finansowy z MRR przekazuje naleŜną refundację z EFRR na konto bankowe
Partnera Wiodącego, który następnie przesyła naleŜne środki kaŜdemu z partnerów projektu
parasolowego. Po otrzymaniu refundacji euroregion przekazuje je beneficjentom
mikroprojektów.
Ponadto Euroregion „Tatry” przekazuje beneficjentom takŜe środki z rezerwy celowej
budŜetu państwa w ramach tzw. współfinansowania krajowego. Wniosek o te środki składa
do Wojewody Małopolskiego kaŜdorazowo po uzyskaniu certyfikatu od Kontrolera
pierwszego stopnia, następnie Wojewoda Małopolski występuje z wnioskiem do MRR
w tej sprawie, a ostateczną decyzję podejmuje Minister Finansów.
Do zadań związanych z wdraŜaniem projektu parasolowego naleŜy takŜe promocja
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 20072013 w zakresie mikroprojektów, pomoc w znajdowaniu partnerów dla potencjalnych
wnioskodawców oraz współpraca z instytucjami kontrolującymi projekt.
Dotychczas Euroregion „Tatry” ogłosił dwa nabory mikroprojektów: pierwszy w marcu 2009
r., który trwał do końca maja 2009 r. oraz drugi w sierpniu 2010 r., który trwał do połowy
października 2010 r.
Informacje o stanie wdraŜania projektu były prezentowane podczas poprzednich
obrad Kongresów, w związku z tym poniŜsze dane przedstawiają stan realizacji
projektu aktualny na dzień 24.02.2012 r. z uwzględnieniem wydarzeń i zmian, które
miały miejsce od daty obrad XVII Kongresu Związku Euroregion Tatry” (tj. od
02.03.2011).
Pierwszy nabór mikroprojektów
Ze 100 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z obszaru wsparcia naleŜącego do
kompetencji Euroregionu „Tatry”, ostatecznie 56 mikroprojektów uzyskało dofinansowanie
z EFRR na łączną kwotę 1.878.188,83 EUR. Niektórzy beneficjenci działania w ramach
projektów zaczęli na własne ryzyko juŜ w czerwcu 2009 r., nie czekając na decyzję
o dofinansowaniu, która podjęta została przez Podkomitet Monitorujący we wrześniu 2009.
Po uprawomocnieniu się protokołu z posiedzenia PKM Euroregion „Tatry” zawarł umowy
z wszystkimi beneficjentami (od 26 listopada 2009 do 9 marca 2010). Okres realizacji
mikroprojektów trwał około 12 miesięcy. Tylko w kilku uzasadnionych przypadkach, po
zawarciu stosownych aneksów do umów, działania realizowane były w okresie nieco
dłuŜszym, ale nieprzekraczającym limit 18 miesięcy. Ostatni projekt z pierwszego naboru
realizowany przez Gminę Jodłownik (która na skutek powodzi w 2010 r. zmuszona była
przesunąć terminy niektórych działań na 2011 r.) zakończył się w czerwcu 2011 r. Do końca
sierpnia 2011 r. poświadczony został ostatni raport końcowy złoŜony przez tego beneficjenta.
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Raportem cząstkowym za trzeci kwartał 2011 sporządzonym przez Euroregion „Tatry”
w listopadzie 2011 zamknięty został proces wnioskowania o refundację wydatków
dotyczących mikroprojektów z pierwszego naboru.
Ogółem poświadczone wydatki, na które Euroregion „Tatry” otrzymał certyfikat kontroli
pierwszego stopnia w ramach pierwszego naboru wynoszą 1.945.594,59 EUR w tym
z EFRR 1.616.578,78 EUR. Poza płatnościami z EFRR w wysokości 1.616.046,18 EUR,
przekazaliśmy równieŜ środki z rezerwy celowej budŜetu państwa wynoszące
689.311,77 PLN. Do zrefundowania pozostają środki z rezerwy celowej dla Gminy Jodłownik
w wysokości 500,71 PLN, które ujęte zostały we wniosku o uruchomienie rezerwy celowej
złoŜonym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim na początku lutego 2012 r.
Reasumując, dotychczas całość płatności otrzymali beneficjenci 55 projektów. Zaległe
płatności dla ostatniego z 56 zrealizowanych w pierwszy naborze mikroprojektu wynoszą
532,60 EUR z EFRR oraz 500,71 PLN z budŜetu państwa. Po zatwierdzeniu przez MRR
raportu zbiorczego z postępu realizacji projektu parasolowego za trzeci kwartał 2011 r. (który
jest w końcowej fazie weryfikacji w MRR) oraz przekazaniu refundacji zwykłej z EFRR
i rezerwy celowej Gminie Jodłownik zakończone zostaną działania Euroregionu „Tatry”
związane z pierwszym naborem.

Drugi nabór mikroprojektów
W połowie października 2010 r. zakończony został drugi nabór mikroprojektów. Ze złoŜonych
do biura Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu 68 wniosków o wsparcie finansowe, 46
mikroprojektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i kwalifikowalności oraz uzyskało
rekomendację ekspertów zewnętrznych. JednakŜe decyzją Podkomitetu Monitorującego z 17
marca 2011 r. tylko 15 mikroprojektów otrzymało dofinansowanie z EFRR, a kolejnych 10
projektów znalazło się na liście rezerwowej. Powodem tego było wykorzystanie całej
dostępnej kwoty wsparcia jaką dysponował Euroregion „Tatry”. Ostatecznie po
przeanalizowaniu oszczędności jakie przyniosła realizacja i rozliczenie mikroprojektów z
pierwszego naboru, Związek Euroregion „Tatry” podjął decyzję o dofinansowaniu dodatkowo
4 mikroprojektów (z najwyŜszymi rangami punktowymi), które znalazły się na liście
rezerwowej. Od 16 czerwca do 26 lipca 2011 roku trwał proces zawierania umów z
beneficjentami mikroprojektów. W czerwcu 2011 r. Euroregion „Tatry” przeszkolił
beneficjentów w zakresie prawidłowego wdraŜania i rozliczania projektów.
Od początku lipca 2011 składane były raporty z postępu realizacji mikroprojektów
z drugiego naboru (w sumie wpłynęło 40 raportów z wnioskami o płatność). Euroregion
zweryfikował raporty i poświadczył wydatki na łączną kwotę 323.319,78 EUR w tym
dofinansowanie z EFRR wynoszące 274.821,82 EUR.
W dniu 19 sierpnia 2011 Euroregion „Tatry” sporządził raport cząstkowy z projektu
parasolowego za drugi kwartał 2011 r., w którym ujęto wydatki poniesione w ramach
6 mikroprojektów z drugiego naboru. Certyfikat z kontroli pierwszego stopnia dla
ww. raportu euroregion otrzymał w dniu 26 września 2011 r. Następnie uzyskany certyfikat
Euroregion „Tatry” niezwłocznie przekazał Partnerowi Wiodącemu, który sporządził zbiorczy
raport i złoŜył w dniu 7 października 2011 r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego
Krakowie. W dniu 25 styczna 2012 r. Euroregion „Tatry” otrzymał refundację środków
z EFRR i niezwłocznie przekazał płatności naleŜne beneficjentom.
Raport cząstkowy z projektu parasolowego za trzeci kwartał 2011 r. Euroregion „Tatry”
sporządził w dniu 24 listopada 2011 r. Ujęto w nim wydatki poniesione w ramach
17 mikroprojektów z drugiego naboru. Certyfikat z kontroli pierwszego stopnia dla
ww. raportu euroregion otrzymał w dniu 27 grudnia 2011 r. Uzyskany certyfikat Euroregion
„Tatry” niezwłocznie przekazał Partnerowi Wiodącemu, który sporządził zbiorczy raport
i złoŜył go w dniu 5 stycznia 2012 r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie.
Raport ten jest w końcowej fazie weryfikacji wykonywanej przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego a jego refundację spodziewamy się otrzymać w marcu 2012 r.
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W dniu 24 lutego 2012 r. sporządzony został kolejny raport cząstkowy z postępu realizacji
projektu parasolowego za IV kwartał 2011 obejmujący wydatki z 16 mikroprojektów r. na
kwotę 131.920,81 EUR, w tym z EFFR 112.132,69 EUR, który jest weryfikowany przez
Kontrolera pierwszego stopnia.
Na dzień 24 lutego 2012 r., 5 mikroprojektów jest zakończonych natomiast
14 mikroprojektów jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia rzeczowego ostatniego
z mikroprojektów planowany jest na lipiec 2012 r.
Euroregion „Tatry” przekazał refundację z EFRR dla mikroprojektów z drugiego naboru
w wysokości 160.450,14 EUR oraz środki z rezerwy celowej budŜetu państwa w wysokości
21.548,37 PLN. Podsumowując zaległe płatności wynoszą one 114.371,68 EUR z EFRR
oraz 42.575,29 PLN z budŜetu państwa i dotyczą raportów z postępu realizacji projektu
parasolowego cząstkowych za III i IV kwartał 2011 roku, które nie zostały jeszcze
zatwierdzone i zrefundowane przez MRR.

2.3 KONTYNUACJA PROJEKTU PARASOLOWEGO W LATACH 2012-2015
Zgodnie z Podręcznikiem Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013, wsparcie dla mikroprojektów wyodrębnione w ramach III
osi priorytetowej programu miało być udzielane poprzez realizację dwóch projektów
parasolowych. Euroregion Karpacki został Partnerem Wiodącym pierwszego projektu
parasolowego obejmującego środki z EFRR zaplanowane na lata 2007-2010 w wysokości
14.823.006,52 EUR. Natomiast Partnerem Wiodącym drugiego projektu parasolowego miała
być WyŜsza Jednostka Terytorialna w Preszowie, a budŜet tego projektu miał zawierać
środki EFRR z alokacji na lata 2011-2013 wynoszące 11.936.313,19 EUR. JednakŜe
WyŜsza Jednostka Terytorialna zrzekła się funkcji Partnera Wiodącego w drugim projekcie
parasolowym, a kontynuacji roli Partnera Wiodącego podjął się Euroregion Karpacki.
Wnioski formalne w tej sprawie zostały przedstawione na posiedzeniu Podkomitetu
Monitorującego. Podkomitet w dniu 18 marca 2011 podjął Uchwałę nr 4/2011 w sprawie
pełnienia roli Partnera Wiodącego w projekcie parasolowym, w całym okresie programowym
przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
Następnie w dniu 16 sierpnia 2011 Komitet Monitorujący podjął uchwałę nr 6/2011
w sprawie modyfikacji sposobu realizacji projektu parasolowego i zatwierdzenia aktualizacji
zapisów Podręcznika Programu.
Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Euroregion Karpacki sporządził aktualizację
wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego i złoŜył go na początku października 2011
do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie. Aktualizacja dotyczyła zwiększenia
budŜetu projektu parasolowego: dofinansowanie z EFRR wynosi 26.759.319,71 EUR (w tym
dofinansowanie dla Związku Euroregion „Tatry” to 4.848.726,57 EUR), wydłuŜenia okresu
realizacji projektu parasolowego do końca marca 2015 roku oraz zwiększenia i urealnienia
wartości wskaźników produktu i rezultatu.
WST zakończył ocenę formalną i kwalifikowalności aktualizacji wniosku o dofinansowanie
projektu parasolowego w grudniu 2011 i dokumentację przesłał do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (23 grudnia 2011). MRR podjęło decyzję o uruchomieniu procedury
zatwierdzenia zmian projektu parasolowego, którą przesłało do Wspólnego Sekretariatu
Technicznego w dniu 14 lutego 2012 r. Nadal oczekujemy na uruchomienie przez WST
procedury zatwierdzenia zmian projektu parasolowego przez Komitet Monitorujący.
Po zatwierdzeniu zmian w projekcie parasolowym przez Komitet Monitorujący konieczne
będzie zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego pomiędzy
Instytucją Zarządzającą (MRR w Warszawie) a Partnerem Wiodącym (Euroregionem
Karpackim).
Równolegle do tych prac od listopada 2011 partnerzy projektu parasolowego przystąpili do
aktualizowania i wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentach regulujących wdraŜanie
mikroprojektów. Aktualizacja zwłaszcza Podręcznika wdraŜania mikroprojektów, Wytycznych
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dla wnioskodawców mikroprojektów oraz Wytycznych dla oceniających mikroprojekty pod
względem formalnym, kwalifikowalności i technicznym a takŜe zatwierdzenie zmian w tych
dokumentach przez
Komitet Monitorujący warunkuje ogłoszenie kolejnego naboru
mikroprojektów.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w realizacji
mikroprojektów, podczas dwóch spotkań partnerów projektu parasolowego ( w listopadzie
2011 w Malatinach oraz w lutym 2012 w Będziemyślu) ustalono, Ŝe:
 kolejny nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w sposób ciągły.
 Istnieje potrzeba realizacji projektów o charakterze komplementarnym, działań
zmierzających do zwiększenia w programie projektów wspierających równe szanse dla
grup marginalizowanych społecznie oraz projektów pozostawiających trwałe efekty na
pograniczu polsko-słowackim (szczególnie w dziedzinie turystyki i ochrony
środowiska).
Zakończenie tych prac i ogłoszenie trzeciego, ciągłego naboru mikroprojektów
planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2012 roku. Pula środków
dostępnych w Euroregionie „Tatry” na dofinansowanie wynosić będzie 1.840.122,33
EUR plus oszczędności pozostałe z realizacji dotychczas dofinansowanych
mikroprojektów (na dzień 24.02.2012 r., kwota oszczędności z pierwszego naboru
z EFRR wynosi 157.969,98 EUR ) czyli ogółem 1.998.092,31 EUR.

2.4 PROMOCJA PROJEKTU
Istotnym elementem wdraŜania projektu parasolowego są działania dotyczące promocji
i informacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika
Słowacka 2007-2013 w zakresie trzecie osi priorytetowej. Podstawowym narzędziem
promocji i informacji jest podstrona internetowa Euroregionu „Tatry”: www.pwt.euroregiontatry.eu , która funkcjonuje od czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym strona ta była
na bieŜąco aktualizowana o realizowane wydarzenia w ramach mikroprojektów i stan
wdraŜania projektu parasolowego.
Ponadto Euroregion „Tatry” promował efekty realizacji mikroprojektów poprzez
przygotowanie wystawy, która prezentowana była podczas obrad XVII Kongresu
Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” dnia 16 marca 2011 r. w Zakopanem, a od
połowy marca do 22 listopada 2011 r. wystawę moŜna było obejrzeć w Ośrodku Współpracy
Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.
W dniu 11 października 2011 r. w Brukseli Związek Euroregion „Tatry” prezentował trzy
mikroprojekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podczas
warsztatów zorganizowanych w ramach Open Days. Szczegółowe informacje na ten temat
oraz pozostałych działań promocyjnych zawarte są w załączniku nr 2.

2.5 DZIAŁANIA PLANOWANE W 2012 ROKU
•

•
•
•

Ogłoszenie trzeciego, ciągłego naboru mikroprojektów na przełomie pierwszego
i drugiego kwartału 2012 r., którego termin zakończenia zaleŜeć będzie od
wykorzystania środków (nie później jednak niŜ do końca 2012 roku). W Euroregionie
„Tatry” dostępna kwota wsparcia z EFRR to ok. 2 mln EUR.
Pomoc w znalezieniu partnerów zagranicznych dla potencjalnych wnioskodawców
mikroprojektów i udzielanie konsultacji wnioskodawcom.
Przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców mikroprojektów
Ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów złoŜonych w trzecim naborze.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ocena techniczna mikroprojektów zakwalifikowanych po ocenie formalnej
i kwalifikowalności.
Przygotowanie list rankingowych mikroprojektów, rekomendowanych przez ekspertów
zewnętrznych w wyniku oceny technicznej, do decyzji Podkomitetu Monitorującego PWT
PL-SK 2007-2013.
Zawieranie umów z beneficjentami mikroprojektów, dla których zostało przyznane
dofinansowanie przez Podkomitet Monitorujący.
Szkolenie beneficjentów mikroprojektów dofinansowanych w ramach trzeciego naboru.
Monitorowanie działań w realizowanych mikroprojektach, prowadzenie kontroli u
beneficjentów mikroprojektów.
Weryfikacja raportów składanych przez beneficjentów mikroprojektów z drugiego
i trzeciego naboru, poświadczanie wydatków poniesionych w ramach mikroprojektów
oraz przekazywanie refundacji.
Sporządzanie raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu parasolowego za
pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2012 r. oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z
budŜetu państwa na rok 2012.
Promocja Programu w zakresie mikroprojektów m.in. poprzez aktualizację
i rozbudowę strony internetowej www.pwt.euroregion-tatry.eu oraz wydanie publikacji
dotyczącej rezultatów zakończonych mikroprojektów.

2.6 PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W okresie sprawozdawczym biuro Związku Euroregion „Tatry” zrealizowało w zakresie
wdraŜania projektu parasolowego następujące zadania:
• zakontraktowało 19 mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach
drugiego naboru,
• przeszkoliło beneficjentów 19 mikroprojektów z drugiego naboru w zakresie prawidłowej
realizacji mikroprojektów,
• zakończyło rozliczanie mikroprojektów zrealizowanych w ramach pierwszego naboru,
przeprowadziło kontrole mikroprojektów po zakończeniu ich realizacji (czerwiec, lipiec
2011) i przekazywało naleŜne refundacje z EFRR (maj 2011, sierpień 2011, listopad
2011, styczeń 2012 – refundacje zwykłe i zaległe bieŜące) oraz ze środków z rezerwy
z budŜetu państwa (lipiec , październik i grudzień 2011),
• przygotowało zmiany w projekcie parasolowym przedłoŜone do zatwierdzenia przez IZ.
Na podstawie tego projektu będą realizowane mikroprojekty w latach 2012-2014.
Dostępne środki z EFRR wynoszą 2.155.159,81 EUR, z czego 1.840.122,33 EUR na
dofinansowanie mikroprojektów, a 315.037,48 EUR na koszty zarządzania
mikroprojektami.
• aktualizowało dokumenty dotyczące wdraŜania mikroprojektów przed ogłoszeniem
kolejnego ciągłego naboru wniosków.
Działania związane z zarządzaniem mikroprojektami w Euroregionie „Tatry” realizowane były
przez Dział realizacji mikroprojektów (6 pracowników) i Księgowość (1 pracownik) (razem 7
etatów w 100% refundowanych z Programu) pod nadzorem dyrektora biura i głównej
księgowej.
Ogólny stan wdraŜania całego projektu parasolowego przez pięciu partnerów tj.: Euroregion
Karpacki, Euroregion „Tatry”, Euroregion Beskidy oraz WyŜszą Jednostkę Terytorialną w
Preszowie i WyŜszą Jednostkę Terytorialną w śylinie (na dzień 31.01.2012) przedstawia
załącznik nr 3.
Euroregion „Tatry” jest najbardziej zaawansowany w realizacji projektu parasolowego w
porównaniu z pozostałymi partnerami, poniewaŜ:
 ma największą liczbę zakończonych projektów - 55, co stanowi 73% wszystkich
dofinansowanych w euroregionie mikroprojektów,
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ma największą kwotę scertyfikowanych wydatków poniesionych w ramach
mikroprojektów – 2.136.993,56 EUR
 przekazał najwięcej refundacji z EFRR beneficjentom – 1.736.041,32EUR,
co stanowi blisko 76% Funduszu Mikroprojektów, którym dysponuje.

NaleŜy stwierdzić, Ŝe:
1) Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” wpłynęła pozytywnie na rozwój polskosłowackiej współpracy transgranicznej. Szczególną aktywność wykazali członkowie
Związku Euroregion „Tatry” i instytucje działające w miastach, gminach i powiatach
naleŜących do euroregionu, którzy na ogólną liczbę 75 mikroprojektów realizowali 50.
2) Środki z EFRR przeznaczone dla Euroregionu „Tatry” w latach 2007-2010 na wsparcie
inicjatyw lokalnych w formie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej PL-SK 2007-2013 były znaczne i wynosiły 2.297.768,25 EUR.
3) Po raz pierwszy w ramach mikroprojektów moŜliwa była realizacja małych inwestycji.
4) W lipcu 2011 roku weszło w Ŝycie uproszczenie procedur weryfikacji wydatków
dot. mikroprojektów. Poprawiła się znacząco sytuacja dotycząca skali dokonanych
refundacji zarówno na zarządzanie, jak i dla mikrobeneficjentów oraz stanu środków,
jakimi dysponuje euroregion na przekazywanie tzw. refundacji bieŜących dla
mikroprojektów. Po raz pierwszy od początku wdraŜania projektu parasolowego tj. od
2008 roku biuro Związku Euroregion „Tatry” na przełomie roku 2011/2012 posiadało
płynność finansową.
Nie oznacza to, Ŝe wdraŜanie projektu parasolowego przebiegało bezproblemowo. W
dalszym ciągu uwaŜamy bowiem, Ŝe skomplikowane i zbiurokratyzowane wdraŜanie
oraz wielostopniowe rozliczanie mikroprojektów jest nieadekwatne do skali wydatkowanych
pieniędzy. Proces rozliczenia i refundacji mikroprojektów trwa dłuŜej niŜ duŜych projektów
realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu i wynosi minimum 6 miesięcy.
Powoduje to problemy z płynnością finansową mikrobeneficjentów i euroregionu. (Zaległości
w refundacji środków z EFRR dla: beneficjentów mikroprojektów wynoszą 114.904,28 EUR a
dla Euroregionu „Tatry”: 64.929,94 EUR).
NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe wyŜej wymienione problemy nie stanowią zagroŜenia dla
terminowej realizacji projektu parasolowego w Euroregionie „Tatry” i osiągnięcia zakładanych
wskaźników produktu i rezultatu.
Ogółem w Euroregionie „Tatry” zakończono realizację 61 mikroprojektów i całkowicie
rozliczono 55 mikroprojektów, co prezentuje załącznik nr 4.
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PROGRAM PROMESA
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego Od Ladislava
Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”
W 2011 roku zakończył się projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polskosłowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 20072013. Był on realizowany przez Związek Euroregion „Tatry” jako partnera wiodącego
wspólnie ze Združeniem Region „Tatry”, Muzeum w KieŜmarku oraz Powiatowym Centrum
Kultury w Nowym Targu. Szczegółowy opis działań projektu został juŜ przedstawiony
podczas XVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry”.
Upowszechnianie
bogactwa
kulturowego
pogranicza
polsko-słowackiego
i róŜnorodne działania artystyczne, naukowe, popularyzatorskie i wydawnicze uświadamiają,
jak wielkim potencjałem jest dziedzictwo kulturowe. Wielokulturowość moŜe być podstawą do
stworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych, o czym przekonaliśmy się nie tylko
podczas cieszących się duŜą popularnością imprez plenerowych – festiwalu siedmiu kultur
czy koncertów, ale takŜe poprzez bardzo dobry odbiór publikacji i wystaw. Projekt spotkał się
z duŜym zainteresowaniem ze strony mieszkańców pogranicza, młodzieŜy, przedstawicieli
środowisk twórczych, instytucji kultury, sztuki, oświaty, jednostek samorządowych, a takŜe
turystów. Najlepiej świadczą o tym osiągnięte rezultaty.
Publikacje wydane przez partnerów w ramach projektu przekazywane zostały do 215
do instytucji, bibliotek, szkół, organizacji, jednostek samorządowych pogranicza. Są one w
dalszym ciągu poszukiwane przez czytelników, dlatego naleŜy Ŝałować, Ŝe nie było moŜliwe
wprowadzenie ich do sprzedaŜy. Ze względu na ich wartość merytoryczną oraz
zainteresowanie planowany jest dodruk albumu Najstarsze wizerunki Tatr oraz Pamiątki
siedmiu kultur pogranicza w słowackich miastach Euroregionu „Tatry”.
Po raz pierwszy na jednej wystawie udało się zebrać cenne litografie, ryciny, mapy
i ksiąŜki, przedstawiające najstarsze wizerunki Tatr z południowej i północnej strony.
Zorganizowano równieŜ wystawę malarstwa Antoniego Krzystyniaka i Juliusa Považana,
pokonkursową wystawę twórczości dzieci i młodzieŜy pt. Śladami Ladislava Mednyánszkeho
oraz prezentację sztuki naiwnej i art brut pogranicza, które eksponowane były w Polsce i na
Słowacji oglądnęło ok. 2.000 widzów.
Liczba widzów zgromadzonych podczas festiwalu siedmiu kultur pogranicza na
nowotarskim rynku w dniu 22.07.2010 r. oraz prezentacji na dziedzińcu zamku w KieŜmarku
w dniu 12.09.2010 r. oraz w Nowym Targu, a takŜe podczas pierwszego na Słowacji
koncertu twórczości kompozytorskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza wyniosła ponad 2.500.
Bardzo duŜym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i warsztaty organizowane w
ramach projektu. W Słowacko-Polskim Konkursie Plastyczno-Literackim „Śladami Ladislava
Mednyánszkeho” swoje prace zgłosiło 215 uczniów i studentów z polskich i słowackich szkół
i ośrodków kultury. 41 młodych muzyków wraz z nauczycielami uczestniczyło w słowackopolskich warsztatach muzycznych pt. Motywy róŜnych kultur pogranicza polsko-słowackiego
w twórczości kompozytorskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza. Uczestnikami konkursu
ogłoszonego w ramach Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego
im. Edwarda Sutora było 40 artystów amatorów z całego pogranicza – od Przemyśla po
śywiec, od Humennego po Martin. Kontynuacją tego działania była wystawa malarstwa
laureatów biennale, prezentowana w Ośrodku Współpracy Polsko-słowackiej w Nowym
Targu w grudniu 2011 r. i styczniu 2012 r., a następnie w Podduklianskim osvetovym
stredisku w lutym 2012 r. Ogłoszono równieŜ II Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza
im. Edwarda Sutora.
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Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach projektu zrealizowana została
inwestycja polegająca na odnowieniu historycznego dziedzińca zamku w KieŜmarku. Na
powierzchni 720 m2 połoŜono nowe chodniki, zainstalowano scenę, widownię i stoiska
rzemieślnicze, wykonano nagłośnienie i oświetlenie. Ta nowa infrastruktura pozwala na
realizację kolejnych przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo kulturowe pogranicza, co
jest szczególnie waŜne biorąc pod uwagę fakt, iŜ zamek w KieŜmarku rocznie odwiedza ok.
40.000 turystów. Stylizowane góralskie, ręcznie rzeźbione drewniane stoiska wystawiennicze
wykonane przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu są wykorzystywane przy
realizacji kolejnych przedsięwzięć. TakŜe Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym
Targu dzięki zaadaptowaniu jego pomieszczeń do celów wystawienniczych, poprzez
wyposaŜenie ich w panele wystawiennicze i gabloty moŜe w sposób profesjonalny
prezentować twórczość artystów pogranicza polsko-słowackiego i kontynuować działania
zapoczątkowane w projekcie.
Informacje o projekcie i realizowanych działaniach oraz ich rezultatach
rozpowszechniane były za pośrednictwem mediów, na stronach internetowych
www.euroregion-tatry.eu,
www.euroregion-tatry.sk,
www.kezmarok.com
www.pck.nowotarski.pl. Projekt prezentowany był teŜ m.in. podczas spotkań przedstawicieli
polskich i słowackich samorządów i instytucji, posiedzeń Rady Transgranicznego Związku
Euroregion „Tatry”, obrad Kongresu, rocznej konferencji Programu Współpracy
Transgranicznej PL-SK, zorganizowanej w Krakowie w dniu 07.06.2009 r., XXV
Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury w Zakopanem. W lutym 2012 r.
Związek Euroregion „Tatry” zgłosił kandydaturę projektu do organizowanego przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy
Europejskich”, który zostanie rozstrzygnięty podczas V Forum Funduszy Europejskich w
dniach 10-12 maja 2012 r.
Podsumowując realizację projektu naleŜy odnieść się równieŜ do jego finansowej
części. Zatwierdzona przez Komitet Monitorujący wartość projektu wynosiła 447.915,72
EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło
85%, tj. 380.728,35 EUR, natomiast współfinansowanie krajowe 15%, czyli 67.187,37 EUR.
Związek Euroregion „Tatry” uzyskał równieŜ dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Promesa w wysokości 25.482,95 PLN na sfinansowanie
części wkładu własnego w projekcie.
Specyfiką Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 jest
wieloetapowa procedura rozliczania wydatków projektu i długotrwałe oczekiwanie przez
partnerów projektu na refundację poniesionych wydatków. Dlatego aby zapewnić jak
najbardziej płynną realizację działań zaplanowanych w harmonogramie rzeczowofinansowym projektu Związek Euroregion „Tatry” w listopadzie 2009 roku zaciągnął kredyt w
wysokości 70.000 PLN na prefinansowanie wydatków projektu. Został on spłacony
24.02.2010 r.
Partnerom udało się zrealizować wszystkie działania projektu oraz osiągnąć
zakładane rezultaty przy mniejszych niŜ planowano kosztach. Dlatego teŜ ostateczne
wykonanie budŜetu wyniosło 86,35%. Szczegółowe rozliczenie projektu przedstawia
zamieszczona poniŜej tabela.
Rzeczowa realizacja działań projektu zakończona została 28.02.2011 r., natomiast
jego finansowe rozliczenie nastąpiło wraz z przekazaniem przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego ostatniej refundacji w dniu 27.10.2011 r. Projekt i realizujący go partnerzy byli
kilkakrotnie kontrolowani przez polskie i słowackie Instytucje Kontroli Pierwszego Stopnia
oraz pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Były to wizyty kontrolujące w
trakcie realizacji projektu, wizyty monitorujące poszczególne działania i wydarzenia, kontrola
doraźna oraz kontrola zrealizowanej inwestycji. W dniu 06.06.2011 r. pracownicy
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę na zakończenie realizacji
projektu przez Związek Euroregion „Tatry”. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.
Szczegółowe rozliczenie projektu stanowi załącznik nr 5.
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4. Projekt sieciowy pt. „Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej”
Realizacja tego projektu jest strategiczna i kluczowa dla Związku Euroregion „Tatry”,
poniewaŜ osiągnięte w nim produkty i rezultaty będą decydować o dalszym kierunku rozwoju
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w perspektywie 2014-2020. Utworzenie
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY będzie narzędziem
słuŜącym jego załoŜycielom - Związkowi Euroregion „Tatry” z polskiej strony i
Združeniu Region „Tatry” ze słowackiej strony do absorpcji środków unijnych w
większym niŜ dotychczas zakresie. EUWT będzie bowiem działało w oparciu o prawo
unijne, określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 lipca 2006 roku. EUWT będzie wspólną polsko-słowacką osobą prawną działającą
podobnie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego główny organ statutowy to
Zgromadzenie z siedzibą w KieŜmarku, natomiast organ wykonawczy to Dyrektor i jego
biuro, zlokalizowane w Nowym Targu. EUWT będzie wspólnie przygotowywać projekty i
prowadzić działalność, posiadać wspólny budŜet i personel, czyli spełni cechy konstytutywne
zawarte w Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4.1 GENEZA PROJEKTU I JEGO PRZYGOTOWANIE


Uchwałą Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z 09.05.2007 r. powołana
została polsko-słowacka Komisja robocza ds. EUWT, w której skład weszli
przedstawiciele partnerów projektu: Wendelin Haber – Przewodniczący, Ivan Budiak –
Wiceprzewodniczący (od 19 grudnia 2008 roku – Peter Burian), Oľga Marhuliková –
Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Transgranicznej w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz
Miasta Nowego Targu, Antoni Nowak – Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”, Milan
Nevlazla – Dyrektor biura Združenia Region „Tatry”



Posiedzenia Komisji odbyły się: 19.12.2008 r. w Nowym Targu, 15.01.2009 r. w
KieŜmarku, 28.01.2009 r. w Nowym Targu, 26.02.2009 r. w Nowym Targu i 06.08.2009 r.
w Nowym Targu.



W rezultacie prac Komisji powstał projekt Deklaracji w sprawie utworzenia Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, która została przyjęta przez XV Kongresu
Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Muszynie dnia 17.04.2009 r.



Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion „Tatry” w Jodłowniku w dniu 10.12.2009 r.
poparł inicjatywę realizacji projektu sieciowego



Partnerzy rozpoczęli opracowywanie wniosku – wspólnie określili cele, produkty, rezultaty
projektu, ustalili harmonogram działań i podział odpowiedzialności za ich realizację oraz
skalkulowali budŜet



XVI Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Kiezmarku w dniu
24.03.2010 r. uznał projekt za strategiczny dla Euroregionu „Tatry”
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31.03.2010 r. partnerzy złoŜyli do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie
wniosek o dofinansowanie projektu,



Podczas jubileuszowego Nadzwyczajnego Kongresu Transgranicznego Związku
Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w dniu 22.07.2010 r. poparcie dla projektu
zadeklarował Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara



15.12.2010 r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 20072013 zatwierdził projekt,



16.02.2011 r. partnerzy podpisali Umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu



XVII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Zakopanem w dniu
16.03.2011 r. przyjął uchwałę w sprawie projektu konwencji EUWT oraz powołania
polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT, która została zobowiązana do wypracowania
ostatecznych projektów konwencji i statutu



18.04.2011 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Partnerem
Wiodącym – Związkiem Euroregion „Tatry” a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,
20.04.2011 r. Związek Euroregion „Tatry” złoŜył do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
wniosek o przyznanie patronatu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011
roku nad międzynarodową konferencją pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
22.06.2011 r. pozytywna decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie
przyznania patronatu polskiej prezydencji,
26.08.2011 r. Związek Euroregion „Tatry” złoŜył do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego ofertę na realizację zadania publicznego Województwa
Małopolskiego z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej wspierających utworzenie
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialne,
13.09.2011 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania
Związkowi Euroregion „Tatry” kwoty 65.000 PLN na realizację ww. zadania. Stanowi ona
dofinansowanie wkładu własnego w projekcie,
17.10.2011 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Województwem Małopolskim a
Związkiem Euroregion „Tatry” o w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą Od
Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,










4.2 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013
•
Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-gospodarczy
•
Temat 3. Projekty sieciowe
Partnerzy projektu:
•
Związek Euroregion „Tatry” – Partner Wiodący
•
Združenie Region „Tatry”
•
Gmina Miasto Nowy Targ
•
Miasto KieŜmark
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Wartość zatwierdzonych wydatków projektu w podziale na partnerów
Partnerzy

EFRR (85%)

Związek Euroregion „Tatry” 103 330,25 EUR

Współfinansowanie krajowe

Razem

18 234,75 EUR*
* w tym 65.000 PLN
ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego

121 565,00 EUR

15 412,92 EUR
102 752,81 EUR
w tym 10 275,28 EUR z budŜetu państwa

Združenie Region „Tatry”

87 339,89 EUR

Gmina Miasto Nowy Targ

0

0

0

Miasto KieŜmark

0

0

0

190 670,14 EUR

33 647,67 EUR

224 317,81 EUR

RAZEM

Okres realizacji projektu:
01.01.2011 – 30.06.2012
Cel ogólny:
Podniesienie na wyŜszy poziom organizacyjny, prawny i merytoryczny polsko-słowackiej
współpracy transgranicznej.
Cel szczegółowy:
Utworzenie innowacyjnej, europejskiej platformy wzmacniającej współpracę transgraniczną
prowadzoną przez Związek Euroregion „Tatry”, Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ
i Miasto KieŜmark.
Zaplanowane działania:
Realizacja projektu odbywa się w 4 etapach, odpowiadających fazom budowania trwałej
struktury współpracy partnerów, jaką jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej. Począwszy od opracowania projektu, poprzez jego realizację i utrzymanie
trwałości partnerzy współpracujący w ramach utworzonej sieci merytorycznie i finansowo
angaŜują się w realizację wszystkich działań po obu stronach granicy.
•

Etap przygotowawczy – konceptualizacja nowej formy współpracy Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)
Rozpoczął się w 2007 r. od formalnego powołania polsko-słowackiej komisji roboczej,
która zajęła się opracowaniem koncepcji EUWT. Poprzez jej prace, uzyskane poparcie
polskich i słowackich samorządów pogranicza, które w dniu 17.04.2009 r. na XV
Kongresie Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradującym w Muszynie
przyjęły Deklarację w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej i zadeklarowały wolę przekształcenia Transgranicznego Związku Euroregion
„Tatry” w EUWT powstała baza do stworzenia silnej struktury partnerskiej i opracowania
projektu.

•

Etap 1 – budowanie struktur EUWT
Etap ten obejmuje organizację konferencji o charakterze konsultacyjnym po stronie
polskiej oraz warsztatów konsultacyjnych po słowackiej stronie, przygotowanie analiz i
ekspertyz, konsultacje z ekspertami, opracowanie projektów dokumentów
konstytuujących nową strukturę, przeprowadzenie warsztatów informacyjnych.
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•

Etap 2 – utworzenie EUWT i inauguracja jego działalności
Rozpocznie się on od przyjęcia projektów dokumentów przez najwyŜsze organy
decyzyjne partnerów. Następnie partnerzy zwołają wspólne Walne Zgromadzenie, które
zaakceptuje dokumenty. Zostanie równieŜ przeprowadzona procedura rejestracyjna.
Etap zakończy konferencja inaugurująca działalność EUWT.

•

Etap 3 obejmuje szerokie działania promocyjne i informacyjne o EUWT
m.in. opracowanie publikacji, druk materiałów informacyjno-promocyjnych, opracowanie
strony internetowej, konferencje prasowe, uczestnictwo w Europejskim Tygodniu Miast i
Regionów Open Days organizowanym przez Komitet Regionów.

4.3 RZECZOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU
Prace Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
XVII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradujący w
Zakopanem w dniu 16.03.2011 r. podjął uchwałę, w której zobowiązał Radę
Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” do powołania polsko-słowackiej Komisji ds.
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, składającej się z członków
wskazanych przez Związek Euroregion „Tatry” oraz Združenie Region „Tatry”.
Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w dniu
15.06.2011 powołała Komisję w składzie:
ze strony polskiej:
Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa
Czesław Borowicz – przedstawiciel Miasta Nowego Targu
dr hab. Kazimierz Jóskowiak – wykładowca akademicki
Stanisław Łukaszczyk – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion
„Tatry”
Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu

ze strony słowackiej:
Štefan Bieľak – Burmistrz Miasta Spiska Bela
Jozef Biroš – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś
Peter Burian – Wiceprzewodniczący Rady Združenia Region „Tatry”
František Ľach – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś
Alexander Slafkovský – Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz
Jozef Ďubjak – Burmistrz Miasta Trstena (od 06.10.2011 r.)
Na Współprzewodniczących Komisji Rada powołała panów:
Waksmundzkiego ze strony polskiej oraz Štefana Bieľaka ze strony słowackiej.

Bogusława

Komisja prowadzi prace na przygotowaniem projektów Konwencji i Statutu
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które przedłoŜy do zatwierdzenia
przez Kongresy Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry”.
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Harmonogram prac Komisji

Prace Komisji prowadzone były zgodnie z przyjętym na posiedzeniu w dniu 30.05.2011 r. w
Nowym Targu harmonogramem działań i niezbędnych kroków koniecznych do podjęcia w
celu utworzenia EUWT, który obejmuje:
1) Przeprowadzenie analizy zagroŜeń i korzyści oraz porównanie wartości dodanej
tworzonego EUWT w stosunku do dotychczasowej formy współpracy.
2) Identyfikacja i analiza podstawowych kompetencji, doświadczeń i potencjału partnerów –
przyszłych członków EUWT.
3) Analiza krajowych ram prawnych i zbadanie, które z przepisów są bardziej właściwe w
odniesieniu do celów planowanego EUWT, charakteru partnerstwa, itp. Przeanalizowanie
skutków kaŜdego przepisu pod kątem relacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego.
4) Sprawdzenie procedur zatwierdzania wniosku o rejestrację EUWT zgodnie z krajowymi
przepisami.
5) Opracowanie projektów konwencji i statutu w porozumieniu z władzami krajowymi.
6) Po uzyskaniu zgody wszystkich partnerów rozpoczęcie procedury rejestracji EUWT.

Komisja odbyła do tej pory 19 posiedzeń, w tym: 7 wspólnych, 4 strona polska i 8 strona
słowacka.


Dokumenty, w oparciu o które Komisja prowadzi swoje prace:

Podstawy prawne:
1) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) –
weszło w Ŝycie 1 sierpnia 2007 r.
2) Ustawa Rady Narodowej Republiki Słowackiej z dnia 15 lutego 2008 o europejskim
ugrupowaniu współpracy terytorialnej i o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Dz. U.
o statystyce publicznej z uwzględnieniem późniejszych przepisów
3) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
(Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2008 r. Nr 218, poz. 1390)
4) Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania,
uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich
funkcjonowania
5) Pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020, opracowany przez Komisję
Europejską i opublikowany w dniu 06.10.2011 r., w którym znalazł się m.in. projekt
zmiany rozporządzenia 1082/2006 ws. Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej, a takŜe projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiej Współpracy
Terytorialnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Analizy i opracowania:
1)
2)

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – EUWT, analiza sporządzona przez
ekspertów zewnętrznych na zlecenie Komitetu Regionów, 2007 r.,
INTERACT handbook. The european grouping of territorial cooperation (EGTC). What
use for european territorial cooperation programmes and projects?, 2008 r.,
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3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)


Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej: nowy impuls dla współpracy
terytorialnej w Europie, opinia Komitetu Regionów, sprawozdawca: Mercedes Bresso,
18-19.06.2008 r.,
The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): state of play and
perspectives. Final Report, 10.09.2008 r.,
Przegląd rozporządzenia w sprawie EUWT (europejskiego ugrupowania współpracy
terytorialnej) – konsultacje przeprowadzone przez Komitet Regionów, 2010 r.,
Rozwój EUWT w terenie: wartość dodana i rozwiązania problemów, opracowanie
Komitetu Regionów, 2010 r.,
Opinia z inicjatywy własnej Komitetu Regionów „Nowe perspektywy przeglądu
rozporządzenia w sprawie EUWT”, sprawozdawca: Alberto Núñez Feijóo, 27-28.01.2011
r.,
Stanowisko dot. moŜliwości współpracy w ramach europejskiego ugrupowana
współpracy terytorialnej przekazane przez Departament Strategii i Planowania
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 16.03.2011 r.,
Cel 3: Wyzwanie dla współpracy terytorialnej – przyszły harmonogram współpracy
transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, sprawozdanie Marie-Therese
Sanchez-Schmid, Parlament Europejski, Komisja Rozwoju Regionalnego, 23.06.2011 r.
Sprawozdanie monitorujące EUWT za 2010 r., opracowanie Komitetu Regionów, 2011
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady ze stosowania
rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy
terytorialnej (EUWT), 29.07.2011 r.,
Ekspertyza porównawcza wizji i moŜliwości w zakresie polityki spójności po 2013 r.,
Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych Unii Europejskiej,
31.08.2011 r.,
Opinia Komitetu Regionów „Przegląd Rozporządzenia EUWT”, 15-16.02.2012 r.
Analizy, opinie i dokumenty wypracowane przez Komisję:

1) Zestawienie szczegółowych przepisów dotyczących najwaŜniejszych zasad tworzenia i
funkcjonowania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz jego cech
charakterystycznych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz polskiej i słowackiej ustawie wykonawczej,
2) Analiza korzyści i wartości dodanej przekształcenia Transgranicznego Związku
Euroregion „Tatry” w Europejskiego Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej oraz indeks
problemów, obaw i zagroŜeń,
3) Analiza kompetencji, potencjału i doświadczeń partnerów – Związku Euroregion „Tatry” i
Združenia Region „Tatry”,
4) Uwagi i wnioski prof. Kazimierza Jóskowiaka do projektu sieciowego Od Euroregionu
„Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w nawiązaniu do Analizy
korzyści i wartości dodanej przekształcenia Transgranicznego Związku Euroregion
„Tatry” w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej oraz indeksu problemów,
obaw i zagroŜeń, przedstawionej w związku z polsko-słowackim posiedzeniem Komisji
ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w dniu 1 sierpnia 2011 r.,
5) Uwagi prof. Kazimierza Jóskowiaka w związku z dokumentem „Zestawienie
szczegółowych przepisów dotyczących najwaŜniejszych zasad tworzenia i
funkcjonowania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz jego cech
charakterystycznych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz polskiej i słowackiej ustawie wykonawczej” – studium wykonalności,
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6) Analiza porównawcza dwóch opcji Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
– wielozadaniowego i jednozadaniowego,
7) Uwagi prof. Kazimierza Jóskowiaka w nawiązaniu do analizy porównawczej opcji
wielozadaniowej lub jednozadaniowej Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej,
8) Uwagi prof. Kazimierza Jóskowiaka do projektu Konwencji o utworzeniu Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
9) Uwagi prof. Kazimierza Jóskowiaka dot. odpowiedzialności finansowej członków w
związku z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
10) Na posiedzeniu w dniu 24.01.2012 r. w Nowym Targu Komisja przyjęła projekt
Konwencji [załącznik nr 6]. Konwencja jest obowiązkowym i podstawowym
dokumentem, na podstawie którego nastąpi rejestracja EUWT. Prace nad tym
dokumentem wymagały od członków Komisji nie tylko znajomości prawa unijnego,
polskiego i słowackiego, ale równieŜ daleko idących uzgodnień i kompromisów.
11) Drugim podstawowym dokumentem jest Statut, którego pierwotną wersję
uzgodniono na posiedzeniu 28.02.2012 w KieŜmarku. Statut podobnie jak Konwencja
musi być przedłoŜony do rejestracji. Najtrudniejsze do ustalenia są kwestie dotyczące
funkcjonowania organów statutowych i ich zadań, sprawy finansów i rachunkowości oraz
majątku ugrupowania, a takŜe zasady zatrudniania personelu.

Międzynarodowa konferencja pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
W dniach 14-15 września 2011 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Miastem
Nowy Targ zorganizował międzynarodową konferencję pt. Od Euroregionu „Tatry” do
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Wielkim wyróŜnieniem dla
Euroregionu był fakt objęcia tej konferencji Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej.
W konferencji wzięli udział eksperci z Komitetu Regionów, Stowarzyszenia
Europejskich Regionów Granicznych, utworzonych juŜ Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej, przedstawiciele polskich i słowackich władz państwowych, regionalnych i
lokalnych oraz euroregionów.
Konferencja miała charakter konsultacyjny i stała się forum wymiany poglądów na
temat dotychczasowych rezultatów działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej, napotkanych problemów, a takŜe perspektyw rozwoju EUWT jako skutecznego
europejskiego instrumentu prawnego, pozwalającego władzom terytorialnym na realizowanie
współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej na nowych zasadach.
Opinie i doświadczenia dotyczące potencjału i roli EUWT w realizacji polityki spójności UE,
przekazane przez ekspertów w ich wystąpieniach oraz podczas dyskusji stały się
szczególnie waŜne w kontekście prac Euroregionu "Tatry" nad utworzeniem EUWT.
W pierwszej części konferencji, której tematem było Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej – innowacyjny instrument polityki spójności Unii Europejskiej
referaty wygłosili:
•

•
•

dr hab. Kazimierz Jóskowiak, Profesor WyŜszej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny
Chodkowskiej w Warszawie, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej –
innowacyjny instrument polityki spójności Unii Europejskiej
Alfonso Alcolea Martínez, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Rola Komitetu Regionów i
Europejskiej Platformy EUWT
Martín Guillermo Ramírez, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów
Granicznych, Rozporządzenie ws. EUWT. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania
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•

•
•

Przemysław Gembiak, Departament Strategii i Planowania, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP, Wykorzystanie instrumentu EUWT w rozwoju współpracy
transgranicznej – uwarunkowania i perspektywy
Zuzana Hofericová, Wydział Polityki Regionalnej, Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Rozwoju Regionalnego RS, Funkcjonowanie EUWT na Słowacji
Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

W drugiej części – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – praktyczne aspekty
tworzenia i funkcjonowania EUWT głos zabrali:
•
•
•

•
•

Antoni Nowak, Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej Tatry
Milan Nevlazla, Dyrektor biura Združenia Region „Tatry”, Združenie Región „Tatry” a
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
GraŜyna Zduńczuk-Studnicka, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego, Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TRITIA z o.o.
Gyula Ocskay, Dyrektor EUWT Ister-Granum, EUWT – “niezidentyfikowany obiekt
latający”
Andrzej Jankowski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa,
Doświadczenia Euroregionu Nysa w tworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej

W dniu 15.09.2011 r. goście konferencji uczestniczyli w wizycie studyjnej na polskosłowackie pogranicze, połączonej z prezentacją wybranych rezultatów dotychczasowej
współpracy transgranicznej i zrealizowanych inwestycji, m.in. ścieŜki rowerowej Szczawnica
- Leśnica, promenady spacerowej w Szczawnicy, kładki na rzece Dunajec pomiędzy
Sromowcami NiŜnymi i Czerwonym Klasztorem, Domu Spotkań Słowacko-Polskich
Euroregionu "Tatry" w KieŜmarku, odnowionego dziedzińca zamku w KieŜmarku, ścieŜki
rowerowej Spiska Bela - Tatrzańska Kotlina.
Wydarzeniem promocyjnym, które towarzyszyło konferencji było widowisko muzyczne
pt. „Łączą nas Tatry” w reŜyserii Jerzego Zonia – dyrektora eksperymentalnego Teatru KTO
z Krakowa, zorganizowane na nowotarskim rynku wieczorem w dniu 14 września. W
koncercie wzięli udział aktorzy Teatru KTO oraz Krakowskiego Teatru Tancerzy Ognia
SIRRION, a takŜe polskie i słowackie zespoły: Orkiestra Dęta POPRADČANKA z Popradu,
Nauczycielski Chór GORCE z Nowego Targu, Zespół Regionalny WIERCHOWIANIE z
Bukowiny Tatrzańskiej, Góralska Poezja Śpiewana RZOZ, Romski zespół KAŁE BAŁA z
Czarnej Góry oraz Zespół Folklorystyczny MAGURA z KieŜmarku.
Publikacja pt. Euroregion Tatry – polsko-słowacka współpraca transgraniczna
samorządów lokalnych
Związek Euroregion „Tatry” przygotował i wydał ksiąŜkę pt. Euroregion Tatry –
polsko-słowacka współpraca transgraniczna samorządów lokalnych w nakładzie 1500 egz.
Jest to pierwsza części publikacji, która podsumowuje polsko-słowacką współpracę
transgraniczną w ramach Euroregionu „Tatry” w latach 1994-2011. Wszystkie teksty zostały
przetłumaczone na język słowacki i angielski oraz bogato zilustrowane fotografiami.
Publikacja została zaprezentowana podczas międzynarodowej konferencji Od Euroregionu
„Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, która odbyła się w dniach
14-15.09.2011 r. pod Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
W drugiej części, która ukaŜe się w 2012 roku, zamieszczone zostaną referaty i
wystąpienia, wygłoszone podczas konferencji oraz analizy i opinie związane z procesem
tworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Cała publikacja została
zaplanowana jako prezentacja współpracy transgranicznej zapoczątkowanej przez
Euroregion „Tatry” i kontynuowanej w ramach EUWT.
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Wizyta studyjna na 9. Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS
Partnerzy projektu zorganizowali wizytę studyjną na 9. Europejski Tydzień Regionów i
Miast OPEN DAYS, organizowany w dniach 10-13.2011 r. w Brukseli przez Komitet
Regionów oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.
Uczestniczyli w niej członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej oraz pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu sieciowego.
Wzięli oni udział w warsztatach i seminariach dotyczących rezultatów działalności
Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz perspektyw ich rozwoju. Warsztaty
te stanowiły główne forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat rozporządzenia
1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz propozycji jego zmian,
ogłoszonych przez Komisję Europejską zaledwie kilka dni wcześniej 6 października 2011 r.
INTERACT zorganizował warsztaty szkoleniowe dotyczące konsekwencji zmian w
rozporządzeniu 1082/2006.
Wizyta studyjna delegacji Euroregionu „Tatry” miała na celu przede wszystkim
poznanie rezultatów działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz
perspektyw rozwoju EUWT jako skutecznego europejskiego instrumentu prawnego,
pozwalającego władzom terytorialnym na realizowanie współpracy transgranicznej,
międzyregionalnej i transnarodowej na nowych zasadach. Jest to szczególnie waŜne w
kontekście prac Euroregionu “Tatry” nad utworzeniem na polsko-słowackim pograniczu
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Dlatego teŜ przedstawiciele
Euroregionu „Tatry” uczestniczyli w warsztatach i spotkaniach dotyczących Europejskich
Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, m.in. Wartość dodana i większa efektywność poprzez
stosowanie art. 37.6(b), EUWT – Współpraca terytorialna z perspektywy badań i innowacji:
koncentracja uwagi na Europejskie Ugrupowania Współpracy Transgranicznej oraz
Warsztaty Platformy EUWT – projekt zmian rozporządzenia w sprawie EUWT. Delegacja
Euroregionu „Tatry” wzięła równieŜ udział w spotkaniach, podczas których poruszano m.in.
tematy związane ze współpracą terytorialną i perspektywami jej rozwoju w przyszłej polityce
spójności UE, skutecznym wykorzystaniem funduszy europejskich, prezentacją celów
Strategii Europa 2020.
Podczas wizyty w Parlamencie Europejskim delegacja Euroregionu „Tatry” spotkała
się z panią poseł RóŜą Thun. Dyskusja dotyczyła działalności Euroregionu „Tatry”,
perspektyw jego rozwoju i planów utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej, rezultatów wykorzystania funduszy europejskich na obszarze pogranicza
polsko-słowackiego oraz moŜliwości usprawnienia procedur realizacji i rozliczania projektów
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Członkowie delegacji
odwiedzili równieŜ biura Kraju Preszowskiego i Województwa Małopolskiego w Brukseli, a
takŜe Miasteczko Polskie przygotowane w Parku Pięćdziesięciolecia przez polską
prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
W ostatnim dniu pobytu w Brukseli odbyło się seminarium szkoleniowe i wymiana
doświadczeń w zakresie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT),
zorganizowane przez INTERACT, instytucję powołaną przez Komisję Europejską do
wspierania Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Szczegóły dotyczące proponowanych
zmian rozporządzenia w sprawie EUWT i ich następstw przedstawił Dirk Peters z Wydziału
Prawnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. O tendencjach,
problemach i perspektywach stosowania EUWT w Europie mówił natomiast Alfonso Alcolea
Martínez, ekspert Komitetu Regionów. Pracownicy INTERACT zaprezentowali „mapę
drogową” dla tworzenia EUWT. Seminarium zgromadziło wielu przedstawicieli istniejących w
Europie EUWT oraz tych, które dopiero powstają. Dyskusja skupiła się wokół doświadczeń w
tworzeniu EUWT i ich funkcjonowaniu, napotkanych przeszkód i wypracowanych dobrych
praktyk.
Szczegółową relację z wizyty studyjnej oraz omówienie jej rezultatów zawarto w
odrębnym sprawozdaniu.
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Strona internetowa
W listopadzie i grudniu 2011 r. opracowano i uruchomiono stronę internetową
projektu. Funkcjonuje ona pod adresami: www.euwt-tatry.eu, www.ezus-tatry.eu oraz
www.egtc-tatry.eu Znalazły się na niej informacje o realizowanym projekcie, aktualne
informacje i wydarzenia z realizacji działań projektu związanych z tworzeniem EUWT. Strona
dostępna jest w trzech wersjach językowych: polskiej, słowackiej i angielskiej.
Spotkanie z władzami słowacko-węgierskiego Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej ISTER-GRANUM
W dniu 8 grudnia 2011 r. przedstawiciele polskiej i słowackiej strony Euroregionu
„Tatry” na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Związku Euroregion "Tatry" Antonim
Karlakiem oraz Dyrektorem Biura Antonim Nowakiem spotkali się z władzami słowackowęgierskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ISTER-GRANUM. Jest
to jedno z pierwszych EUWT, które powstało w 2008r. i wykorzystuje ten innowacyjny
instrument prawa europejskiego do realizowania wspólnych działań współpracy
transgranicznej. Podczas rozmów z Przewodniczącą Zgromadzenia EUWT ISTERGRANUM Évą Tétényi, która jest Burmistrzem Ostrzyhomia, Współprzewodniczącym Jánem
Oravcem, będącym Burmistrzem Štúrova oraz Dyrektorem Peterem Nagym omówiono róŜne
aspekty związane z tworzeniem EUWT, opracowywaniem dokumentów konstytuujących jego
załoŜenie i dalsze funkcjonowanie, budowaniem struktur organizacyjnych ugrupowania. Była
to równieŜ okazja do przedyskutowania dotychczasowych doświadczeń zebranych przez
partnerów z granicy słowacko-węgierskiej, napotkanych przez nich problemów we
wczesnych etapach działalności organizacji oraz perspektyw rozwoju. Delegacja
Euroregionu „Tatry” spotkała się takŜe z przedstawicielami samorządów lokalnych
miejscowości Mužla, Kravany nad Dunajem, Kestúc, które są członkami EUWT ISTERGRANUM. Zaprezentowali oni dotychczas zrealizowane projekty oraz kolejne planowane
przedsięwzięcia.
EUWT ISTER-GRANUM powstało z przekształcenia uprzednio działającego na tym
terenie euroregionu. Obecnie członkami EUWT jest 85 miast i gmin – 40 ze strony słowackiej
i 45 z węgierskiej. Jest to ugrupowanie wielozadaniowe. Struktura organizacyjna ISTERGRANUM ze względu na liczbę członków jest bardzo rozbudowana. Jest to teŜ jeden z
głównych problemów w sprawnej i efektywnej działalności ugrupowania. WaŜną rolę w
utworzeniu EUWT i rozpoczęciu jego działalności odegrało dofinansowanie z budŜetu
państwa węgierskiego w kwocie ok. 74.000 EUR. Merytoryczne wsparcie w zakresie
dokumentów i strategii udzieliło CESCI – Środkowoeuropejskie Buro ds. Inicjatyw
Transgranicznych. Szczegółowe omówienie wizyty oraz prezentacja wniosków
przedstawiona została w odrębnym sprawozdaniu.
II część publikacji o EUWT
W grudniu 2011 r. rozpoczęto prace nad drugim tomem publikacji na temat
tworzonego EUWT. Stopniowo gromadzone i tłumaczone są teksty, wśród których znajdują
się m.in. referaty i wystąpienia wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji Od
Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
zorganizowanej w Nowym Targu w dniach 14-15 września 2011 r.
Konkurs na logo EUWT
W lutym 2012 r. przeprowadzony został konkurs na symbol graficzny EUWT.
Zgłoszono 14 prac, spośród których Komisja ds. EUWT wybierze zwycięski projekt. Laureat
konkursu otrzyma zlecenie opracowania pełnej koncepcji identyfikacji wizualnej EUWT
TATRY. Zostanie ona zaprezentowana podczas dzisiejszego Kongresu.
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4.4 DZIAŁANIA PLANOWANE W 2012 r.


Warsztaty informacyjne po stronie polskiej
Warsztaty informacyjne skierowane zostaną do członków Związku Euroregion „Tatry”.
Partnerzy projektu oraz członkowie Komisji ds. EUWT zaprezentują szczegółowe
rezultaty swoich prac, wykonanych analiz prawnych i organizacyjnych,
przeprowadzonych konsultacji. Przede wszystkim omówią przygotowane przez Komisję
projekty konwencji i statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
TATRY, które stanowią podstawę funkcjonowania EUWT.



Warsztaty konsultacyjne i informacyjne po stronie słowackiej
Warsztaty konsultacyjne po stronie słowackiej są odpowiednikiem konferencji, która
odbyła się po stronie polskiej we wrześniu 2011 r. Ich celem jest skonsultowanie z
przedstawicielami samorządów pogranicza, ekspertami zewnętrznymi, władzami
regionalnych i państwowych załoŜeń tworzonego EUWT. Warsztaty informacyjne
poświęcone będą prezentacji opracowanych przez Komisję projektów konwencji i statutu.



Przeprowadzenie procesu rejestracji EUWT
Procedura obejmuje:
-

podjęcie decyzji przez Kongresy Związku Euroregion „Tatry” oraz Združenia Region
„Tatry” i przyjęcie dokumentów konstytuujących EUWT

-

przedłoŜenie dokumentów do akceptacji właściwym ministerstwom – po stronie
polskiej Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które podejmuje decyzję w uzgodnieniu z
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i
Ministerstwem Finansów; po stronie słowackiej Ministerstwu Transportu,
Budownictwa i Rozwoju Regionalnego

-

przyjęcie konwencji i statutu przez Zgromadzenie EUWT

-

rejestracja EUWT w Rejestrze Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

-

publikacji informacji o utworzeniu EUWT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej



Wydanie II części publikacji
W drugiej części publikacji zamieszczone zostaną referaty i wystąpienia, wygłoszone
podczas konferencji oraz analizy i opinie związane z procesem tworzenia Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Cała publikacja została zaplanowana jako
prezentacja współpracy transgranicznej zapoczątkowanej przez Euroregion Tatry i
kontynuowanej w ramach EUWT.



Opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych
Partnerzy zaplanowali wydanie broszur informacyjnych, opublikowanie artykułów
informacyjnych oraz przygotowanie materiałów promocyjnych (m.in. teczek, torebek
promocyjnych).



Organizacja konferencji inaugurującej działalność EUWT
Po zarejestrowaniu EUWT w Nowym Targu zostanie zorganizowana konferencja
inaugurująca jego działalność. Będzie to równocześnie ostatnie działanie,
podsumowujące cały projekt.

Ze względu na przesunięcie w harmonogramie projektu realizacji niektórych działań,
zwłaszcza warsztatów konsultacyjnych i informacyjnych po stronie słowackiej, a takŜe z
uwagi na fakt, iŜ procedura rejestracji EUWT moŜe nastąpić dopiero po zakończeniu prac
Komisji i przyjęciu przez Kongresy Konwencji i Statutu, partnerzy projektu przewidują
przedłuŜenie realizacji projektu do końca października 2012 r. Nie spowoduje to zmiany
celów działań i wskaźników projektu. Natomiast z dotychczasowych oszczędności w
poszczególnych kategoriach budŜetu będą zabezpieczone środki na wynagrodzenie
personelu.
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4.5 FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU
Działania realizowane w ramach projektu finansowane są przez dwóch partnerów: Związek
Euroregion „Tatry” i Združenie Region „Tatry”. Wartość dotychczas poniesionych wydatków
oraz stopień ich refundacji przedstawiają poniŜsze tabele.
Postęp realizacji budŜetu projektu – stan na dzień 29.02.2012 r.

Związek Euroregion „Tatry”
Združenie Region „Tatry”
wartość wydatków
kwalifikowalnych ogółem:

Wartość zatwierdzonych
wydatków kwalifikowalnych
dofinansowanie
100%
z EFRR – 85%
121 565,00
103 330,25
EUR
EUR
102 752,81
87 339,89
EUR
EUR
224 317,81
190 670,14
EUR
EUR

Wartość poniesionych
wydatków kwalifikowalnych
dofinansowanie
100%
z EFRR – 85%
75.666,20
64.316,27
EUR
EUR
35.730,60
30.371,01
EUR
EUR
111.396,80
94.687,28
EUR
EUR

procent
wykorzystania
budŜetu
62,24%
34,77%
49,66%

Postęp refundacji wydatków – stan na dzień 29.02.2012

Okres
sprawozdawczy

Numer
raportu

Potwierdzona certyfikatem wartość całkowita
kwalifikowanych wydatków oraz kwota
refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w podziale na poszczególnych
partnerów projektu
Związek Euroregion
„Tatry”

01.01.201117.07.2011
(w tym koszty
przygotowawcze)

1/2011
(1)

Združenie Region
„Tatry”

11 675,89 EUR /
9 924,51 EUR

--do dnia złoŜenia raportu
partner nie otrzymał
certyfikatu

Data złoŜenia
zbiorczego
raportu do
Wspólnego
Sekretariatu
Techniczneg
o

Data
przekazania
refundacji
przez
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego

07.10.2011

08.02.2012

03.01.2012

w trakcie
weryfikacji przez
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego

18.07.201117.10.2011

1/2012
(2)

29 031,83 EUR /
24 677,06 EUR

14 376,61 EUR /
12 220,11 EUR
certyfikat za poprzedni
okres sprawozdawczy

18.10.201130.11.2011

2/2012
(3)

19 036,93 EUR /
16 181,39 EUR

--do dnia złoŜenia raportu
partner nie otrzymał
certyfikatu

06.02.2012

w trakcie
weryfikacji przez
Wspólny
Sekretariat
Techniczny

59 744,65 EUR /
50 782,96 EUR

14 376,61 EUR /
12 220,11 EUR

Łącznie
partnerzy:

74 121,26 EUR
/ 63 003,07
EUR

Razem:

Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na refundację poniesionych wydatków, który
średnio wynosi ok. 5 miesięcy od złoŜenia raportu, Związek Euroregion „Tatry” podjął kroki
zapewniające finansowanie działań projektu i jego realizację:
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w dniu 20.04.2011 r. zwrócił się do partnera projektu – Miasta Nowy Targ z wnioskiem o
udzielenie poŜyczki w kwocie 100.000 zł na prefinansowanie działań projektu. PoŜyczka
została udzielona na okres jednego roku, a jej spłata ma nastąpić do 30.06.2012 r. Dzięki
tej poŜyczce zachowana została płynność finansowa projektu, za co w tym miejscu
składamy serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Miasta Nowego Targu Markowi
Fryźlewiczowi,



w dniu 26.08.2011 r. Związek Euroregion „Tatry” złoŜył do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego ofertę na realizację zadania publicznego Województwa
Małopolskiego z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej wspierających utworzenie
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialne. Dnia 13.09.2011 r. Zarząd
Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania Związkowi
Euroregion „Tatry” kwoty 65.000 PLN na realizację ww. zadania. Stanowi ona
dofinansowanie wkładu własnego w projekcie. Przyznana dotacja umoŜliwiła
sfinansowanie działań realizowanych w IV kwartale 2011r. Związek Euroregion „Tatry”
wykorzystał pełną kwotę dotacji, i zgodnie z umową z dnia 17.10.2011r. przesłał do
Departamentu Polityki Regionalnej jej rozliczenie w grudniu 2011r. Dyrektorowi
Departamentu Panu Jakubowi Szymańskiemu serdecznie dziękujemy za udzielone
wsparcie finansowe, a takŜe za jego wielką przychylność dla działań Euroregionu „Tatry”.
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IV. FINANSE ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
Związek Euroregion „Tatry” jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.
Przychody Związku w roku 2011 wynosiły łącznie 1 341 517,38 zł w tym:


przychód ze składek członkowskich

393 499,45 zł



przychód na realizację projektu parasolowego
w ramach PWT PL-SK 2007-2013

509 572,19 zł



przychody na realizację projektów własnych:
-

Spotkanie siedmiu kultur pogranicza …
mikroprojekt 15 lat polsko-słowackiej
współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”
projekt sieciowy Od Euroregionu „Tatry” do
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

122 828,04 zł
95 737,31 zł
65 000, 00 zł

Największą pozycję budŜetową stanowiły koszty związane z realizacją projektu
parasolowego w wysokości 627 969,56 zł, w tym koszty wynagrodzenia w kwocie
494 187,46 zł.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe środki na realizację projektu parasolowego są w 100% refundowane:
85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% z rezerwy celowej budŜetu
państwa.
W roku 2011 po raz pierwszy od wielu lat nie była zagroŜona płynność finansowa
Związku. Nie obeszło się jednak bez zaciągnięcia dnia 21 października w Tatrzańskim
Banku Spółdzielczym kredytu w wysokości 200 tys. zł na realizację projektu parasolowego,
który w całości został juŜ spłacony. Na marginesie warto podkreślić, Ŝe Związek Euroregion
„Tatry” przeniósł do tego banku wszystkie rachunki z Banku PeKaO S.A, poniewaŜ w Banku
Spółdzielczym prowadzone są one na korzystniejszych warunkach. Związek zaciągnął
równieŜ preferencyjny kredyt z Urzędu Miasta Nowego Targu w wysokości 100 tys. zł na
realizację projektu sieciowego. Kredyt został udzielony do dnia 30 czerwca 2012 r.
Poprawa płynności finansowej w realizacji projektu parasolowego wynikała z
uproszczeń rozliczania mikroprojektów, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego. Wpłynęło to korzystnie na przyspieszenie certyfikacji wydatków
przez Instytucję Zarządzającą.
Niestety Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dnia 16.08.2011 r. obciąŜyło Euroregion
„Tatry” odsetkami w wysokości 6 485,48 euro za dokonanie w roku 2010 poŜyczki środków
finansowych w łącznej wysokości 40 tys. euro, z konta zaliczkowego przeznaczonego na
refundację wydatków poniesionych w ramach mikroprojektów. PoŜyczone w ten sposób
pieniądze przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem
parasolowym. Decyzję w sprawie poŜyczki podjął Dyrektor biura, aby ratować zagroŜoną
płynność finansową stowarzyszenia o czym poinformował Radę. Kwota poŜyczki została po
trzech miesiącach zwrócone na konto mikroprojektów .
W związku z powyŜszym, Euroregion „Tatry” wyraził zgodę na zapłatę odsetek w
wysokości 728,89 euro czyli za okres trwania poŜyczki, a nie tak jak to naliczyła Instytucja
Zarządzającą od dnia przekazania zaliczki. UwaŜamy, Ŝe jest to zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa a Instytucja Zarządzająca raŜąco narusza interesy Euroregionu „Tatry”.
Zgodnie z decyzją Rady z dnia 21 grudnia 2011 r. Euroregion skierował sprawę na drogę
postępowania sądowego.
Szczegóły dotyczące gospodarki finansowej Związku Euroregion „Tatry” w roku 2011
przedstawiają Sprawozdanie finansowe, Bilans oraz Rachunek zysków i strat [załącznik nr
7].
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