Polsko-słowacka strategia działania
Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY
na lata 2014-2020
Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013.
Realizowany przez podmioty, które utworzyły EUWT TATRY – beneficjentem
jest Związek Euroregion „Tatry”, partnerem Združenie Region „Tatry”.

Cel główny:
• Wzmocnienie skuteczności polsko-słowackiej współpracy
transgranicznej poprzez stworzenie bazy dla następnych projektów w
nowej perspektywie 2014-2020.
Cele bezpośrednie:
 Wykorzystanie polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na
lata 2014-2020 jako narzędzia ułatwiającego realizację wspólnych
transgranicznych projektów.
 Określenie strategicznych kierunków i kluczowych projektów
realizowanych przez EUWT TATRY w nowym programie współpracy
transgranicznej PL-SK 2014-2020.

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY
na lata 2014-2020
Terytorium, na którym EUWT TATRY realizuje swoje zadania, obejmuje obszary:
1) w Rzeczypospolitej Polskiej: województwa małopolskiego,
2) w Republice Słowackiej: powiatów (okresów):
Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa w Kraju Preszowskim; Dolný
Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín w Kraju Żylińskim
oraz Spišská Nová Ves w Kraju Koszyckim
Powierzchnia – 12.500 km2
Mieszkańcy – 1.300.000 osób
Samorządy lokalne będące
członkami założycieli EUWT – 130

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY
na lata 2014-2020
Celem EUWT TATRY jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej dla wzmocnienia
spójności społecznej i ekonomicznej obszaru działania Ugrupowania
po polskiej i słowackiej stronie Tatr.
Zadania EUWT koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniu
i realizacji projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych
przez Unię Europejską za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności,
jak również projekty bez finansowego wkładu Unii Europejskiej.
Ponadto Ugrupowanie może uczestniczyć w zarządzaniu i wdrażaniu
programów lub części programów finansowanych przez Unię Europejską.

Główne założenia przyjęte podczas prac nad strategią
EUWT TATRY jako innowacyjne narzędzie realizacji wspólnych
transgranicznych projektów w nowej perspektywie 2014-2020

Dążenia założycieli EUWT TATRY – Związku Euroregion „Tatry” i Združenia
Region „Tatry” do powołania Ugrupowania od początku miały świadomy i
celowy charakter.
Nadrzędnym celem było utworzenie innowacyjnego narzędzia, które
umożliwi skuteczną realizację wspólnych transgranicznych projektów w
nowej perspektywie 2014-2020.

Zatwierdzone rozporządzenia dotyczące polityki spójności UE 2014-2020
potwierdzają słuszność naszych dążeń, podkreślając rolę EUWT w
realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako
podmiotów zarządzających programem lub jego częścią lub „jedynych
beneficjentów” projektów.
Powstanie EUWT TATRY w momencie, gdy przygotowania do nowej
perspektywy weszły w decydującą fazę daje nam szansę wykorzystanie tego
potencjału ugrupowania.

Główne założenia przyjęte podczas prac nad strategią
EUWT TATRY jako innowacyjne narzędzie realizacji wspólnych
transgranicznych projektów w nowej perspektywie 2014-2020

EUWT TATRY jest tzw. „jedynym beneficjentem”, ponieważ spełnia
równocześnie wszystkie 4 kryteria transgranicznego partnerstwa:
- wspólne przygotowanie projektu,
- wspólna realizacja,
- wspólne finansowanie,
- wspólny personel.

Zatem EUWT TATRY ze swojej istoty może samodzielnie przygotowywać,
realizować i koordynować transgraniczne projekty, a dzięki temu będzie
doskonałym narzędziem dla polskich i słowackich samorządów –
członków Euroregionu „Tatry” do skutecznego i łatwiejszego
pozyskiwania środków na realizację kluczowych przedsięwzięć w nowym
programie współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.

Główne założenia przyjęte podczas prac nad strategią

 ma ona być narzędziem do sprawnego funkcjonowania i skutecznej
realizacji współpracy transgranicznej na polsko-słowackim pograniczu,
 ma określać strategiczne kierunki działania, które będą realizowane w
ramach EUWT TATRY,
 ma umożliwić skoordynowanie współpracy po polskiej i słowackiej
stronie granicy,
 będzie kompatybilna do strategii określonej dla nowego programu
współpracy transgranicznej,
 pozwoli przygotować wspólne strategiczne projekty do nowego
programu współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020,
 będzie służyć samorządom z obu stron granicy jako narzędzie
ułatwiające realizację wspólnych transgranicznych projektów w latach
2014-2020

Główne założenia przyjęte podczas prac nad strategią
Włączenie w proces budowania strategii samorządów pogranicza:

Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście.
W prace nad strategią zaangażowane zostaną samorządy członkowskie
Euroregionu „Tatry” poprzez działania:

 Spotkania konsultacyjne w Nowym Targu w dniu 15.01.2014 r.
oraz w Czerwonym Klasztorze w dniu 22.05.2014 r.
 Ankieta internetowa dotycząca dotychczasowych doświadczeń we
współpracy transgranicznej oraz oczekiwań w nowym polskosłowackim programie współpracy (przeprowadzona w kwietniu
2014 r., wzięło w niej udział 68 samorządów)
 Nabór propozycji wspólnych polsko-słowackich projektów
planowanych do realizacji przez samorządy w latach 2014-2020
(63 projekty na łączną kwotę 156 mln EUR)

Główne założenia przyjęte podczas prac nad strategią
Spójność z najważniejszymi dokumentami regionalnymi, krajowymi i
europejskimi:
•

Dokumenty konstytuujące EUWT – Konwencję i Statut,

•

Rozporządzenie (WE) Nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej,

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu
doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich
ugrupowań oraz ich funkcjonowania

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17
grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska
współpraca terytorialna",

•

Umowy partnerstwa między Rzeczpospolitą Polską a Komisją Europejską oraz
Republiką Słowacką a Komisją Europejską dotyczącą wdrażania funduszy w
ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,

•

Strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej,

•

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2014 – 2020.

Główne założenia przyjęte podczas prac nad strategią
Relacje z innymi podmiotami:
Założyciele EUWT
– Związek
Euroregion „Tatry”
i Združenie
Euroregion Tatry

Władze regionalne
i państwowe

Instytucje Unii
Europejskiej (m.in.
Komitet Regionów)

EUWT
TATRY

Samorządy lokalne
pogranicza polskosłowackiego –
członkowie ET

Inne EUWT

Które z poniższych dziedzin są dla gminy/miasta/powiatu
najważniejsze we współpracy z partnerami ze słowackiej /
polskiej strony granicy?
Dziedzictwo kulturowe i historyczne

47

20%

Budowa lub modernizacja lokalnej infrastruktury

38

16%

Turystyka

37

16%

Ochrona środowiska

25

11%

Tworzenie wspólnych produktów turystycznych (w tym
także drobnej infrastruktury turystycznej)

23

10%

Sport

21

9%

Wymiana i spotkania młodzieży szkolnej

12

5%

Spotkania integracyjne dla mieszkańców

12

5%

Działania w zakresie zintegrowanego systemu
ratunkowego (straż, policja, pogotowie inne)

11

5%

Współpraca instytucjonalna (np. urzędy, instytucje kultury,
10
itp.)

4%

Edukacja

2

1%

Który z celów tematycznych wybranych przez Grupę Roboczą
przygotowującą nowy Program Współpracy Transgranicznej PL-SK
2014-2020 stanowi największy potencjał do realizacji wspólnych
projektów ze słowackim / polskim partnerem?

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego obszaru pogranicza

64

67%

Zrównoważony transport transgraniczny

19

20%

Rozwój transgranicznej edukacji i uczenia się przez
całe życie

13

14%

Jakie są dla gminy/miasta/powiatu największe korzyści
z realizacji transgranicznych projektów i mikroprojektów?

Możliwość nawiązania trwałej współpracy z partnerem
słowackim i jej kontynuowania w kolejnych projektach

50

23%

Pozyskanie środków finansowych na realizację ważnych
przedsięwzięć

40

19%

Możliwość inwestowania w rozwój transgranicznej
infrastruktury

32

15%

Wzajemne poznawanie się i budowanie dobrosąsiedzkich
relacji

28

13%

Promocja gminy/miasta/powiatu

28

13%

21

10%

16

7%

Możliwość zaangażowania w projekty instytucji i organizacji
działających na terenie gminy/miasta/powiatu [placówek
oświatowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych
itp.]
Zdobycie doświadczeń w zakresie realizacji i rozliczania
transgranicznych projektów

Jakie przeszkody/bariery najbardziej utrudniają skuteczną
realizację transgranicznych projektów?
Skomplikowane procedury realizacji i rozliczania
transgranicznych projektów

49

29%

Brak systemu zaliczkowania w Programie Współpracy
Transgranicznej PL-SK 2007-2013

44

26%

Ograniczone możliwości finansowania projektów ze środków
własnych

33

19%

Bariery związane z różnicą systemów prawnych w Polsce i na
Słowacji
Zbyt małe wsparcie ze strony instytucji programowych na
etapie przygotowania i/lub realizacji i/lub rozliczania
projektu

19

11%

15

9%

7

4%

2

1%

1

1%

Odległość pomiędzy instytucjami partnerskimi projektu
Inne
Bariery językowe

Jakiego rodzaju wsparcia najbardziej oczekiwałaby
gmina/miasto/powiat w nowym Programie Współpracy
Transgranicznej PL-SK 2014-2020 ze strony Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY?

Wsparcie na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego

45

29%

Koordynacja strategicznych projektów przy ich realizacji i
rozliczaniu

37

24%

Merytoryczne wsparcie realizacji i rozliczania projektów

30

19%

Szkolenia dotyczące procedur i zasad realizacji projektów

27

17%

Pomoc w nawiązywaniu transgranicznych partnerstw

17

11%

Propozycje wspólnych polsko-słowackich projektów
zgłoszone przez samorządy pogranicza
Dziedzictwo kulturowe – ochrona i promocja

20

31,75%

Ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne

15

23,81%

Infrastruktura drogowa

9

14,29%

Ochrona środowiska i działania służb ratowniczych

7

11,11%

Transgraniczna komunikacja publiczna

5

7,94%

Infrastruktura turystyczna i sportowa

4

6,35%

Edukacja

3

4,75%

Razem

63

100%

Łączna wartość zgłoszonych projektów wynosi 156 mln EUR

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY
na lata 2014-2020

MISJA
Wykorzystanie potencjału EUWT TATRY szansą na dalszy rozwój
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”.

WIZJA
EUWT TATRY jako innowacyjne i skuteczne narzędzie realizacji
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Strategiczne obszary współpracy

I.
Wspólne
dziedzictwo
kulturowe
i przyrodnicze

II.
Dostępność
komunikacyjna
obszaru wokół
Tatr

III.
Transgraniczna
edukacja

IV.
Transgraniczne
partnerstwa

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Cele strategiczne

I. Wspólne dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze

• Zachowanie i upowszechnienie niepowtarzalnego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na
polsko-słowackim obszarze działania EUWT TATRY

II. Dostępność
komunikacyjna obszaru
wokół Tatr

• Poprawa i zwiększenie dostępności
komunikacyjnej obszaru działania EUWT TATRY

III. Transgraniczna
edukacja

• Rozwój edukacji transgranicznej jako czynnika
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy
obszaru działania EUWT TATRY

IV. Transgraniczne
partnerstwa

• Rozszerzanie i wzmacnianie transgranicznych
partnerstw polskich i słowackich samorządów,
instytucji i organizacji pozarządowych działających
na obszarze EUWT TATRY

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Cele szczegółowe
I. Strategiczny obszar współpracy
Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

CEL STRATEGICZNY
Zachowanie i upowszechnienie niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego na polsko-słowackim obszarze działania EUWT TATRY

Cele szczegółowe
1) Wykorzystanie wielokulturowości pogranicza polsko-słowackiego do jego większej i bardziej zintegrowanej
promocji oraz budowania wspólnych produktów turystycznych
2) Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza
3) Zachowanie unikatowych wartości kulturowych ukształtowanych w ciągu wieków przez wpływy różnych kultur
4) Ochrona zasobów przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego i promowanie ich racjonalnego
wykorzystania
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Kluczowe działania
 budowa i modernizacja tras rowerowych na pograniczu polsko-słowackim, w tym kontynuacja
realizacji Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr: II etap
 budowa pętli tematycznych powiązanych ze Szlakiem wokół Tatr
 trasy rowerowe na Orawie, Spiszu, Podhalu, Liptowie, w Pieninach, ziemi sądeckiej i limanowskiej,
Tatranska cyklomagistrala, rowerowe trasy tematyczne, itp.
 wyznaczanie, budowa i promocja transgranicznych szlaków turystycznych
 budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej wokół istniejących i powstających
transgranicznych szlaków turystycznych
 adaptacja dawnych budynków straży granicznej na potrzeby transgranicznych centrów informacji,
promocji i turystyki (utworzenie sieci centrów/punktów informacji na obszarze EUWT)
 wspólne działania polskich i słowackich instytucji w zakresie renowacji pamiątek kultury i obiektów
zabytkowych usytuowanych na transgranicznych trasach turystycznych,
 wspólne polsko-słowackie przedsięwzięcia zwiększające dostępność do zabytków i zbiorów sztuki
poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji - digitalizacja zbiorów i udostępnianie
ich za pomocą aplikacji mobilnych, portali internetowych
 wspólna promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego prowadzone w sposób zintegrowany
– kontynuacja projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego,
 organizowanie wspólnych, polsko-słowackich wydarzeń promujące walory pogranicza,
 tworzenie spójnych systemów informacji dla turystów, ujednolicenie oznakowania, wspólne aplikacje
mobilne, informatory, mapy, przewodniki, portale internetowe,
 budowa i promocja wspólnych usług turystycznych, organizacja targów turystycznych, wizyt, szkoleń,
zintegrowane transgraniczne kampanie informacyjne i promocyjne z wykorzystaniem
wielojęzycznych wydawnictw, nowoczesnych środków komunikowania, internetu
 wspólne działania na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
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Cele szczegółowe
II. Strategiczny obszar współpracy
Dostępność komunikacyjna obszaru wokół Tatr

CEL STRATEGICZNY
Poprawa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru działania EUWT TATRY

Cele szczegółowe
1) Poprawa jakości komunikacji na pograniczu
2) Usprawnienie bezpośrednich połączeń komunikacyjnych i transportowych
3) Zwiększenie mobilności mieszkańców i turystów
4) Zwiększenie wykorzystania e-technologii w komunikacji społecznej
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Kluczowe działania
 modernizacja i budowa dróg lokalnych o charakterze transgranicznym, położonych w
bezpośredniej bliskości granicy, istotnych ze względu na łączenie sieci drogowych po obu stronach
granicy

 opracowanie planu organizacji zintegrowanego systemu wspólnych polsko-słowackich połączeń
komunikacji publicznej,
 ułatwienie i unowocześnienie dostępu do informacji na temat rozkładów jazdy i połączeń
komunikacji publicznej, poprzez wprowadzenie wspólnych rozwiązań stosowanych po obu
stronach granicy, wykorzystanie technologii IT, dostęp do informacji w formie map, ulotek,
przewodników, informatorów, plansz, aplikacji, informacji w internecie,
 wsparcie tworzenia multimodalnych połączeń w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, w
tym budowa parkingów typu „park and ride”
 opracowanie systemu i analiza możliwości uruchomienia linii przewozowych,
 wspólne planowanie i zarządzanie usługami związanymi z transportem publicznym
 wspieranie uruchomienia transgranicznych połączeń komunikacji publicznej
 dążenie do coraz szerszego wykorzystania e-technologii i nowoczesnych form komunikowania
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Cele szczegółowe
III. Strategiczny obszar współpracy
Transgraniczna edukacja

CEL STRATEGICZNY
Rozwój edukacji transgranicznej jako czynnika wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy
obszaru działania EUWT TATRY

Cele szczegółowe
1) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników polskich i słowackich instytucji publicznych i
samorządów
2) Rozwijanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy w regionie
3) Aktywizacja uczniów i nauczycieli polskich i słowackich szkół i uczelni do realizacji wspólnych
przedsięwzięć edukacyjnych
4) Rozwój współpracy transgranicznej szkół oraz instytucji edukacyjnych i instytucji rynku pracy

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Kluczowe działania
 doskonalenie zawodowe pracowników samorządów, nauczycieli, pracowników instytucji kultury,
oświaty, sztuki, przewodników, pracowników centrów informacji turystycznej, służb parków
narodowych i krajobrazowych, ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych – organizowanie
staży zawodowych w instytucjach po drugiej stronie granicy, wymiana pracowników, wspólne kursy i
szkolenia zawodowe, nauka języka słowackiego i polskiego, wizyty studyjne,
 wzmacnianie potencjału jednostek ratowniczych w regionie transgranicznym poprzez szkolenia,
wspólne programy szkoleniowe, programy niesienia pomocy i zwalczania zagrożeń, wymianę
doświadczeń, wspólne akcje – działania w kierunku budowania wspólnego systemu ratownictwa,
 wspólne akcje edukacyjne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zapobiegania
zagrożeniom wśród mieszkańców pogranicza, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 wypracowanie wspólnych programów szkolenia i dokształcania pracowników instytucji publicznych
pogranicza polsko-słowackiego, a także przeznaczonych dla nich kursów i studiów podyplomowych,
 organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i kursów m.in. w zakresie znajomości uwarunkowań
prawnych, procedur administracyjnych, nauki języka,
 wspólne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży dotyczące dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego, historii, ochrony środowiska, sportu,
 wspólne analizy i wdrożenie oferty edukacyjnej odpowiadającej zapotrzebowaniu rynku pracy,
 programy wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności – skierowane do uczniów oraz nauczycieli
szkół średnich, zawodowych i wyższych,
 tworzenie systemów informacji na temat oferty kształcenia i szkolenia zawodowego po obu stronach
granicy.
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Cele szczegółowe
IV. Strategiczny obszar współpracy
Transgraniczne partnerstwa

CEL STRATEGICZNY
Rozszerzanie i wzmacnianie transgranicznych partnerstw polskich i słowackich
samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających na obszarze EUWT TATRY

Cele szczegółowe
1) Promowanie, budowanie i rozwijanie trwałych, wysokiej jakości transgranicznych partnerstw
2) Aktywizacja współpracy partnerskiej polskich i słowackich podmiotów
3) Doskonalenie struktur i rozwój trwałych form współpracy transgranicznej
4) Zwiększenie udziału polskich i słowackich podmiotów w realizacji programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej i innych programów
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Kluczowe działania
 tworzenie sieci współpracy samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych z pogranicza
polsko-słowackiego, np. sieć miast Euroregionu „Tatry”
 wspieranie tworzenia klastrów – sieci, organizacji skupiających polskie i słowackie podmioty z
różnych branż z przygranicznych obszarów Polski i Słowacji
 wspólne działania polskich i słowackich instytucji m.in. w zakresie dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego, turystyki, edukacji, gospodarki, rynku pracy

 promowanie dobrych praktyk i trwałych efektów współpracy transgranicznej
 wzmacnianie współpracy służb ratowniczych
 promowanie współpracy międzysektorowej
 wspieranie inicjatyw lokalnych i udziału organizacji pozarządowych w polsko-słowackich
projektach

 wspólne konferencje, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne dotyczące wymiany doświadczeń,
transferu wiedzy, przygotowanie wspólnych projektów
 przygotowanie i realizacja projektów we współpracy z innymi EUWT

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z o.o.
EURÓPSKE ZOSKUPENIE
ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY s r.o.
www.euwt-tatry.eu
www.ezus-tatry.eu
www.egtc-tatry.eu

