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Utworzenie w sierpniu 2013 roku przez Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion „Tatry” ze strony słowackiej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. było naturalną konsekwencją dotychczasowej stabilnej,
opartej na dobrych praktykach i licznych wspólnych przedsięwzięciach współpracy partnerów w ramach Euroregionu „Tatry”. EUWT
TATRY jest wspólnym, polsko-słowackim podmiotem prawnym, który powstał na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). Jego
celem jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej po obu stronach Tatr. Zadania
EUWT TATRY koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniu i realizacji projektów współpracy transgranicznej współfinansowanych przez Unię Europejską, jak również z innych funduszy i środków.
Utworzenie EUWT TATRY wprowadza istotną innowację w sposobie realizacji współpracy transgranicznej. Rozporządzenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 podkreślają rolę EUWT w realizacji programów Europejskiej Współpracy
Terytorialnej jako podmiotów zarządzających programem lub jego częścią lub też „jedynych beneficjentów” projektów, którzy mogą
samodzielnie przygotowywać, realizować i koordynować transgraniczne projekty.
Wykorzystanie tego potencjału EUWT TATRY jest szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”. Jednak aby ten nowatorski instrument prawny mógł sprawnie funkcjonować i skutecznie realizować wspólne projekty
konieczne stało się opracowanie Polsko-słowackiej strategii działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
na lata 2014-2020. Dołożono starań, aby strategia była spójna z polskimi i słowackimi strategiami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi
oraz dokumentami Unii Europejskiej. Decydujące znaczenie ma tutaj nowy Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020.
Będzie on bowiem głównym źródłem finansowania strategicznych działań EUWT TATRY. Dlatego też zgodnie z naszymi założeniami
strategia Ugrupowania jest kompatybilna z tym Programem. W ten sposób staje się ona jeszcze bardziej użyteczna dla EUWT TATRY
oraz polskich i słowackich samorządów pogranicza.
Dokument strategiczny EUWT TATRY na lata 2014-2020 rozpoczyna część analityczna, w której przedstawiamy podstawowe
informacje o EUWT TATRY, charakterystykę obszaru działania Ugrupowania po polskiej i słowackiej stronie, a także analizę społeczno-gospodarczą odnoszącą się do wskaźników dotyczących demografii, dziedzictwa kulturowego i turystyki, środowiska przyrodniczego, transportu i komunikacji oraz edukacji i rynku pracy. Analizy te uzupełnia ocena doświadczeń i perspektyw współpracy
transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego. Podsumowaniem części analitycznej jest analiza SWOT. W
części strategicznej dokumentu prezentujemy główne założenia strategii – misję, wizję, cztery strategiczne obszary współpracy, cele
strategiczne i szczegółowe oraz kluczowe działania. Misję, czyli nadrzędny cel i sens funkcjonowania organizacji określiliśmy wskazując, że EUWT TATRY jest szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”. Wykorzystanie
tej szansy poprzez realizację strategii pozwoli osiągnąć zakładaną wizję: EUWT TATRY jako innowacyjne i skuteczne narzędzie
realizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Część strategiczną dokumentu uzupełniają informacje dotyczące spójności  
strategii z innymi dokumentami strategicznymi, a także możliwych źródeł finansowania kluczowych działań strategii oraz system
wdrażania, monitorowania i aktualizacji strategii. Całość zamyka obszerny aneks, w którym zamieszczone zostały materiały zawierające informacje na temat Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej jako nowego narzędzia współpracy transgranicznej,
ich roli w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, analizy, opracowania i publikacje własne Euroregionu „Tatry” dotyczące
EUWT oraz bibliografię przedmiotową. Zamieszczono również Konwencję EUWT TATRY.
Prace nad przygotowaniem Polsko-słowackiej strategii działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na
lata 2014-2020 realizował Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu we współpracy ze Združeniem Euroregion „Tatry” w Kieżmarku
w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Wymagały one wielu uzgodnień,
konsultacji, zebrania i zharmonizowania danych i materiałów z polskiej i słowackiej strony. Powołany został roboczy polsko-słowacki
zespół, w skład którego weszli: ze strony polskiej – Antoni Nowak, Agnieszka Pyzowska, Teresa Siaśkiewicz, Anna Sowińska oraz
ze strony słowackiej – Štefan Bieľak, Jana Majorová Garstková, Eva Kelbelová, Radoslava Krafčíková. Istotnym elementem prac
nad strategią było włączenie w jej budowanie szerokiego grona polskich i słowackich samorządów – członków Euroregionu „Tatry”.
Aktywnie uczestniczyły one w prowadzonych konsultacjach, spotkaniach, ankiecie, naborze propozycji wspólnych projektów. Te działania uzupełnione o opinie i analizy ekspertów zewnętrznych na czele z prof. dr hab. Kazimierzem Jóskowiakiem pozwoliły określić
strategiczne obszary współpracy, cele i zadania, uwzgledniające potrzeby samorządów pogranicza polsko-słowackiego. Wszystkim,
którzy zaangażowali się w zebranie i przygotowanie materiałów, składamy serdeczne podziękowania.
W dniu 15 września 2014 r. XX Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradujący w Nowym Targu podjął uchwałę
nr 2 w sprawie przyjęcia Polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020. Strategia ta będzie przede wszystkim
służyć samorządom z obu stron granicy jako narzędzie ułatwiające skuteczniejszą realizację wspólnych transgranicznych projektów
w latach 2014-2020. W ten sposób przyczyni się ona do skoordynowania współpracy po polskiej i słowackiej stronie granicy.
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Podstawowe informacje o EUWT TATRY
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. jako wspólny polsko-słowacka instytucja współpracy transgranicznej zostało utworzone 14 sierpnia 2013 r. przez dwa stowarzyszenia samorządów lokalnych: Związek Euroregion „Tatry” ze
strony polskiej i Stowarzyszenie Region „Tatry” ze strony słowackiej.
Rejestracja EUWT TATRY przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie osobowości prawnej
nastąpiły w dniu 20 września 2013 r.
EUWT TATRY jest drugim ugrupowaniem z udziałem polskich partnerów i z siedzibą statutową w Polsce (po TRITII zarejestrowanej w lutym 2013 r.) Jest też pierwszym w Polsce ugrupowaniem utworzonym przez euroregion.  

Proces tworzenia EUWT TATRY
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Etap budowania struktur
Realizacja tego kluczowego przedsięwzięcia dla rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry”
rozpoczęła się w styczniu 2011 roku w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013. W realizację projektu zaangażowały się: Związek
Euroregion „Tatry” jako Partner Wiodący, Stowarzyszenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark. Całkowita wartość
projektu sieciowego wynosi 224.317,81 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR (85%): 190.670,14 EUR. Utworzenie EUWT wspierał
finansowo samorząd województwa małopolskiego, który przekazał Związkowi Euroregion „Tatry” w 2011 roku dotację ze środków
Marszałka Województwa Małopolskiego w kwocie 65.000 PLN na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie.
Zadanie opracowania projektów Konwencji i Statutu, czyli dwóch głównych dokumentów konstytuujących EUWT, zostało powierzone przez Radę Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT w składzie:
strona polska: Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa, Czesław Borowicz – przedstawiciel Miasta Nowy Targ, prof.
dr hab. Kazimierz Jóskowiak – wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego, Stanisław Łukaszczyk –
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
i Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz Miasta Nowy Targ,
strona słowacka: Štefan Bieľak – Burmistrz Miasta Spiska Bela, Jozef Biroš – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś, Peter
Burian – Wiceprzewodniczący Rady Združenia Region „Tatry”, Jozef Ďubjak – Burmistrz Miasta Trstena (od 06.10.2011 r.), František Ľach – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś, Alexander Slafkovský – Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz.
Na współprzewodniczących Komisji Rada powołała panów: Bogusława Waksmundzkiego ze strony polskiej oraz Štefana Bieľaka ze strony słowackiej.
W swoich pracach Komisja przygotowała i rozpatrzyła wiele analiz i opracowań. Najwięcej dyskusji wywołały kwestie wyboru
modelu Ugrupowania – celowego lub wielozadaniowego oraz jego siedziby statutowej. Ostatecznie partnerzy zadecydowali, iż siedziba statutowa Ugrupowania znajdować się będzie po stronie polskiej w Nowym Targu. EUWT będzie wspólną polsko-słowacką
osobą prawną, działającą w oparciu o prawo unijne, określone w rozporządzeniu nr 1082/2006. Natomiast w celu interpretacji i stosowania Konwencji i Statutu oraz funkcjonowania Ugrupowania obowiązywać będzie prawo polskie jako prawo państwa, w którym
EUWT ma swoją siedzibę statutową. Ponadto postanowiono, iż Przewodniczącym Zgromadzenia, czyli najwyższego organu Ugrupowania będzie przedstawiciel strony słowackiej, natomiast funkcję Dyrektora Ugrupowania, będącego organem wykonawczym
sprawować będzie przedstawiciel strony polskiej. Wybrano wielozadaniowy model EUWT, tzn. szerokie określenie zadań zgodnych
z działaniami związanymi z Europejską Współpracą Terytorialną. W Konwencji zapisano również możliwość uczestniczenia w
zarządzaniu i wdrażaniu programów lub części programów finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności polsko-słowackich transgranicznych mikroprojektów i projektów sieciowych. Uzgodniono, iż Ugrupowanie będzie nosić nazwę: Europejskie
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością.

5

Etap konceptualizacji
Euroregion „Tatry” z uwagą i zainteresowaniem śledził prace instytucji europejskich nad rozporządzeniem ustanawiającym
EUWT oraz toczące się wówczas dyskusje o potrzebie utworzenia instrumentu prawnego, który wzmocni współpracę terytorialną.
Już w 2007 roku powołana została Komisja Robocza, która zajęła się opracowaniem koncepcji przekształcenia Transgranicznego
Związku Euroregion „Tatry” w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Rada Euroregionu „Tatry” w deklaracji podpisanej
w Czerwonym Klasztorze dnia 21 grudnia 2007 roku, tj. w pierwszym dniu po wejściu Polski i Słowacji do strefy Schengen, wyraziła
nadzieję, że ten nowy instrument prawny zwiększy harmonijny rozwój Unii Europejskiej oraz jej spójność społeczną, gospodarczą i
terytorialną. Natomiast podczas XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, który odbył się 17 kwietnia 2009 roku,
polskie i słowackie samorządy pogranicza zadeklarowały wolę utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
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Uzgodnienie wspólnego stanowiska obu stron, wypracowanie kompromisów i ostateczne opracowanie projektów Konwencji i
Statutu wymagało od partnerów projektu znajomości prawa europejskiego i krajowego, stałego analizowania dokumentów i opinii
ekspertów z instytucji europejskich, śledzenia dyskusji dotyczących stosowania rozporządzenia w sprawie EUWT.
Ważnym forum wymiany poglądów na temat dotychczasowych rezultatów działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej, napotkanych problemów, a także perspektyw rozwoju EUWT stała się międzynarodowa konferencja pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, zorganizowana w dniach 14-15 września 2011 r. w Nowym Targu. Wielkim wyróżnieniem dla Euroregionu był fakt objęcia tej konferencji Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej. W konferencji uczestniczyli eksperci z Komitetu Regionów, Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych,
utworzonych już Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, przedstawiciele polskich i słowackich władz państwowych,
regionalnych i lokalnych oraz euroregionów. Wydarzeniem promocyjnym, które towarzyszyło konferencji było widowisko muzyczne
pt. „Łączą nas Tatry” w reżyserii Jerzego Zonia, zorganizowane na nowotarskim rynku wieczorem w dniu 14 września. W koncercie
wzięli udział aktorzy Teatru KTO oraz Krakowskiego Teatru Tancerzy Ognia SIRRION, a także polskie i słowackie zespoły. Natomiast w dniu 15 września 2011 r.  goście konferencji uczestniczyli w wizycie studyjnej na polsko-słowackie pogranicze, połączonej
z prezentacją wybranych rezultatów dotychczasowej współpracy transgranicznej i zrealizowanych inwestycji.
W dniach 10-13 października 2011 r. członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu sieciowego uczestniczyli w 9. Europejskim Tygodniu Regionów i Miast
OPEN DAYS, zorganizowanym w Brukseli przez Komitet Regionów oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki
Regionalnej. Wzięli oni udział w warsztatach i seminariach szkoleniowych dotyczących funkcjonowania i rezultatów działalności
Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz perspektyw ich rozwoju.
W dniach 8-9 grudnia 2011 r. przedstawiciele polskiej i słowackiej strony Euroregionu „Tatry” spotkali się z władzami słowacko-węgierskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ISTER-GRANUM. Jest to jedno z pierwszych EUWT, które
powstało w 2008 r. i wykorzystuje ten innowacyjny instrument prawa europejskiego do realizowania wspólnych działań współpracy
transgranicznej. Była to okazja do przedyskutowania dotychczasowych doświadczeń zebranych przez partnerów z granicy słowacko-węgierskiej, napotkanych przez nich problemów we wczesnych etapach działalności organizacji oraz perspektyw rozwoju.
Równocześnie prowadzono działania skierowane do samorządów pogranicza polsko-słowackiego – członków Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry”, mające na celu zapoznanie ich z EUWT oraz dyskusję na temat przyszłej roli Ugrupowania,
a także systematyczne informowanie o rezultatach prac nad dokumentami EUWT TATRY, wykonanych analizach prawnych i
organizacyjnych, przeprowadzonych konsultacjach oraz omówienie przygotowanych przez Komisję projektów konwencji i statutu
Ugrupowania. Po polskiej i słowackiej stronie zorganizowane zostały warsztaty konsultacyjne (14.09.2011 r. w Nowym Targu
i 21.03.2012 r. w Popradzie), warsztaty informacyjne (28.08.2012 r. w Nowym Targu i 23.04.2013 r. w Trstenie). Informacje te
prezentowano również podczas spotkań roboczych, posiedzeń Rad i Kongresów obu stowarzyszeń oraz konferencji, w których
uczestniczyli przedstawiciele samorządów.
Pracom merytorycznym towarzyszyły działania promocyjne i informacyjne o EUWT jako nowej formie współpracy transgranicznej. We wrześniu 2011 r. Związek Euroregion „Tatry” przygotował i wydał publikację pt. Euroregion Tatry – polsko-słowacka
współpraca transgraniczna samorządów lokalnych. W 2013 r. wydana została publikacja pokonferencyjna, w której zamieszczone
zostały referaty i wystąpienia, wygłoszone podczas konferencji oraz analizy i opinie związane z procesem tworzenia Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. W grudniu 2011 r. uruchomiono stronę internetową projektu. Funkcjonuje ona pod
adresami: www.euwt-tatry.eu, www.ezus-tatry.eu oraz www.egtc-tatry.eu Informuje ona o realizowanym projekcie i wydarzeniach
związanych z tworzeniem EUWT. Strona dostępna jest w trzech wersjach językowych: polskiej, słowackiej i angielskiej. Na początku 2012 r. partnerzy projektu zorganizowali konkurs na symbol graficzny EUWT. Opracowana została także koncepcja identyfikacji
wizualnej EUWT TATRY.
Etap formalnego utworzenia EUWT
Opracowanie projektów Konwencji i Statutu zakończyło fazę budowania struktur EUWT TATRY i rozpoczęło kluczowy etap
realizacji projektu – formalne utworzenie Ugrupowania. W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Nowym Targu odbył się Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion „Tatry”, w ramach którego przeprowadzone zostały również warsztaty informacyjne dotyczące EUWT. Po
analizie i przedyskutowaniu zapisów projektów Konwencji i Statutu Kongres podjął uchwałę o przystąpieniu Związku Euroregion
„Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz przyjął projekty Konwencji i Statutu.
Dnia 19 października 2012 r. Nadzwyczajny Kongres Združenia Region „Tatry” przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia Združenia Region „Tatry” do EUWT TATRY z o.o. wraz projektami Konwencji i Statutu EUWT. Dokumenty zostały przesłane do słowackiego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, które jest organem odpowiedzialnym za wyrażanie zgody
na przystąpienie do EUWT słowackich podmiotów.
Oczekując na decyzje polskich i słowackich ministerstw, Euroregion „Tatry” podjął przygotowania do rozpoczęcia działalności
przez EUWT TATRY na posiedzeniu Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”.
W dniu 26 lutego 2013 r. Związek Euroregion „Tatry” otrzymał z Ministerstwa Spraw Zagranicznych pismo, w którym poinformowano, że ministrowie rozwoju regionalnego, finansów, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych wyrazili pozytywną opinię w
sprawie przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY. Wskazano jednak na potrzebę wprowadzenia kilku uściśleń
i uzupełnień w projektach Konwencji i Statutu EUWT TATRY. Polsko-słowacka Komisja ds. EUWT uzgodniła zakres niezbędnych
zmian w projektach tych dokumentów. Zostały one skonsultowane w trybie roboczym z ministerstwami spraw wewnętrznych i zagranicznych, a także słowackim ministerstwem transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego.
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W dniu 4 kwietnia 2013 r. XIX Kongres Związku Euroregion „Tatry” ponownie podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Związku
Euroregion „Tatry” do EUWT wraz z projektami Konwencji i Statutu. Ponadto Kongres wybrał przedstawicieli Związku Euroregion
„Tatry” do Zgromadzenia oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także podjął uchwałę w sprawie wysokości składki
członkowskiej do EUWT TATRY z o.o. Z kolei w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Trstenie odbył się XIX Kongres Združenia Region
„Tatry”, który ponownie podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Združenia Region „Tatry” do EUWT wraz z projektami Konwencji i
Statutu. Ponadto Kongres wybrał przedstawicieli Združenia Region „Tatry” do Zgromadzenia oraz kandydatów na członków Rady
Nadzorczej.
Dnia 14 czerwca 2013 r. minister spraw zagraniczny Rzeczypospolitej Polskiej w uzgodnieniu z ministrami spraw wewnętrznych, rozwoju regionalnego oraz finansów wyraził zgodę na przystąpienie Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY i zaakceptował projekty Konwencji i Statutu Ugrupowania.
Dnia 16 lipca 2013 r. – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Republiki Słowackiej wyraziła zgodę na przystąpienie Stowarzyszenia Region „Tatry” do EUWT TATRY i zaakceptowała projekty Konwencji i Statutu Ugrupowania.
Uzyskanie przez oba stowarzyszenia pozytywnych decyzji w sprawie przystąpienia do EUWT TATRY pozwoliło na formalne utworzenie Ugrupowania. W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu uroczyście
podpisano Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Konwencję w imieniu Związku
Euroregion „Tatry” podpisał Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, natomiast w imieniu Stowarzyszenia Region „Tatry”
Przewodniczący Rady Jozef Ďubjak. Z kolei w Domu Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku Przewodniczący Rad podpisali
Statut Ugrupowania. Następnie podczas pierwszego posiedzenia Zgromadzenia EUWT TATRY wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia Štefana Bieľaka, dyrektora Ugrupowania Agnieszkę Pyzowską oraz członków Rady Nadzorczej.
W dniu 20 września 2013 r. po podpisaniu przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o wpisaniu
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. do rejestru ugrupowań, prowadzonego przez MSZ, EUWT
TATRY uzyskało osobowość prawną.  

Dlaczego utworzyliśmy EUWT TATRY?
Dążenia założycieli EUWT TATRY – Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry” do powołania Ugrupowania od
początku miały świadomy i celowy charakter. Utworzenie tego innowacyjnego narzędzia miało przede wszystkim umożliwić skuteczną realizację wspólnych transgranicznych projektów w nowej perspektywie 2014-2020, ale także przyczynić się do tego, aby:
● polsko-słowacka współpraca transgraniczna była realizowana na wyższym poziomie formalnym, prawnym, merytorycznym i
instytucjonalnym,
● przezwyciężać bariery formalne, na jakie napotykają wspólne polsko-słowackie przedsięwzięcia z powodu m.in. różnych systemów prawnych i instytucjonalnych w Polsce i na Słowacji, nierównomiernego dostępu do środków unijnych, itp.
● wspólnie rozwiązywać transgraniczne problemy społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego w różnych dziedzinach,
● pozyskać narzędzie służące założycielom EUWT – Związkowi Euroregion „Tatry” z polskiej strony i Združeniu Region „Tatry” ze
słowackiej strony, a tym samym samorządom członkowskim obu stowarzyszeń, do absorpcji środków unijnych w większym niż
dotychczas zakresie. EUWT jest doskonałym narzędziem do realizowania projektów, ponieważ spełnia równocześnie 4 kryteria
transgranicznego partnerstwa: wspólne przygotowanie projektu, wspólną realizację i finansowanie oraz wspólny personel – jest
tzw. „jedynym beneficjentem” (sole beneficiary), który może samodzielnie realizować projekty,
● umożliwić zarządzanie projektami europejskimi, a w szczególności podjąć starania o zarządzanie mikroprojektami w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Podstawy prawne utworzenia i funkcjonowania EUWT
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● Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19 z późn. zm.)
● Ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z
2008 r. nr 218, poz. 1390 z późn. zm.)  
● Ustawa Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 90/2008 Z.z. (Zbioru Ustaw Republiki Słowackiej) z dnia 15 lutego 2008 r. o
europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej oraz o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Z.z. o statystyce wraz z późniejszymi
zmianami
● Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. podpisana dnia 14.08.2013 r. w
Nowym Targu
● Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. podpisany dnia 14.08.2013 r. w Kieżmarku
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Cechy konstytutywne EUWT TATRY
Po pierwsze
EUWT TATRY jest transgraniczną organizacją, którą tworzą:
● po stronie polskiej – Związek Euroregion „Tatry”
● po stronie słowackiej – Stowarzyszenie Region „Tatry“
EUWT TATRY posiada osobowość prawną prawa Unii Europejskiej oraz posiada zdolność prawną i zdolność do czynności
prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego.
Po drugie
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
Po trzecie
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 TATRY 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, a w szczególności polsko-słowackich transgranicznych mikroprojektów.
Po czwarte
EUWT TATRY swoje funkcjonowanie opiera na Konwencji podpisanej przez Związek Euroregion „Tatry” i Stowarzyszenie Region „Tatry” w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Nowym Targu i Statucie podpisanym w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Kieżmarku.
Konwencja i Statut są obowiązkowymi i podstawowymi dokumentami, na podstawie których nastąpi rejestracja EUWT.
EUWT TATRY uzyskało osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej tj. 20 września 2013 r.
Po piąte
EUWT TATRY posiada siedzibę statutową w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2, i jest zarejestrowane w Polsce.
Wybór lokalizacji siedziby statutowej ma istotne skutki prawne, gdyż określa ona w szczególności właściwe prawo mające pomocniczo zastosowanie do funkcjonowania EUWT, interpretacji konwencji i statutu oraz organy odpowiedzialne za jego kontrolę.
Tym prawem w przypadku EUWT TATRY jest prawo polskie.
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Po szóste
EUWT TATRY jako odrębna osoba prawna posiada następujące organy:
Zgromadzenie, które jest najwyższym organem Ugrupowania. Zgromadzenie składa się z 14 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 7 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 7 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”.
Dyrektora, który jest statutowym organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje działalnością Ugrupowania oraz podejmuje działania w jego imieniu.
Radę Nadzorczą, która jest organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania czynności nadzoru. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, z których 3 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 3 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”.
Po siódme
EUWT TATRY posiada własny budżet. Funkcjonowanie EUWT finansowane jest przez instytucje, które powołują to ugrupowanie.
Koszty założenia ugrupowania i prowadzenia jego działalności pokrywane są ze środków własnych (składek członkowskich).
Środki na funkcjonowanie i realizację swoich zadań EUWT będzie musiało wypracować samodzielnie, przede wszystkim poprzez
realizację projektów dofinansowanych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020. Ugrupowanie może także
korzystać z innych źródeł finansowania i programów, które nie są finansowane przez Unię Europejską jak np. Fundusz Wyszehradzki itp.

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

Charakterystyka obszaru działania EUWT TATRY
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 – 13.700 km2
Mieszkańcy – 1.500.000 osób

STRONA POLSKA
Obszar działania EUWT TATRY po stronie polskiej obejmuje całe województwo małopolskie, jednak do szczegółowej analizy
w strategii wybrano tylko sześć powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański, w których zlokalizowane są samorządy – członkowie Związku Euroregion „Tatry”, jednego z założycieli Ugrupowania. Są to równocześnie powiaty
objęte obszarem wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020.
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Powiat gorlicki położony jest na południowym zachodzie Małopolski i graniczy z dwoma małopolskimi powiatami: nowosądeckim i
tarnowskim oraz od zachodu z podkarpackim powiatem jasielskim. Od południa graniczy ze Słowacją. Powiat gorlicki tworzy 10 gmin,
z  tego 1 gmina miejska: Gorlice, 2 gminy miejsko-wiejskie: Biecz i Bobowa oraz 7 gmin wiejskich: Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie. Siedzibą powiatu jest miasto Gorlice.
Teren powiatu sprzyja odpoczynkowi oraz uprawianiu różnego rodzaju sportów. Wśród atrakcji turystycznych powiatu gorlickiego
warto wymienić sprzyjające uprawianiu sportów wodnych Jezioro Klimkowskie, które powstało na rzece Ropa. Woda jeziora posiada I
klasę czystości. Natomiast Stadnina Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie zachęca do jazdy konnej. Będąc w powiecie gorlickim
warto zobaczyć Magurski Park Narodowy utworzony w 1995 roku, obejmujący swymi granicami fragment Beskidu Niskiego, przy granicy z Republiką Słowacką, Kornuty – rezerwat przyrody nieożywionej położony w paśmie Magury Wątkowskiej w Beskidzie Niskim,
w którym podziwiać można fantazyjnie ukształtowane skały zbudowane z piaskowca magurskiego i Pałac w Siarach. Warto również
odwiedzić wspaniały, ulubiony przez królów polskich Biecz, z zachowanym od czasów średniowiecza układem urbanistycznym oraz
unikalne gorlickie kościoły i cerkiewki, świadczące o artystycznym kunszcie dawnych pogórzańskich i łemkowskich mistrzów.
Na terenie powiatu gorlickiego znajduje się uzdrowisko Wysowa oraz Zakład Zakład Usłu Leczniczo-Wczasowych i Rehabilitacji w
Wapiennem. Położone są w pięknej, słonecznej kotlinie, otoczonej wzgórzami Beskidu Niskiego, co sprzyja wypoczynkowi i leczeniu.
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Powiat gorlicki
Liczba mieszkańców: 		
109 265
Powierzchnia: 			
967 km2
Liczba gmin: 		
3 miasta i 7 gmin
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Powiat limanowski
Liczba mieszkańców:
128 045
Powierzchnia: 			
952 km2
Liczba gmin:			
2 miasta i 10 gmin
Powiat limanowski  leży w środkowej części województwa małopolskiego. Graniczy z powiatami: myślenickim, bocheńskim,
brzeskim, nowosądeckim i nowotarskim. Powiat tworzą 2 miasta: Limanowa i Mszana Dolna oraz 10 gmin wiejskich: Dobra,
Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark. Siedzibą powiatu jest
Limanowa, która pełni funkcję głównego ośrodka administracyjno-usługowo-kulturalnego regionu. Limanowa mieści miasto i gminę. Miasto zamieszkuje 15 tys. mieszkańców, gminę 22 tys. W Limanowej znajduje się Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
– mieszczące się w zabytkowym Dworze Marsów XVII/XIX w. W jego zbiorach zgromadzone są m.in. dokumenty i eksponaty
związane z dziejami miasta i regionu oraz etnografią i kulturą ludową.
Powiat limanowski obejmuje swymi granicami większą część Beskidu Wyspowego i północne stoki Gorców. Beskid Wyspowy
– to grupa górska, ograniczona na zachodzie górnymi odcinkami dolin rzek Skawy i Raby, na wschodzie zaś Doliną Dunajca. Na
południu doliny rzek: Mszanki i Kamienicy rozgraniczają Beskid Wyspowy od Gorców, ku północy zaś górzysty krajobraz przechodzi w łagodne sfalowania Pogórza Wielicko-Rożnowskiego.
Rejon powiatu limanowskiego to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych Małopolski. W ciągu trwającego przez cały
rok sezonu turystycznego goście znajdują tu wszystkie elementy, będące wizytówką regionu: zróżnicowane trasy górskich wycieczek, lasy, rzeki oraz trasy dla amatorów narciarstwa i turystyki rowerowej. Znane są również najcenniejsze zabytki historii tej ziemi:
drewniane kościoły w Łososinie Górnej, Łukowicy, Kamionce, Słopnicach i Dobrej. W wielu miejscowościach zachowały się wyjątkowe przykłady małopolskiej architektury dworskiej: zespoły parkowo-pałacowe w Laskowej (dwór, kaplica, spichlerz), w Kamienicy
(pałac i park), w Niedźwiedziu (willa Władysława Orkana – „Orkanówka” oraz XVII-wieczny dwór w Świdniku (gmina Łukowica).
Powiat myślenicki
Liczba mieszkańców: 		
123 327
Powierzchnia: 			
673 km2
Liczba gmin:			
3 miasta i 6 gmin
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Powiat myślenicki położony jest w południowej części województwa małopolskiego. Tworzy go 9 gmin – w tym 3 miejskie: Myślenice, Dobczyce, Sułkowice i 6 gmin wiejskich: Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia i Wiśniowa. Większość powiatu
leży w malowniczej dolinie Raby okolonej górami Beskidu Średniego i Wyspowego, a północną jego część stanowią wzniesienia
Pogórza Wielickiego oraz Dolina Skawinki. Okolice Dobczyc, Myślenic łączą w sobie cechy obszarów górskich i wyżynnych. Największe góry: Luboń Wielki 1022 m, Strzebel 977 m, Lubomir 904 m, Łysina 891 m, Koskowa Góra 866 m, Kotoń 857 m, Zębolowa
858 m, Ciecień 829 m, Kamiennik 818 m, Uklejna 680 m, Chełm 654 m.
Dogodność połączeń, a przede wszystkim „zakopianka” – droga łącząca Kraków z Zakopanem zachęcają do korzystania z
uroków Beskidu Średniego. Warto zaznaczyć, że ziemia myślenicka miała od wieków duże znaczenie jako węzeł komunikacyjny.
Przebiegała tędy dawna droga królewska: Via Regia, która łączyła Kraków z Węgrami i trakt cesarsko-królewski biegnący z Lwowa
przez Tarnów do Wadowic i dalej do Wiednia.
Główne atuty powiatu to: przedsiębiorczość i pracowitość mieszkańców, wspaniałe warunki naturalne: piękne krajobrazy, wspaniałe panoramy widokowe na szlakach turystycznych, czyste powietrze i woda, duża ilość terenów leśnych, ekologiczna żywność,
dogodne połączenia komunikacyjne.
Nasi przodkowie znaleźli tu dobre warunki, o czym świadczy pradawne osadnictwo (wczesnośredniowieczne cmentarzysko
kurhanowe w okolicach Kornatki, góra Grodzisko k. Poznachowic Górnych oraz osady w Dobczycach i Myślenicach). W Dobczycach wzniesiono w średniowieczu okazały zamek obronny. Przebywali tu m.in. królowie: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki,
Władysław Jagiełło z Jadwigą, Kazimierz Jagiellończyk, przez pewien czas mieszkał św. Kazimierz wraz ze swym nauczycielem
Janem Długoszem. Zamek myślenicki, który niestety nie zachował się, gościł zaś Mikołaja Reja. Walory ziemi myślenickiej „docenił” król Kazimierz Wielki – większość miejscowości powiatu myślenickiego łącznie ze stolicą powiatu – Myślenicami swój cywilizacyjny kształt zawdzięczają temu wielkiemu Polakowi.
Krajobraz kulturowy to zabudowa mało zwarta i spontanicznie rozrzucona nieraz aż po szczyty wzgórz. W dolinach wzdłuż ciągów "ulicówka" przechodząca w centrach w zwartą. Dominantami są przeważnie obiekty sakralne (kościoły). Charakterystycznym
elementem są również liczne kapliczki przydrożne.
Powiat nowosądecki
Liczba mieszkańców:
209 988
Powierzchnia:			
1 550 km2
Liczba gmin: 			
5 miast i 11 gmin
Powiat nowosądecki położony jest w południowej części Małopolski. Od zachodu graniczy z powiatem limanowskim i nowotarskim, od północy z tarnowskim i brzeskim, a od wschodu z powiatem gorlickim. Jego południowa granica wyznacza granicę Polski
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ze Słowacją. Powiat nowosądecki swoim zasięgiem obejmuje gminę miejską Grybów, 4 gminy miejsko–wiejskie: Krynica-Zdrój,
Muszyna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz oraz 11 gmin wiejskich: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka,
Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro. Siedzibą powiatu nowosądeckiego jest miasto Nowy
Sącz, będące przez wieki centrum gospodarczym i kulturalnym regionu.  
Większość powierzchni powiatu zajmują tereny górskie i wyżynne, a także doliny rzeczne Dunajca z jego głównymi dopływami:
Popradem i Kamienicą. Rzeki te rozdzielają główne pasma górskie Sądecczyzny: Beskid Sądecki, Beskid Niski i Beskid Wyspowy,
otaczające Kotlinę Sądecką, która stanowi główne skupienie osadnicze regionu. Na terenie powiatu brak jest jezior naturalnych,
ale na skutek działalności człowieka powstało sztuczne Jezioro Rożnowskie o długości dochodzącej do 20 km.
Znaczną część powiatu zajmuje Popradzki Park Krajobrazowy. Sądecczyzna spełnia prawie wszystkie wymagania turystów –
można tu znaleźć góry, jezioro, miejscowości pełne zabytków, łemkowskie drewniane cerkwie i monumentalne kościoły, a także
najnowocześniejszą infrastrukturę sportową i szereg słynnych kurortów sanatoryjnych i uzdrowiskowych. Na terenie powiatu znajduje się m.in. uzdrowisko Muszyna, w którym leczone są  m.in. choroby oskrzeli, płuc, przełyku oraz choroba wrzodowa żołądka
i dwunastnicy. Do głównych walorów Muszyny należą: klimat, obfitość lasów, czyste powietrze, cisza i spokój oraz duże zasoby
naturalnych wód mineralnych tzw. szczaw wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowych, żelazistych, zawierających również takie pierwiastki śladowe jak lit i selen. Znane jest także uzdrowisko Piwniczna-Zdrój, w którym leczone są choroby układu
oddechowego oraz uzdrowisko Żegiestów-Zdrój, leczące choroby przewodu pokarmowego i układu moczowego z wykorzystaniem
wód mineralnych i różnego rodzaju zabiegów.
W największych centrach sadowniczych, Łącku i Łososinie Dolnej, każdego roku w okresie kwitnienia sadów organizowane
są Święta Kwitnącej Jabłoni, będące przeglądem kulturalnych i gospodarczych osiągnięć regionu. W imprezach tych biorą udział
zespoły regionalne, orkiestry dęte oraz znani artyści scen polskich.
Na terenie powiatu znajduje się Sądecki Park Etnograficzny – skansen regionalny, prezentujący architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową historycznej Sądecczyzny. Na ok. 20-hektarowym obszarze Parku znajduje się 68 obiektów, prezentujących
kulturę ludową różnych grup etnicznych: Lachów, Pogórzan, Górali Łąckich, Łemków, Cyganów Karpackich.
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Powiat nowotarski położony jest w południowej części Małopolski. Od strony południowej sąsiaduje z powiatem tatrzańskim,
od północnej z powiatem suskim, myślenickim i limanowskim, od wschodniej z powiatem nowosądeckim, a od zachodniej ze
Słowacją. Swoim zasięgiem obejmuje on trzy zróżnicowane kulturowo i przyrodniczo krainy historyczno-geograficzne: Podhale,
Spisz i Orawę. Na terenie powiatu znajdują się trzy miasta: w części centralnej Nowy Targ, na północnych obrzeżach Rabka-Zdrój,
na wschodzie Szczawnica oraz 11 gmin: Czorsztyn, Czarny Dunajec, Jabłonka, Krościenko n. Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze
Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.
Stolicą powiatu jest Nowy Targ – miasto z 34 tys. mieszkańcami, centrum gospodarczo-handlowe, oświatowe i sportowe regionu. Od kilkudziesięciu lat Nowy Targ jest stolicą polskiego hokeja na lodzie, a drużyna „Szarotek” wielokrotnie zdobyła tytuł Mistrza
Polski w tej dyscyplinie sportowej. W 2001 roku w mieście powstała Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która
kształci studentów na 11 kierunkach: architektura i urbanistyka, filologia polska, filologia angielska, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia.
W ostatnich latach w Szaflarach powstał również park wodny Termy Podhalańskie, wykorzystujący wody geotermalne. W ostatnich
latach w Szaflarach powstał również park wodny Termy Podhalańskie, wykorzystujący wody geotermalne.
Niezwykle zróżnicowany krajobrazowo i obfitujący w malownicze pejzaże teren powiatu nowotarskiego tworzy rozległa Kotlina
Orawsko-Nowotarska i otaczające ją pasma górskie: Gorce, zachodnie stoki Beskidu Sądeckiego, Pieniny, część Magury Spiskiej
i Pasmo Babiej Góry. Ten niezwykle cenny przyrodniczo obszar objęty jest różnymi formami ochrony. Na terenie powiatu położony
jest w całości Pieniński Park Narodowy oraz częściowo: Gorczański Park Narodowy i Babiogórski Park Narodowy. Najsłynniejszym
przełomem rzecznym, stanowiącym atrakcję turystyczną europejskiej rangi jest Przełom Dunajca, położony w całości w granicach
Pienińskiego Parku Narodowego oraz zapora w Niedzicy i Jezioro Czorsztyńskie. Na terenie powiatu występują również bogate
złoża wód mineralnych, które są podstawą rozwoju uzdrowisk Rabka i Szczawnica. Wody geotermalne eksploatowane przez Zakład Geotermalny we wsi Bańska Niżna w gminie Szaflary użytkowane są do celów grzewczych.
Dolina górnego Dunajca, na obszarze której znajduje się powiat nowotarski słynie z pięknego krajobrazu, zabytków historycznych i unikalnej przyrody. Sławnym symbolem przeszłości są wybudowane w średniowieczu dwa zamki w Czorsztynie i w Niedzicy.
Położone na przeciwległych brzegach Dunajca, w odległości nie większej niż 1,5 km, zależne były od dwóch państw: zamek
czorsztyński od Polski, zaś zamek w Niedzicy od państwa węgierskiego. Dopiero po pierwszej wojnie światowej oba zamki znalazły
się w granicach Polski. Obecnie zamki udostępniane są turystom do zwiedzania. U ich podnóża rozpościera się malownicza Dolina
Nowotarska wraz z wijącym się i burzliwym Dunajcem. Na tym terenie często występowały powodzie powodujące duże straty. Aby
zapobiec powodziom wybudowano tu zbiorniki wodne i zaporę w Niedzicy.
Do najciekawszych miejsc na terenie powiatu nowotarskiego zaliczyć należy także Dębno z zabytkowym Kościołem p.w. Świętego Michała Archanioła z 2 poł. XV w. Jest to kościół drewniany, jednonawowy, zbudowany z drewna jodłowego i modrzewiowego
bez użycia gwoździ, wpisany do rejestru zabytków jako obiekt grupy „0” a także na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i
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Powiat nowotarski
Liczba mieszkańców: 		
189 268
Powierzchnia: 			
1 475 km2
Liczba gmin:			
3 miasta i 11 gmin
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Naturalnego UNESCO. Wieś Chochołów w powiecie nowotarskim słynie z zachowanej oryginalnej zabudowy drewnianej z przełomu XIX i XX wieku. Od lat 50-tych wieś jest objęta ochroną konserwatorską, co faktycznie zahamowało zmiany urbanistyczne i
architektoniczne w centrum miejscowości i pozwoliło zachować charakter góralskiej zabudowy. Mieszkańcy bardzo dbają o swoje
domy i co roku przed Wielkanocą myją szczotkami płazy domów, dzięki czemu drewno na ścianach zachowuje jasny odcień.  
W Zubrzycy Górnej w Gminie Jabłonka mieści się Orawski Park Etnograficzny. W skansenie znajdują się domy, wiejskie warsztaty rzemieślnicze, szkoła, dwie karczmy, dzwonnica oraz dwór. We wnętrzu dworu zgromadzono meble, naczynia i sprzęty z XIX
w. Warto też zobaczyć 4 wiejskie zakłady przemysłowe: olejarnię, kuźnię, tartak i folusz.
Powiat tatrzański
Liczba mieszkańców: 		
67 831
Powierzchnia: 			
472 km2
Liczba gmin: 			
1 miasto i 4 gminy
Powiat tatrzański, skarbnica tradycji i kultury góralskiej oraz unikalnej przyrody, położony jest u podnóża Tatr, na obszarze zwanym Skalnym Podhalem, będącym subregionem Podhala. Oprócz obszaru Skalnego Podhala do powiatu tatrzańskiego należą trzy
wsie Spisza: Czarna Góra, Jurgów i Rzepiska. Od strony północnej sąsiaduje on z powiatem nowotarskim, natomiast wschodnie,
południowe i zachodnie jego granice stanowią granice państwa ze Słowacją. Do powiatu tatrzańskiego należy 5 gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz  miasto Zakopane.
Na obszarze powiatu tatrzańskiego znajduje się Tatrzański Park Narodowy obejmujący swym zasięgiem najwyższe w łańcuchu
karpackim góry Tatry. Powierzchnia Tatr wynosi ok. 750 km2, z czego 150 km2 przypada na Tatry Polskie; reszta to Tatry Słowackie.
Najwyższy szczyt Tatr po stronie słowackiej to Gerlach (2655 m n.p.m.), a polskiej stronie - Rysy (2499 m n.p.m.). Duże różnice
wzniesień, piętrowość klimatu i niezwykły skład gatunkowy fauny i flory sprawiają, że Tatry mają charakter wysokogórski. W kotlinach na terenie powiatu występują liczne potoki, najważniejsze z nich to: Białka, Poroniec i Zakopianka tworzące po połączeniu
rzekę Biały Dunajec.
Teren powiatu tatrzańskiego należy do najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski. Jest wymarzonym miejscem do uprawiania turystyki górskiej i sportów zimowych. Turyści mają do dyspozycji ok. 300 km oznakowanych szlaków o różnym stopniu
trudności. Do najciekawszych należą m.in. spacerowa Droga pod Reglami z ciekawymi widokami na Kotlinę Zakopiańską, Dolina
Białego – piękny szlak wśród wspaniałego lasu i oryginalnych form skalnych; Hala Gąsienicowa i Czarny Staw Gąsienicowy, szlak
przez Czerwone Wierchy do Doliny Kościeliskiej, w której warto zaglądnąć do Jaskini Mroźnej, szlak z Morskiego Oka przez Czarny
Staw na Rysy lub do Doliny Pięciu Stawów Polskich oraz słynna Orla Perć. Ponadto w rejonie Pasma Gubałowskiego oznakowanych jest 110 km ścieżek spacerowych, z których można podziwiać wspaniałe widoki na Tatry. Amatorzy sportów zimowych mogą
skorzystać w granicach powiatu tatrzańskiego z wyciągów krzesełkowych i orczykowych oraz kolei linowych na stokach m.in. w
Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej, Białce, Jurgowie, Witowie, Małem Cichem. Turystów przyciągają też parki wodne, które powstały w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej i Bukowinie Tatrzańskiej.
Siedzibą starostwa i głównym centrum kulturalnym powiatu jest miasto Zakopane, w którym podziwiać można wiele zabytków.
Są to m.in. willa „Koliba” – pierwszy budynek w stylu zakopiańskim zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza, wzniesiony w
1892 roku (obecnie od 1993 roku znajduje się tam Muzeum Stylu Zakopiańskiego), kaplica Gąsieniców – najstarszy obiekt sakralny
pod Tatrami, kościółek parafialny w Zakopanem p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (dawny św. Klemensa) wybudowany w 1848
roku. W Zakopanem w 1875 roku powstało pierwsze w Polsce muzeum regionalne – Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego, w którym zgromadzone są zbiory geologiczne, etnograficzne i przyrodnicze. Okazy flory i fauny tatrzańskiej podziwiać można
w Muzeum Przyrodniczym Tatrzańskiego Parku Narodowego. W willi „Atma” natomiast znajduje się muzeum biograficzne Karola
Szymanowskiego, a na Harendzie Muzeum Jana Kasprowicza. W Zakopanem mieści się też kilkanaście galerii. Do najbardziej
znanych należą: Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich oraz Galeria Władysława Hasiora.

STRONA SŁOWACKA
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Powiat Dolny Kubin
Liczba mieszkańców:		
39 499
Powierzchnia:			
491,80 km2
Liczba miejscowości:
1 miasto i 23 wsie
Region Dolna Orawa leży w południowej części dawnej żupy Orawa. Na północ od niej leży Biała Orawa, na północny wschód
Górna Orawa. Granice regionu Dolna Orawa pokrywają się z granicami jednostki administracyjnej Dolny Kubin. Na Dolnej Orawie
występują liczne jaskinie, ale żadna z nich nie jest udostępniona dla zwiedzających. Podkład geologiczny stanowią osady czwartorzędowe. Dolinę rzeki Orawa tworzą wapienie, skały osadowe, piaskowce i łupki, które pod wpływem działania płynącej wody
tworzą różne twory skalne, między którymi wije się rzeka Orawa. Tereny te należą do dorzecza Wagu. Klimat jest kontynentalny,
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łagodny, chłodny, z wyraźnym wpływem Oceanu Atlantyckiego. Na podstawie obserwacji pogodowych w Orawskim Podzamczu
średnia roczna temperatura wynosi + 6,3°C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią roczną temperaturą + 16,1°C, najchłodniejszy miesiąc to styczeń – 4,6°C. Najlepszy do uprawiania turystyki jest okres od drugiej połowy sierpnia do początku
października, do uprawianie narciarstwa najlepsze są miesiące luty i marzec. Roślinność dzięki budowie geologicznej jest bardzo
zróżnicowana. Hale w wysokich górach są bogate w typową florę łąkową. Żyje tu zwierzyna płowa, dziki, lisy, kuny leśne, rysie,
niedźwiedzie, wilki, z ptactwa wyróżniamy cietrzewia, jarząbka, sowę, puchacza, sokoła, myszołowa, orlika krzykliwego.
Powiat Kieżmark
Liczba mieszkańców:		
Powierzchnia:
		
Liczba miejscowości:

71 389
630 km2
3 miasta i 38 wsi

Powiat Kieżmark powstał w wyniku podziału powiatu Poprad w 1996 roku. Na jego obszarze na zachodzie znajduje się Kotlina
Popradzka, na północy Magura Spiska i Pieniny, a na wschodzie Góry Lewockie. Największą rzeką jest rzeka Poprad. Wielką atrakcję turystyczną Pienin stanowi spływ na tradycyjnych góralskich tratwach przez Przełom Dunajca – największy przełom
rzeczny w środkowej Europie. Rzeka Dunajec na odcinku spływu o długości 17 km jest rzeką graniczną ze Słowacją. W powiecie
Kieżmark znajduje się Pieniński Park Narodowy, pomniki przyrody i narodowe rezerwaty przyrody. Według liczby mieszkańców
powiat Kieżmark należy do mniejszych powiatów Słowacji z małą gęstością zaludnienia. Powiat charakteryzuje się niewystarczającą infrastrukturą i wysokim stopniem bezrobocia Przemysł powiatu jest ukierunkowany na wyroby spożywcze i produkcję maszyn.
Rolnictwo zorientowane jest na hodowlę bydła i owiec. Potencjał naturalny obszaru powiatu, jego bogactwo, zabytki kultury i historii
oraz architektura ludowa stwarzają idealne warunki do rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Administracyjnym centrum powiatu jest miasto Kieżmark. Jego historyczne centrum zostało uznane za miejski rezerwat zabytków. Co roku
organizowany jest tutaj Europejski Festiwal Rzemiosła Ludowego EĽRO. Unikalnym zabytkiem sakralnym jest ewangelicki kościół
artykularny z 1717 roku, od 2008 roku wpisany na listę UNESCO. W powiecie Kieżmark znajduje się także najdłuższa na Słowacji
wieś Osturnia oraz najmniejszy słowacki drewniany kościółek w Małej Frankowej.
Powiat Lewocza
Liczba mieszkańców:		
Powierzchnia:			
Liczba miejscowości:

33 372
421 km2
2 miasta i 31 wsi

Powiat Lewocza z punktu widzenia geograficznego znajduje się na obszarze Gór Lewockich i Gór Branisko. Jest on bardzo
zróżnicowany. Z ogólnej liczby 33 miejscowości w powiecie dwie z nich mają status miasta: Lewocza i Spiskie Podhradie. Powiat jest
przeważnie górzysty, najwyższy szczyt ma wysokość 1 200 m (Smrekovica). Jest otoczony górami – z północy Górami Lewockimi,
które do dziś zachowały pozostałości rzeźby trzeciorzędowej z płaskimi, stosunkowo szerokimi grzbietami. Należy do szerszego
układu geograficznego, znany jest z niezwykle bogatej migracji gatunków zwierząt i ptaków. Główne atrakcje powiatu to: turystyka
piesza i rowerowa, agroturystyka, jazda konna, myślistwo, rybołówstwo, narciarstwo zjazdowe i biegowe, sport. Drugą, bardzo
ważną cechą charakterystyczną powiatu są liczne zabytki historyczne, m.in. Kościół Św. Jakuba (narodowy zabytek kultury, drugi
największy kosciół na Słowacji i największy gotycki kościół na Spiszu), który zdobi najwyższy na świecie późnogotycki ołtarz (18,62
m), który powstał w pracowni średniowiecznego Mistrza Pawła z Lewoczy, Dom Mistrza Pawła, Zamek Spiski, Spiska Kapituła.
Zabytki te skoncentrowane są na małym obszarze, a wiele z nich to skarby kultury światowej. Ich wartość doceniają liczni turyści.
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Powiat Liptowski Mikułasz położony jest w Kotlinie Liptowskiej. Od północy otaczają go pasma Tatr Zachodnich, Tatr Wysokich i
Gór Choczańskich, na południu znajdują się Tatry Niskie. Przez region przepływa najdłuższa słowacka rzeka Wag. W latach 19701975 wybudowano tu zaporę wodną Liptowska Mara. W 1976 roku zakończono budowę wodnej elektrowni Czarny Wag. Naturalny
potencjał Liptowa sprawił, że region ten stał się popularnym miejscem całorocznego wypoczynku. Główną atrakcją jest przede
wszystkim turystyka. Turyści mogą wybierać pomiędzy możliwością skorzystania ze sztucznego jeziora Liptovská Mara, wycieczkami w góry i zwiedzaniem jaskin, podziwianiem pomników przyrody, rezerwatów przyrody, znajdujacy się w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz Parku Narodowym Niżne Tatry. Okoliczne góry oferują wiele oznakowanych tras turystycznych – od przeznaczonych do
niezbyt trudnych spacerów, aż po wymagające wysokogórskie szlaki. W powiecie znajduje się wiele jaskiń udostępnionych turystom,
z których największą jest Demianowska Jaskinia Wolności. W powiecie występuje wiele źródeł mineralnych. Są tu duże możliwości
uprawiania różnych sportów. Region jest znany także ze swojej bogatej historii, o czym świadczy wiele zabytków historycznych,
ważnych znalezisk archeologicznych, pamiątek kultury ludowej i folkloru. Wiele z nich ma znaczenie europejskie, a nawet światowe.
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Powiat Liptowski Mikułasz
Liczba mieszkańców:		
72 592
Powierzchnia:			
1 341 km2
Liczba miejscowości:
2 miasta i 54 wsie
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Powiat Namiestów
Liczba mieszkańców:		
60 248
Powierzchnia:			
690,50 km2
Liczba miejscowości:
1 miasto i 23 wsie
Powiat Namiestów znany jest także często jako Biała Orawa i jest najbardziej na północ wysuniętym powiatem Słowacji. Na
północy sięga on granicy z Polską oraz masywu Beskidów Orawskich (Babia Góra 1 723 m), a na południu Magury Orawskiej
(Budin 1 221 m). Prawie cały obszar powiatu nazywany także Orawą (od nazwy rzeki) lub Górną Orawą jest obszarem chronionego
krajobrazu z wieloma pierwotnymi leśnymi kompleksami, które stanowią 40% jego terytorium i obfitują w cenne gatunki roślin i
zwierząt. Małe uprzemysłowienie, sprzyjające warunki naturalne oraz gościnność mieszkańców sprawiają, że region ten jest terenem wyjątkowym pod względem rozwoju turystyki. Ruch turystyczny latem skupia się zwłaszcza w okolicach Zapory Orawskiej,
która jest największym jeziorem na Słowacji i stała się popularnym ośrodkiem sportu i rekreacji. W miesiącach zimowych turystów
przyciąga atrakcyjna oferta uprawiania sportów, a ośrodki narciarskie rozmieszczone są równomiernie na całym terenie regionu.
Region Białej Orawy jest również bogaty w wiele innych ciekawostek naturalnych, historycznych i kulturalnych.
Powiat Poprad
Liczba mieszkańców:
Powierzchnia:		
Liczba miejscowości:

104 297
1 105,10 km2
3 miasta i 26 wsi

Powiat Poprad z punktu widzenia ruchu turystycznego i jego dalszego rozwoju można uważać za jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów Słowacji.
Na jego obszarze znajdują się aż trzy parki narodowe – Niżne Tatry, Słowacki Raj i Tatrzański Park Narodowy. Większość obszaru należy do dorzecza rzeki Poprad, a tylko część południowa do rzeki Hornad. Pozostałością po lodowcach są tatrzańskie jeziora. Powiat Poprad zajmuje obszar wyjątkowo bogaty pod względem warunków naturalnych i możliwości społeczno-ekonomicznych. Rekreacja, turystyka, uzdrowiska i sport nabierają tu znaczenia ogólnosłowackiego, a nawet międzynarodowego. Położenie
geograficzne powiatu determinuje intensywny rozwój turystyki transgranicznej z Rzeczypospolitą Polską. Wyjątkowy masyw Tatr
kwalifikuje ten obszar do ważnych ośrodków ruchu turystycznego. Obszar powiatu ze względu na wyjątkowe cechy, które tworzą
podstawowe warunki do rozwoju turystyki, zajmuje najważniejsze miejsce w Słowacji. Największym miastem powiatu jest liczący
56 000 mieszkańców Poprad. Jest to nowoczesne miasto, z wieloma zabytkami kulturalnymi i historycznymi. Nad miastem Poprad
górują Tatry Wysokie, które są największym i najwyższym łańcuchem na Słowacji. Oferują one wiele możliwości miłośnikom turystyki i sportów zimowych (m.in. najwyżej położony tatrzański ośrodek narciarstwa zjazdowego w Tatrzańskiej Łomnicy), turystyki
rowerowej, rybołówstwa. Znajdują się tu także ośrodki uzdrowiskowe oraz wyspecjalizowane ośrodki zdrowia. W odległości 1 km
od Popradu usytuowane jest międzynarodowe lotnisko Poprad - Tatry.
Powiat Rużomberok
Liczba mieszkańców: 		
57 762
Powierzchnia:			
646,80 km2
Liczba miejscowości:
1 miasto i 24 wsie
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Powiat Rużomberok należy do Żylińskiego Samorządowego Kraju. Znajduje się w zachodniej części Kotliny Liptowskiej. Jego
naturalne granice tworzą pasma: Wielka Fatra na zachodzie, Góry Choczańskie na północy, Tatry Niskie na południu i wschodzie.
Najwięcej zabytków skupionych jest w mieście Rużomberok. Szczególne znaczenie ma osada Wilkoliniec, która w 1993 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dobrze rozwinięta jest turystyka. Źródła termalne występujące
w Lúčkach wykorzystywane są do celów leczniczych, natomiast w Beszeniowej do celów rekreacyjnych. Znajdują się tu także
ośrodki sportów zimowych. Długą tradycję w regionie dolnego Liptowa ma przemysł papierniczy. Największym zakładem przemysłowym zatrudniającym najwięcej pracowników jest zakład celulozowo-papierniczy. W powiecie dużą rolę odgrywa też przemysł
związany z obróbką drewna, produkcją tarcicy, mebli oraz produkcja i obróbka metali. Długą tradycję mają tu także uroczystości
folklorystyczne w Rużomberku, tzw. „sadenie mája“, w Sliaczach „Liptowskie dni matki“, a w wielu regionach uroczystości ludowe,
nazywane „bursa“.
Powiat Sabinów
Liczba mieszkańców:		
Powierzchnia:			
Liczba miejscowości:

58450
545,40 km2
2 miasta i 41 wsi

Powiat Sabinów jest najbardziej na wschód położonym powiatem Združenia Euroregion „Tatry”. Osadnictwo i przemysł koncentrują się głównie na międzygórzu spisko-szaryskim, które od południa ogranicza pasmo górskie Bachureň i Szaryska Wierchowina,

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

a na północy Čergov. Osią obszaru jest rzeka Torysa, do której wpływa kilka mniejszych potoków. Liczba mieszkańców wpisuje
powiat Sabinów pomiędzy mniejsze słowackie powiaty. Dominuje tu przemysł spożywczy, odzieżowy, maszynowy i obróbki drewna. W Szaryskich Michalanach znajduje się największy na wschodzie Słowacji zakład farmaceutyczny. Najstarszym zabytkiem
architektonicznym jest gotycki kościół św. Jana Chrzciciela w Sabinowie. Znajdują się tu takze ruiny kilku zamków, które w średniowieczu pełniły funkcje obronne na szlakach handlowych. Najważniejsze to zamki kamienicki oraz hanigowski. Znanym centrum
rekreacyjnym stał się ośrodek Drienica - Lysá. Doliną Torysy prowadzą ważne szlaki komunikacyjne.
Powiat Spiska Nowa Wieś
Liczba mieszkańców:		
98 244
Powierchnia:				
587,50 km2
Liczba miejscowości:
3 miasta i 33 wsie
Powiat Spiska Nowa Wieś zajmuje obszar na północy Słowacji otoczony Niżnymi Tatrami, Górami Lewockimi, Braniskiem, Górami Wołowskimi i Słowackim Rajem. Na wschodzie ogranicza go kotlina Hornadu, na zachodzie Słowacki Raj. Na południowym
zachodzie powiatu płynie rzeka Hnilec. Na obszarze powiatu znajduje się Park Narodowy Słowacki Raj. Siedzibą powiatu jest Spiska Nowa Wieś licząca prawie 40 000 mieszkańców. Status miasta posiadają także Krompachy i Włochy Spiskie. Do największych
miejscowości powiatu należą Smiżany (liczące ponad 7 600 mieszkańców), które są największą wsią w Republice Słowackiej,
Markuszowce i Bystrany. Spisz jest regionem o bogatej, wspaniałej przeszłości, o czym świadczy duża ilość zabytków historii i kultury (np. rzymskokatolicki kościół Wniebowzięcia NMP w Spiskiej Nowej Wsi z najwyższą neogotycką wieżą kościelną na Słowacji,
liczącą 87m). Na obszarze powiatu potencjał ludzki i materialny oraz baza surowców koncentruje się w 11 różnych sektorach – w
przemyśle maszynowym, tekstylnym, drzewnym, hutniczym i elektrotechnicznym, geologii, górnictwie, budownictwie, rolnictwie,
turystyce i usługach. Główne uprawy rolne obejmują zboża, rośliny oleiste, rośliny strączkowe, ziemniaki i rośliny pastewne.  
Powiat Stara Lubowla
Liczba mieszkańców:		
53 140
Powierzchnia:			
707,90 km2
Liczba miejscowości:
2 miasta i 42 wsie
Powiat Stara Lubowla położony jest na północy Słowacji, w północno-zachodniej części Preszowskiego Samorządowego Kraju.
Znajdują się tu fragmenty łańcuchów Gór Lewockich, Gór Czergowskich, Spiskiej Magury i Pienin. Wyjątkowość powiatu wynika
z piękna przyrody, zabytków, klimatu oraz bogactwa zakątków turystycznych, rekreacyjnych i urlopowych, a także jego wielokulturowości. Centrum administracyjnym, kulturalnym i przemysłowym powiatu jest miasto Stara Lubowla. Ważną rolę odegrał Zamek
Lubovňa, wybudowany w drugiej połowie XIII wieku jako twierdza graniczna. Zamek położony w północnej części Węgier chronił
ważny szlak handlowy prowadzący do Polski. Często spotykali się tu monarchowie polscy i węgierscy. Obecnie zamek stanowi
główną atrakcję turystyczną regionu. Inną ważną fortecą graniczną w średniowieczu był wybudowany w pierwszej połowie XIII
wieku zamek Plaveč, który był jednym z zamków na linii Plaveč- Ľubovňa-Niedzica-Orava strzegących północnej granicy Węgier.
Przyrodnicze uwarunkowania całego powiatu Stara Lubowla stwarzają doskonałe możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. Do
atrakcji turystycznych należą uzdrowiska Ľubovnianske kúpele i Kúpele Vyšné Ružbachy z naturalnymi wodami termalnymi. W
całym regionie wystepuje około 85 źródeł wód mineralnych. Przemysł koncentruje się przede wszystkim w sektorze maszynowym,
spożywczym i metalurgicznym. Dynamicznie rozwija się takze handel i usługi.

Powiat Twardoszyn ogranicza Kotlina Orawska, obszerna część obszaru należy do Wyżyny Orawskiej, a część miejscowości
leży wzdłuż rzeki Orawa. Do powiatu należą Tatry Zachodnie – Rohacze (Banikov 2 178 m n.p. m.), Góry Skoruszyńskie i część
Magury Orawskiej. W powiecie znajdują się dwa miasta – Twardoszyn i Trzciana, do największych wsi należą natomiast Niżna i
Liesek. Najmniej osób mieszka w Štefanovie nad Orawą, który w historycznych źródłach wspominany jest już w roku 1355 i należy
do najstarszych miejscowości na Orawie. Wielkie znaczenie dla powiatu ma turystyka. W lecie zainteresowaniem cieszą się pobyty
nad Zaporą Orawską, na Rohaczach i w Orawicach. Wyciągi narciarskie znajdują się w Zubercu, Rohaczach, Niżnej, Twardoszynie, Habówce, Brezowicy i Witanowej. Muzeum Wsi Orawskiej, które znajduje się na polanie Brestowa u podnóża Rohaczów tylko
3 km od Zuberca oferuje ponad 50 obiektów architektury ludowej – budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, zebrane z
różnych części Orawy. W Twardoszynie cennym zabytkiem UNESCO jest gotycki kościółek drewniany z XV wieku i Galeria M.
Medveckiej. Częścią Tatrzańskiego Parku Narodowego TANAP są Rohacze, obszar chronionego krajobrazu CHKO Górna Orawa.
Znajduje się tu 12 narodowych rezerwatów przyrody. W powiecie dominuje przemysł elektrotechniczny, obróbka drewna oraz przemysł spożywczy. Najwięcej pracowników zatrudnia zakład produkujący części elektroniczne. Duże znaczenie ma tez produkcja
urządzeń komunikacyjnych.
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36 010
478,90 km2
2 miasta i 13 wsi

Strona

Powiat Twardoszyn
Liczba mieszkańców: 		
Powierzchnia:			
Liczba mieszkańców:
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Analiza społeczno-ekonomiczna
obszaru działania EUWT TATRY
Demografia
Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców obszaru działania EUWT TATRY w 2012 roku wyniosła 1.512.729 osób, w tym po stronie polskiej 827.724
osoby i po stronie słowackiej 685.005 osób. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby mieszkańców we wszystkich powiatach po stronie polskiej, podobnie jak w całym województwie małopolskim. Stały wzrost liczby mieszkańców występuje również
po stronie słowackiej w powiatach Kraju Preszowskiego. W powiatach Kraju Żylińskiego następuje spadek liczby mieszkańców, z
wyjątkiem powiatu Namestowo, gdzie odnotowuje się nieznaczny wzrost liczby mieszkańców.

STRONA POLSKA

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
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Źrodło: Databáza regionálnej štatistiky
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Gęstość zaludnienia

Średnia gęstość zaludnienia na obszarze sześciu polskich powiatów wynosiła w 2012 roku 140 osób/km2 i jest niższa niż średnia dla województwa małopolskiego (221 osób/km2), ale równocześnie przewyższa średnią dla Polski (123 osoby/km2). Najwyższe
zaludnienie odnotowuje się w powiecie myślenickim (183 osoby/km2) i tatrzański (144 osoby/km2), natomiast najniższe w powiecie
gorlickim (113 osób/km2).
Na obszarze słowackiej części EUWT TATRY średnia gęstość
STRONA SŁOWACKA
zaludnienia wynosiła w 2012 roku 92,97 osób/km2 i jest niższa niż
średnia dla Republiki Słowackiej (110,3 osoby/km2). Największe zaludnienie notuje się w powiecie Spišská Nová Ves (167,2 osób na
km2), w powiecie Kežmarok (113,3 osób/km2) oraz powiecie Sabinov (107,2 osóby/km2). Natomiast najniższe w powiecie Liptovský
Mikuláš (54,1 osoby/km2 ).

STRONA POLSKA

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Źrodło: Databáza regionálnej štatistiky

Przyrost naturalny

W zdecydowanej większości powiatów na obszarze EUWT TATRY odnotowano dodatni przyrost naturalny, jednak w ostatnich
latach obserwuje się coraz niższe wskaźniki przyrostu naturalnego. Dotyczy to zarówno strony polskiej, jak i słowackiej. Jedynym
powiatem, w którym odnotowano większy niż w pozostałych latach wskaźnik przyrostu naturalnego jest słowacki powiat Poprad.
Ujemny przyrost naturalny obserwujemy w 2 powiatach z Kraju Żylinskiego: Liptovský Mikuláš: - 26 oraz Ružomberok: - 191.  

STRONA SŁOWACKA

Źrodło: Databáza regionálnej štatistiky
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Struktura ludności według miejsca zamieszkania
Na obszarze EUWT TATRY po stronie polskiej blisko 75% mieszkańców mieszka na wsi, a tylko 25% w miastach. Natomiast
po stronie słowackiej wskaźnik ten jest mniej zróżnicowany i wynosi ok. 55% mieszkańców na wsi i 45% w miastach.  Obserwuje
się minimalny spadek liczby mieszkańców w miastach i wzrost liczby mieszkańców we wsiach. Tendencja ta nie dotyczy tylko
słowackiego powiatu Poprad oraz Liptovský Mikuláš, w których zlokalizowane są największe miasta słowackiej części regionu.

STRONA POLSKA

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
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Struktura ludności według grup wiekowych
Procentowy udział ludności w wieku produktywnym na obszarze EUWT TATRY nie odbiega znacząco od wskaźników dla województwa małopolskiego po stronie polskiej i krajów Preszowskiego i Żylińskiego po stronie słowackiej. Po stronie polskiej wynosił
on w 2012 roku 66,60%. Wskaźnik ludności w wieku przedprodukcyjnym jest wyższy niż dla całej Malopolski i wynosi 18,59%,
natomiast wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym jest niższy niż w województwie małopolskim i stanowi 14,81%. Po stronie
słowackiej wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym wynosi 70,13%. Natomiast na obszarze 11 słowackich powiatów odnotowuje
się większą niż w obu Krajach liczbę mieszkańców w wieku przedproduktywnym, która stanowi 19,12% ludności i mniejszy odsetek
ludności w wieku poproduktywnym, który w 2012 roku wynosił 10,75%.

STRONA POLSKA

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Źrodło: Databáza regionálnej štatistiky
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Edukacja i rynek pracy
Na obszarze EUWT TATRY dostęp do edukacji nie jest utrudniony. Istnieje tu odpowiednia do liczby mieszkańców sieć placówek szkolnych. Poza szkołami zawodowymi i średnimi można kształcić się tu także w szkołach wyższych. Obserwuje się natomiast
wzrost liczby szkół wyższych zarówno państwowych, jak i niepublicznych oferujących przede wszystkim studia I stopnia i możliwość osiągnięcia tytułu licencjata bez konieczności wyjazdu z rodzinnych stron. Taka sytuacja stwarza warunki sprzyjające do
kontynuowania edukacji, a tym samym sprzyja wzrostowi poziomu wykształcenia ludności regionu.
Systemy oświaty w Polsce i na Słowacji różnią się od siebie. W Polsce system ten obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne oraz inne placówki oświatowe. Nauka jest obowiązkowa od 6. do 18.
roku życia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. W szkołach publicznych nauka w
zakresie ramowych planów nauczania jest bezpłatna. Na Słowacji system oświaty przewiduje bezpłatne kształcenie dla każdego
na poziomie podstawowym, średnim oraz (z pewnymi wyjątkami) w szkołach wyższych. Oprócz państwowego systemu oświaty
funkcjonują tu szkoły prywatne i kościelne, w których nauka może być odpłatna. System oświaty obejmuje następujące rodzaje
szkół: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, średnie szkoły zawodowe, konserwatoria, szkoły dla dzieci specjalnej troski,
podstawowe szkoły artystyczne, szkoły językowe.

Przedszkola
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Wychowanie przedszkolne w Polsce obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Może ono być realizowane w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte
obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są „zerówkami”. Na
Słowacji nauka w przedszkolu dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wiek przedszkolny zaczyna się od 5 roku życia.  
W ostatnich latach we wszystkich sześciu omawianych powiatach po stronie polskiej wzrasta liczba przedszkoli oraz liczba
dzieci uczęszczających do nich. Na Słowacji z kolei od 2011 roku obserwuje się wzrost liczby dzieci w przedszkolach, który w
ostatnich 4 latach wyniósł około 10%. Prognozuje się, że taka tendencja utrzyma się do 2017 roku.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych; Ústav informácií a prognóz školstva http://www.uips.sk/prehlady-skol/ (stan na 15.09.2013 r.)

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

Szkoły podstawowe i gimnazja

W Polsce nauczanie na poziomie podstawowym obejmuje szkołę podstawową i gimnazjum i jest bezpłatne. Sześcioletnia
szkoła podstawowa podzielona jest na dwa trzyletnie etapy. W pierwszym etapie – w klasach I-III przeznaczonych dla dzieci w
wieku (7-10 lat) – realizowana jest edukacja wczesnoszkolna. Od 1 września 2014 r. do klas I zaczną uczęszczać dzieci w wieku 6
lat. W klasach IV-VI kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów, których prowadzenie powierza się nauczycielom-specjalistom.
W klasie VI uczniowie przystępują do sprawdzianu poziomu wiedzy i umiejętności, który jest jednakowy dla wszystkich uczniów.
Reforma systemu oświaty z 1999 r. wprowadziła trzyletnie gimnazjum jako nowy typ szkoły przeznaczony dla młodzieży w wieku
13-16 lat. Kształcenie na tym etapie ma charakter ogólny i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Wynik egzaminu jest jednym z
kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
Na Słowacji nauka w szkole podstawowej dotyczy dzieci w wieku 6-15 lat. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wieku 6-16 lat.
Kształcenie obowiązkowe jest bezpłatne. Szkoła podstawowa trwa dziewięć lat i jest dwustopniowa. I etap obejmuje klasy 1-4 to
kształcenie na poziomie szkoły podstawowej, II etap – klasy 5-9, to kształcenie na poziomie szkoły średniej I stopnia. Przejście z I
etapu na II nie wymaga zdawania egzaminu.
W polskiej części EUWT TATRY w ostatnich latach obserwuje się spadek liczby szkół podstawowych oraz liczby uczniów
uczęszczających do tych szkół. Liczba gimnazjów pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 237. Jednak wciąż zmniejsza się
liczba uczniów szkół gimnazjalnych. Jest to konsekwencja spadku liczby dzieci i utrzymujących się tendencji demograficznych. Na
Słowacji od 2000 roku również obserwowano stały spadek liczby uczniów. Jednak od 2009 roku następuje powolny wzrost liczby
nowych uczniów w szkołach podstawowych. Prognozuje się, że tendencja ta utrzyma się do 2017 r.
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Źródło: Ústav informácií a prognóz školstva http://www.uips.sk/prehlady-skol/ (stan na 15.09.2013 r.)
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Szkoły średnie

Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym w Polsce odbywa się w trzech typach szkół: zasadnicze szkoły zawodowe (edukacja
obejmuje 2-3 lata i kończy się egzaminem oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), trzyletnie licea
ogólnokształcące (ich ukończenie umożliwia zdanie egzaminu maturalnego i zdobycie świadectwa dojrzałości), czteroletnie technika
(umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości, kończą się egzaminem, po którego zdaniu uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe).
Kształcenie w szkołach średnich na Słowacji obejmuje uczniów w wieku 15-19 lat. Ukończenie 9 klasy szkoły podstawowej oznacza równocześnie ukończenie szkoły średniej I stopnia. Uczeń ma również wybór i po ukończeniu V klasy szkoły podstawowej może
zostać przyjęty do I klasy ośmioletniego programu kształcenia w gimnazjum (gymnázium) lub w konserwatorium tańca (tanečné
konzervatórium), które stanowią szkoły średnie II stopnia.
Uczeń, który ukończył 9 klas szkoły podstawowej ma możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej II stopnia i wyboru
pomiędzy nauką w gimnazjum (przez 4 lata), nauką w konserwatorium (4 lata) lub nauką w średniej szkole zawodowej. Wybierając
szkołę zawodową uczeń kształci się 3 lata i po zdaniu egzaminu zawodowego może uzupełnić wykształcenie przez 2 lata nauki,
kończąc egzaminem maturalnym. Uczeń może również wybrać 4-letnią szkołę zawodową, która kończy się egzaminem maturalnym.
W polskiej części EUWT TATRY obserwuje się stały spadek liczby uczniów w szkołach średnich, co powoduje również zmniejszanie się ilości tych szkół. Najwięcej uczniów kształci się w technikach. Charakterystyczną cechą polskiej części pogranicza jest to,
że więcej uczniów wybiera naukę w liceach ogólnokształcących niż w szkołach zawodowych.
Gimnazja na Słowacji były jedynym rodzajem szkół, w których liczba uczniów rosła pomimo malejących tendencji demograficznych. Prognozuje się jednak, że do 2019 roku nastąpi spadek liczby uczniów w gimnazjach.. Szkolnictwo zawodowe na Słowacji jest
dobrze rozwinięte, jednak liczba uczniów w szkołach średnich od połowy lat 90. stopniowo maleje.
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W polskiej części EUWT TATRY na omawianym obszarze sześciu powiatów działa jedna wyższa uczelnia państwowa utworzona w 2001 roku Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu z wydziałami: architektury i urbanistyki,
filologii angielskiej, filologii polskiej, fizjoterapii, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska, kosmetologii, ochrony środowiska,
pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, turystyki i rekreacji. Ponadto w większych miastach regionu – Nowym Targu, Zakopanem, Myślenicach mieszczą się filie wyższych, głównie krakowskich uczelni oferujące studia stacjonarne, zaoczne i podyplomowe. Szkoły te kształciły w roku 2012/2013 ponad 3.000 studentów. Po polskiej stronie liczba szkół wyższych znajdujących się w
nieodległych od granicy dużych miastach, takich jak Kraków czy Nowy Sącz jest zdecydowanie większa niż po stronie słowackiej.
W calej Małopolsce studenci moga wybierać spośród 32 uczelni i 18 jednostek zamiejscowych, z których większość znajduje się
w Krakowie. Ponadto w Nowym Sączu działa Wyższa Szkoła Biznesu National St. Louis, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Na Słowacji działa 41 uczelni, w tym 20 publicznych, 3 państwowe, 13 prywatnych i 5
zagranicznych. W słowackiej części EUWT TATRY studenci mogą kształcić się w dwóch wyższych szkołach w Rużomberku i w
Liptowskim Mikulaszu. Ponadto mogą wybrać także uniwersytety w Preszowie i Żylinie oraz Wyższą Szkołę Międzynarodowego
Biznesu w Preszowie. Charakterystyczny jest wysoki odsetek kobiet wśród studiujących na obszarze EUWT TATRY, który wynosi
ponad 74% i jest wyższy niż dla Małopolski (59%), czy Kraju Preszowskiego (70%) czy Żylińskiego (51%).

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

Stopa bezrobocia rejestrowanego
Powiaty należące do obszaru działalności EUWT TATRY charakteryzuje dość wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego. Również
w porównaniu z innymi regionami Unii Europejskiej jest ona wyższa, zwłaszcza po stronie słowackiej w Kraju Preszowskim i Żylińskim.

Po stronie polskiej w ostatnich latach stopniowo wzrasta liczba osób bezrobotnych i w
2013 roku średnia dla sześciu omawianych powiatów wyniosła 15,48%, przy 11,5% dla całego
województwa małopolskiego i 13,4% dla Polski.
Największy poziom bezrobocia odnotowuje się
w powiatach limanowskim (18,6%) i nowosądeckim (17,6%),  a najniższy w powiecie tatrzańskim
(13,6%) i powiecie myślenickim (13,5%).
W powiatach słowackiej części EUWT TATRY
w 2013 roku zanotowano spadek stopy bezrobocia w porównaniu z 2012 rokiem z 18,38% do
17,01%. Największy spadek bezrobocia nastąpił w powiecie Sabinov, Spisska Nova Ves oraz
Kežmarok. Natomiast nieznaczny wzrost bezrobocia nastąpił w powiecie Ružomberok oraz Poprad. Stopa bezrobocia na omawianym obszarze
jest wyższa niż w Kraju Żylińskim i niższa niż w
Kraju Preszowskim. Jest też wyższa niż w Republice Słowackiej, w której w 2013 roku wynosiła
13,50%.
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Źródło: Komisja Europejska, Szósty raport
na temat spójności gospodarczej,społecznej
i terytorialnej, s. 60.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych; Databáza regionálnej štatistiky
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
Przeciętne miesieczne wynagrodzenie brutto w EUWT TATRY jest zróżnicowane po polskiej i słowackiej stronie,  jednak w
ostatnich latach regularnie wzrasta. Po polskiej stronie wynosi ono dla sześciu omawianych powiatów 2.878,89 PLN brutto i jest
ono niższe niż średnia dla województwa małopolskiego i dla całej Polski. Nawyższe wynagrodzenia odnotowuje się w powiecie
tatrzańskim, a najniższe w nowotarskim. Natomiast po stronie słowackiej w 11 powiatach EUWT TATRY średnie wynagrodzenie
wzrasta w ostatnich latach (w 2012 roku wynosiło 729 EUR) i jest wyższe niż średnie wynagrodzenie w Republice Słowackiej (689
EUR w 2012 roku). Jest ono też nieznacznie wyższe niż w Kraju Preszowskim, ale znacznie niższe niż w Kraju Żylińskim. Najwyższe wynagrodzenie odnotowuje się w powiecie Ružomberok (895 EUR), Poprad (790 EUR), Liptowski Mikulasz (767 EUR) oraz
Spiska Nowa Wieś (752 EUR).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych; Databáza regionálnej štatistiky

Struktura zatrudnienia wg branży
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Po stronie polskiej w znaczący sposób w gospodarce dominuje zatrudnienie w sektorze związanym z rolnictwem i leśnictwem.
Na omawianym obszarze sześciu powiatów stanowiło ono w 2012 roku aż 51,53%, przy zaledwie 27,69% dla Małopolski i 21,64%
dla całej Polski. Zatrudnienie w przemyśle wynosiło 17,08% i wskaźnik ten jest niższy niż w województwie małopolskim (23,67%),
czy też w całej Polsce (27,50%). Z kolei w innych usługach, takich jak handel, usługi turystyczne, transport, działalność finansowa,
rynek nieruchomości zatrudnienie stanowiło w sumie 31,39%. W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby zatrudnionych w sektorze rolniczym, przy równoczesnym małym wzroście zatrudnienia w przemyśle i coraz większej liczbie zatrudnionych w usługach.
Natomiast w 11 powiatach słowackiej części EUWT w 2012 roku zatrudnienie w przemyśle stanowiło 32,30% wszystkich zatrudnionych, w handlu – 12,08%, w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie – 4,13%, w pozostałych branżach – 51,48%. Odsetek pracujących w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie jest znacznie wyższy niż w Kraju Żylińskim i Preszowskim oraz w całej Republice
Słowackiej. Wyższy jest też odsetek osób pracujących w przemyśle. Natomiast niższy jest udział osób pracujących w handlu oraz
w pozostałych branżach.

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020
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Źrodło: Databáza regionálnej štatistiky, stan w 2012 roku
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Środowisko przyrodnicze
Środowisko naturalne obszaru słowacko-polskiego pogranicza, który obejmuje EUWT TATRY charakteryzuje się zachowanymi
ekosystemami z wysoką bioróżnorodnością i występowaniem rzadkich gatunków roślin i zwierząt, co znajduje odzwierciedlenie
w ilości terenów chronionych. Przeważają tutaj tereny górskie i leśne, charakteryzujące się urozmaiconymi warunkami i prawie
nieskażonym środowiskiem naturalnym. Występuje tu wiele gatunków roślin i zwierząt rzadkich, chronionych oraz zagrożonych,
które spotkać można zarówno na obszarach poddanych pod ochronę, jak i poza nimi. Obszar wokół Tatr należy do najbardziej
chronionych obszarów na terenie Polski i Słowacji, o czym świadczy liczba prawnie chronionych obszarów.

Obszary chronione

Formami ochrony przyrody są parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 i pomniki przyrody.
Obszary chronione o powierzchni większej niż 1000 ha to parki narodowe i krajobrazowe. W sumie na obszarze EUWT TATRY
występuje aż 9 parków narodowych i 2 parki krajobrazowe, których łaczna powierzchnia wynosi 286.466,56 ha. W polskiej części
znajduje się 5 spośród 23 polskich parków narodowych, z których Babiogórski i Tatrzański są Światowymi Rezerwatami Biosfery
UNESCO. Ich łączna powierzchnia wynosi 53.392,86 ha. Ponadto istnieje tutaj również Popradzki Park Krajobrazowy utworzony
w Beskidzie Sądeckim. W słowackiej części EUWT TATRY występują 4 z 9 słowackich parków narodowych o łącznej powierzchni
119.943 ha. Znajduje się tutaj także jeden z 14 słowackich parków krajobrazowych Górna Orawa o powierzchni blisko 60.000 ha.

STRONA POLSKA
Park narodowy

Powierzchnia (ha)

Rok utworzenia

Babiogórski Park Narodowy

3 390,5

1954

Gorczański Park Narodowy

7 030,0

1981

Magurski Park Narodowy

19 439,0

1995

Pieniński Park Narodowy

2 346,2

1932

Tatrzański Park Narodowy

21 187,16

1954

23 parki narodowe w Polsce

316 748,4

---

Popradzki Park Krajobrazowy

54 392,7

1987

Źródło: Parki Narodowe w Polsce. Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009, Departament Ochrony Przyrody , Ministerstwo Środowiska,
Warszawa 2010.
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Parki narodowe

Powierzchnia (ha)

Rok utworzenia

Tatranský národný park

73 800

1949

Národný park Malá Fatra

22 630

1988

Národný park Slovenský raj

19 763

1988

3 750

1967

9 parków narodowych na Słowacji

317 890

---

Park Krajobrazowy Horná Orava

58 738

Pieninský národný park

1979
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Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republiky (Národné parky a chránené krajinné oblasti k 31. 12. 2012. Životné prostredie v SR - vybrané
ukazovatele v rokoch 2008 – 2012)
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Poza parkami narodowymi i krajobrazowymi istotne znaczenie w ochronie i zachowaniu środowiska naturalnego  mają rezerwaty przyrody. Obejmują one obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, gatunki roślin lub zwierząt
oraz składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub
walorami krajobrazowymi. W polskiej części EUWT TATRY na omawianym obszarze 6 powiatów zlokalizowanych są 34 rezerwaty
przyrody spośród 83 znajdujących się w Małopolsce (stan na koniec 2013 r.). Po stronie słowackiej zlokalizowanych jest 76 narodowych rezerwatów przyrody spośród 114 w Kraju Preszowskim i Żylińskim i 11 w powiecie Spiska Nowa Wieś oraz 67 rezerwatów
przyrody spośród 119 znajdujacych się w obu tych Krajach i 5 w powiecie Spiska Nowa Wieś.
Inną formę ochrony przyrody stanowią pomniki przyrody, których po polskiej stronie EUWT TATRY zlokalizowanych jest 473
z 2209 znajdujących się w Małopolsce. Natomiast po słowackiej stronie 21 narodowych pomników przyrody spośród 22 w Kraju
Preszowskim i Żylińskim oraz 3 w powiecie Spiska Nowa Wieś, a także 43 pomniki przyrody spośród 73 zlokalizowanych w Kraju
Preszowskim i Żylińskim i 6 w powiecie Spiska Nowa Wieś.
Ponadto w polskiej części EUWT TATRY znajduje się 1 spośród 10 małopolskich obszarów chronionego krajobrazu, a mianowicie Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący większość obszarów powiatów nowotarskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i tatrzańskiego. Z kolei w słowackiej części zlokalizowanych jest 9 chronionych obszarów
z 20 w Kraju Preszowskim i Żylińskim oraz 1 w powiecie Spiska Nowa Wieś.  
Tak duża liczba różnorodnych form ochrony przyrody świadczy o wybitnych walorach środowiska naturalnego polskosłowackiego obszaru EUWT TATRY.
Dane na koniec 2013 r. na podstawie:
Centralny rejestr form ochrony przyrody (CRFOP) http://crfop.gdos.gov.pl
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR http://uzemia.enviroportal.sk/

Obszary NATURA 2000

Natura 2000 to nazwa systemu chronionych obszarów państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym jego celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, które jest ważne nie tylko dla konkretnego kraju, ale dla całej Unii. System ten ma zapewnić
ochronę najwartościowszych i najbardziej zagrożonych gatunków roślin, wolno żyjących zwierząt oraz biotopów występujących na
obszarze całej Unii Europejskiej, a dzięki temu zachować jej biologiczną różnorodność.
Obszary chronione w ramach sieci Natura 2000 wyznaczane są przez kraje członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z zapisami
zawartymi w Dyrektywie 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (zwanej dyrektywą ptasią) oraz Dyrektywie 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwanej dyrektywą siedliskową).
Na omawianym obszarze EUWT TATRY znajduje się w sumie 130 obszarów wpisanych do sieci Natura 2000, w tym 17 obszarów specjalnej ochrony ptaków.
Po stronie polskiej zlokalizowanych jest 40 obszarów spośród 99 występujących w wojewodztwie małopolskim, w tym:
Obszary specjalnej ochrony ptaków (7 spośrób 11 w województwie małopolskim):
Babia Bóra, Beskid Niski, Gorce, Pasmo Policy, Pieniny, Tatry, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
Specjalne obszary ochrony siedlisk (33 spośród 88 w województwie małopolskim):
Bednarka; Biała Tarnowska; Białowodzka Góra nad Dunajcem; Czarna Orawa; Dolina Białki; Górny Dunajec; Krynica; Lubogoszcz; Luboń Wielki; Łabowa; Łąki koło Kasiny Wielkiej; Łososina; Małe Pieniny; Nawojowa; Niedzica; Ochotnica; Ostoja Babiogórska; Ostoja Gorczańska; Ostoja Magurska; Ostoja Popradzka; Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego; Ostoje Nietoperzy
okolic Bukowca; Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego; Pieniny; Podkowce w Szczawnicy; Polana Biały Potok; Raba z Mszanką;
Środkowy Dunajec z dopływami; Tatry; Torfowiska Orawsko-Nowotarskie; Tylmanowa; Uroczysko Łopień; Źródliska Wisłoki.
Po stronie słowackiej znajduje się 90 obszarów spośród 151 zlokalizowanych w Kraju Preszowskim i Kraju Żylińskim, w tym:
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Obszary specjalnej ochrony ptaków (10 spośród 13 w Kraju Preszowskim i Żylińskim):
Górna Orawa; Mała Fatra; Niżne Tatry; Tatry; Góry Wołowskie; Słowacki Raj; Tatry; Góry Choczańskie; Čergov; Góry Lewockie
Specjalne obszary ochrony siedlisk (80 spośród 138) w Kraju Preszowskim i Żylińskim :
●● Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (PIENAP):
Beliansky potok; Veľké osturnianske jazero; Malé osturnianske jazerá; Torysa; Pieniny; Plavečské štrkoviská; Pieninské bradlá;
Osturniansky potok
●● W Tatrzańskim Parku Narodowym (TANAP):
Gánovské slaniská; Spišskoteplické slatiny; Belá; Hybica; Biely Váh; Belianske lúky; Medzi bormi; Blatá; Prosečné; Hybická
tiesňava; Pastierske; Švihrová; Váh; Choč; Pod Suchým hrádkom; Tatry; Machy; Poprad; Primovské skaly; Poš
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●● W Parku Krajobrazowym „Górna Orawa”
Rašeliniská Oravskej kotliny; Pramene Hruštínky; Rašeliniská Oravských Beskýd; Pilsko; Babia hora; Slaná voda; Rašeliniská
Bielej Oravy; Zimník; Jelešňa; Orava; Oravská vodná nádrž; Ústie Bielej Oravy; Koleňová; Macangov; Beskyd; Hruštínska hoľa;
Vasiľovská hoľa
●● Na terenie Parku Narodowego Niżne Tatry (NAPANT):
Tlstá; Jelšie; Chraste; Demänovská slatina; Červený grúň; Sliačske travertíny; Salatín; Turková; Skribňovo; Kráľovohoľské
Tatry; Jelšie; Sliačske travertíny; Salatín; Kráľovohoľské Tatry
●● Na obszarze Parku Narodowego Słowacki Raj:
Spišskopodhradské travertíny; Spišskopodhradské stráne; Ordzovianska dubina; Rajtopíky; Levočská dubina; Dravčianska
stráň; Jereňaš; Horný tok Hornádu; Vydrnícka slatina
●● Na obszarze Parku Narodowego Mała Fatra:
Varínka; Kozol; Kľak; Zázrivské lazy; Malá Fatra; Močiar; Šujské rašelinisko; Šíp; Uholníky; Strečnianske meandre Váhu; Slnečné skaly.
Poniżej przedstawiamy mapę obrazującą występowanie obszarów Natura 2000 na polsko-słowackim pograniczu

specjalne obszary ochrony siedlisk, tzw. obszary „siedliskowe” SOO
obszary specjalnej ochrony ptaków, tzw. obszary „ptasie” OSO
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Źródło: natura2000.eea.europa.eu
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Lasy
Ekosystemy leśne odgrywają kluczowe zadanie i zajmują niezastąpioną pozycję przy tworzeniu i ochronie środowiska naturalnego w kraju oraz przy utrzymywaniu ekologicznej stabilności terenów. Wskaźnik zalesienia obszaru EUWT TATRY wynoszący
około 41% po stronie polskiej i około 50% po stronie słowackiej kwalifikuje go na jedno z pierwszych miejsc wśród krajów Unii
Europejskiej i świata. Lasy stanowią jednocześnie odnawialne naturalne źródło surowca drzewnego i pozostałych produktów.
STRONA POLSKA

Źródło: Główny Urząd Statystyczny –
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Źródło: www.forestportal.sk Súhrnne informácie o lesoch
SR (SISL) so stavom k 31. 12. 2011

Wody
Obszar EUWT TATRY poprzez dorzecze Wisły należy do zlewiska Morza Bałtyckiego, natomiast poprzez dorzecze Dunaju do
zlewiska Morza Czarnego.
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Do dorzecza Wisły należą:
●● Dunajec, który odprowadza wody z północno-wschodnich stoków Tatr Wysokich i Bielskich, Kotliny Nowotarskiej oraz północnych stoków Magury Spiskiej,
●● Poprad, który odprowadza wody z południowych stoków Tatr Wysokich i Bielskich, Spiskiej Magury, północnych stoków Kozich
Grzbietów, Tatr Niskich i Gór Lewockich, zachodniej części Spisko-Szariskiego Międzygórza i Gór Lubowelskich.
Do dorzecza Dunaju należy:
●● Hornad ze swoimi dopływami, odprowadzający wody z części Kozich Grzbietów, Gór Lewockich, Tatr Niskich i Gór Wołowskich,
●● Wag, który odprowadza wody z części Tatr Wysokich, Zachodnich i Niskich oraz Gór Choczańskich,
●● Orawa, która wpływa do Wagu i odprowadza wody z całej Orawy.
Cały obszar EUWT TATRY jest wyjątkowo bogaty w źródła mineralne i termalne. Mają one duże znaczenie lecznicze, gospodarcze i społeczne dla każdego regionu, w którym się znajdują.
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Stan ochrony środowiska
Ciągły rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej usprawnił powstawanie i unowocześnianie oczyszczalni ścieków, z których
korzysta coraz większa liczba ludności. Zarówno do celów komunalnych, jak i przemysłowych, wodę pobiera się z ujęć powierzchniowych i podziemnych, choć gospodarka komunalna w dużej mierze bazuje na wodzie powierzchniowej. Dlatego też ochrona
wód zlewni powyżej ujęć wody pitnej ma bardzo duże znaczenie dla tego regionu. Wiele transgranicznych inwestycji w zakresie
ochrony wód pogranicza zostało zrealizowanych w ostatnich latach ramach transgranicznych programów finansowanych przez
Unię Europejską. W ramach wspólnych inwestycji zadbano o poprawę jakości wód głównych rzek tego obszaru: Popradu i Orawy.
Wybudowano system oczyszczalni ścieków w ramach projektu Czysta rzeka Poprad oraz w dolinie Polhoranki, w Wysowej Zdroju,
Lipnicy Wielkiej i Lipnicy Małej. W miejscowościach w gminach Jabłonka oraz Lipnica Wielka, w mieście Trstena oraz w gminie
Štefanov nad Oravou zbudowana została kanalizacja sanitarna. Powstała także nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Podwilku,
dwie biologiczne oczyszczalnie ścieków we wsi Kiczory oraz w miejscowości Štefanov nad Oravou. Zrealizowano budowę systemu
kanalizacji w miejscowościach leżących w dorzeczu rzeki Poprad – Wierchomla – Forbasy. Powstała kanalizacja w Żegiestowie.
Rozbudowano system wodno-kanalizacyjny Szczawnicy i Spiškiej Beli. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa powstała również w miejscowościach gminy Muszyna i Mikroregionu Minčol, a w miejscowości Čirč wybudowano oczyszczalnię ścieków.

Źrodło: Databáza regionálnej štatistiky
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Dziedzictwo kulturowe i turystyka
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Dziedzictwo kulturowe

Na obszarze polsko-słowackiego pogranicza od średniowiecza przenikały się wzajemne wpływy wielu narodów i kultur: polskiej, słowackiej, węgierskiej, niemieckiej, żydowskiej, łemkowskiej i romskiej. Ich ślady odnajdujemy w sztuce, języku, folklorze,
architekturze i obyczajach tego regionu. To one stanowią o jego unikatowej wartości i różnorodności. Oddziaływanie innych kultur
wpływa również na charakter współczesnego wizerunku pogranicza.
Świadectwem historycznego i kulturowego dziedzictwa tego obszaru są liczne zabytkowe obiekty – zespoły staromiejskie,
zamki, pałace, dwory, klasztory, świątynie, sanktuaria, drewniane kościółki i cerkwie. Wiele z tych zabytków zostało wpisanych na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zabytkowe obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w polskiej części EUWT
TATRY to od 2003 roku drewniane kościoły w Sękowej, Binarowej i Dębnie Podhalańskim oraz wpisane w 2013 roku drewniane
cerkwie regionu karpackiego m.in. cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Jakuba w Powroźniku, cerkiew Opieki Matki
Bożek w Owczarach, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach. Natomiast po stronie słowackiej w 1993 roku na tę listę zostały
wpisane Zamek Spiski wraz z miasteczkiem Spiskie Podgrodzie i miasteczkiem kościelnym Spiską Kapitułą, katedra św. Marcina
w Spiskiej Kapitule, kościół w wiosce Żehra, rezerwat ludowej architektury w Wilkolińcu. W 2008 roku dołączyły drewniane kościoły
Łuku Karpackiego, w tym m.in. rzymskokatolicki kościół w Twardoszynie, ewangelickie kościoły artykularne w Kieżmarku i Leštinach. Natomiast w 2009 roku Lewocza.
Charakterystyczne dla regionu jest budownictwo drewniane – kościoły, cerkwie, a także dwory i domy rzemieślników i wiejskie
chaty. Bardzo zróżnicowane budownictwo drewniane występowało również na wsi. Dziś można je podziwiać w skansenach w
Nowym Sączu, Zubrzycy Górnej i Szymbarku, a po stronie słowackiej w muzeach architektury ludowej – skansenach w Starej
Lubowli i Pribilinie, rezerwatach architektury ludowej Żdziar, Osturnia, Podbiel, w liptowskich miejscowościach Wychodna, Ważec,
Hybe, Liptowskie Sliacze, Liptowska Osada. Na Słowacji warto też poświecić czas na poznanie miejskich zespołów zabytkowych
w Kieżmarku, Podolińcu, Lewoczy, Spiskiej Sobocie.
Barwna i wciąż kultywowana przez mieszkańców jest sztuka ludowa – tradycyjne zwyczaje i obrzędy, folklor muzyczny i taneczny oraz rękodzieło. Działają liczne zespoły regionalne, twórcy ludowi prezentują swoje rękodzieło na wielu targach i festynach
folklorystycznych.
O bogatej i barwnej historii tego regionu świadczą zachowane zabytki. Wśród nich warto wymienić zamki i grody, których wiele
rozsianych jest po Spiszu, Orawie, Liptowie, Podhalu, ziemi sądeckiej. Strzegły one grodów i szlaków handlowych. Szczególnie
wiele wspaniałych zamków zachowało się po stronie słowackiej – na Spiszu: Zamek Spiski wpisany na listę UNESCO, zamek w
Kieżmarku, Starej Lubowli, Klasztorisku, Czerwonym Klasztorze, Zamek Hrabuszycki, Zamek Markuszowski, Strażki niedaleko
Kieżmarku, w Liptowie – zamek Likawa, zamek w Liptowskim Hradku, Zamek Liptowski, na Orawie – Zamek Orawski w miejscowości Orawski Podzamok. Po stronie polskiej najbardziej znany zamek znajduje się w Niedzicy, ale zachowały się także ruiny
innych zamków usytuowanych nad rzeką Dunajec m.in. zamku w Czorsztynie, Zamek Pieniny pod wierzchołkiem Góry Zamkowej
w Pieninach Właściwych, ruiny zamku w Rytrze nad rzeką Poprad, ruiny zamku w Muszynie, w powiecie myślenickim natomiast
zamek w Dobczycach.
Z myślą o turystach, ale także w celach edukacyjnych tworzone są tematyczne szlaki kulturowe, m.in.:
●● Szlak Gotycki, biegnący przez Polskę, Słowację i Węgry z najważniejszymi obiektami w polskiej części obszaru EUWT TATRY:
podhalańskimi drewnianymi kościołami, okazałymi, murowanymi budowlami na polskim Spiszu oraz magnackimi i szlacheckimi siedzibami. Jego trasa biegnie przez: Nowy Targ - Łopuszna - Harklowa - Frydman - Dębno Podhalańskie - Kluszkowce
- Czorsztyn - Grywałd - Niedzica - Kacwin - Łapsze Niżne - Łapsze Wyżne - Trybsz - Krempachy – Ludźmierz. Po stronie słowackiej obejmuje on 17 miejscowości, a do najważniejszych zabytków znajdujących się po drodze należą: Świątynia św. Jakuba
w Lewoczy, Zamek Spiski, rzymsko-katolicki kościół w Žehre, Czerwony Klasztor, zabytki miasta Kieżmark, najpiękniejsze i
najcenniejsze zabytkowe kościoły Spisza,
●● Szlak Cerkwi Łemkowskich, które podziwiać można w Krynicy-Zdroju, Bereście, Polanach, Piorunce, Czyrnej, Mochnaczce,
Tyliczu, Muszynce, Wojkowej, Powroźniku,
●● Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, obejmujący Podhale, Spisz i ziemię sądecką. Na jego trasie znajdują się drewniane
kościoły i cerkwie łemkowskie m.in. w Andrzejówce, Miliku, Szczawniku, Powroźniku, Tyliczu, Polanach, Bereście, interesujące
dworki szlacheckie oraz wspaniały Sądecki Park Etnograficzny;
●● Szlak Cysterski – ogólnopolski szlak biegnący m.in. przez Ludźmierz i Szczyrzyc;
●● szlak Śladami Żydów w Małopolsce, mający na swojej trasie m.in. Bobowa – siedzibę jednej w najważniejszych dynastii chasydzkich oraz Nowy Sącz, w którym znajduje się Muzeum Dawna Synagoga;
●● Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza prezentujący twórczość rodzimych artystów Podtatrza (głównie Podhala), jego najważniejszym elementem są bezpośrednie spotkania z twórcami w ich pracowniach i warsztatach,
●● Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim – upamiętniający kluczowe wydarzenia tej wojny.
Na jego trasie znajdują się m.in. pola bitewne pod Łapanowem i Limanową, miejsce gdzie na początku maja 1915 r. rozegrała
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się przełomowa, zwycięska dla Austro-Węgier i Niemiec bitwa pod Gorlicami, cmentarze wojenne w powiecie gorlickim,
●● Szlak źródeł mineralnych na Słowacji w regionie północnego Spiszu i Pienin – trasa o całkowitej długości 100 km łączy 12 najpopularniejszych źródeł mineralnych w jedenastu miejscowościach – Bajerovce, Czerwony Klasztor (Červený Kláštor), Forbasy,
Hniezdne, Hraničné, Lacková, Legnava, Litmanová, Nová Ľubovňa, Sulín i Drużbaki Wyżne (Vyšné Ružbachy),
●● Szlak słowackich miast królewskich - Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov i Levoča chce nawiązać do wspólnej przeszłości i sławy średniowiecza oraz ożywić ją w dzisiejszych warunkach. Cztery królewskie miasta w północno-wschodniej Słowacji oferują
zwiedzającym bogactwo swojej historii.

Instytucje kultury

Mówiąc o współczesnej kulturze regionu, podkreślić należy rolę, jaką w jej kształtowaniu odgrywają instytucje kulturalne – muzea, galerie, teatry, instytucje muzyczne, kina, biblioteki i inne placówki.

Muzea
Po stronie polskiej na omawianym obszarze 6 powiatów działa 21 muzeów i oddziałów muzealnych, spośród 108 w Małopolsce. W 2012 roku odwiedziło je blisko 600 tysięcy zwiedzających. W porównaniu z rokiem 2011 zaobserwowano spadek liczby
zwiedzających (największy w powiecie nowosądeckim). Podobny spadek liczby zwiedzających nastąpił w tym samym czasie po
stronie słowackiej, gdzie działa w Kraju Preszowskim i Kraju Żylińskim działa 75 muzeów i oddziałów spośród 230 w całej Słowacji.
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Liczba galerii sztuki pozostaje na podobnym poziomie zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. W 2012 roku 79 wystaw
sztuki odwiedziło ponad 47 tysięcy zwiedzających w polskiej części EUWT TATRY. Natomiast w Kraju Preszowskim i Żylińskim w
2012 roku zorganizowano 161 wystaw, które zwiedziło 173 tysiące osób.
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Galerie
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Biblioteki

W ostatnich latach liczba bibliotek zmniejsza się. Tendencja ta odnotowywana jest zarówno w polskiej, jak i w słowackiej części
EUWT TATRY, jednak na Słowacji jest ona znacznie bardziej wyraźna. Spada również liczba czytelników, pomimo iż w bibliotekach
powiększa się księgozbiór, a coraz więcej bibliotek przechodzi modernizację i komputeryzację.
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Atrakcyjność kulturowa obszaru EUWT TATRY powoduje, że przez cały rok przyciąga on rzesze turystów i sympatyków imprez
kulturalnych. Zróżnicowanie pod względem kulturowym, barwny folklor i wielowiekowe dziedzictwo kulturowe regionu stanowi
doskonałą podstawę rozwoju turystyki, a co za tym idzie wzrost atrakcyjności tego obszaru, który pociąga za sobą rozwój ekonomiczny i infrastrukturalny.
O walorach przyrodniczo-krajobrazowych regionu świadczy ilość zlokalizowanych na tym obszarze 9 parków narodowych, kilku
parków krajobrazowych, licznych rezerwatów i pomników przyrody.
Zróżnicowanie terenu powoduje, iż każdy może dostosować aktywność wypoczynku do własnych potrzeb i możliwości fizycznych. Najwięcej turystów z kraju i zagranicy odwiedza Tatry oraz położone u ich miejscowości. Równie atrakcyjny jest wapienny
masy Pienin wraz z ich atrakcja turystyczną – spływem przełomem Dunajca.
Cały ten region ukrywa kilkaset jaskiń, z których dla turystów udostępnionych jest po stronie polskiej 6 znajdujących się w Tatrach – Dziura w Dolinie ku Dziurze, Smocza Jama w Wąwozie Kraków oraz Jaskinia Mroźna, Jaskinia Mylna, Jaskinia Obłazkowa
i Jaskinia Raptawicka w Dolinie Kościeliskiej. Na Słowacji bardzo popularnym miejscem wycieczek są Jaskinia Bielska w Tatrach
Bielskich, Jaskinia Ważecka, Demianowska Jaskinia Wolności oraz Demianowska Jaskinia Lodowa w Niżnych Tatrach.
Woda, góry i piękna przyroda oferują wspaniałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Wartki nurt górskich rzek jest wymarzonym miejscem dla kajakarzy. Oprócz naturalnych rzek górskich istnieją sztuczne tory, na których można szlifować technikę:
Wietrznice na Dunajcu w okolicach Krościenka czy w Liptowskim Mikulaszu. Sztuczne zbiorniki – Jezioro Orawskie (największy
sztuczny zbiornik na Słowacji), Liptowska Mara oraz Jezioro Czorsztyńskie sprzyjają uprawianiu sportów wodnych i żeglarstwa.
Wielką popularnością cieszą się spływy tradycyjnymi tratwami oraz spływy kajakowe po głównych rzekach regionu – Dunajcu,
Popradzie i Orawie.
W sezonie letnim nie brak również innych atrakcji turystycznych. Zwolennicy pieszych górskich wycieczek i podziwiania krajobrazu znajdą setki kilometrów szlaków do wędrówek w Tatrach, Pieninach, Beskidach, Słowackim Raju itd. Rozwija się również
turystyka konna, przez teren Beskidów przebiega szlak "Beskidzkiej turystyki konnej". W ostatnim czasie powstaje wiele doskonale
oznakowanych szlaków rowerowych, których długość od kilku lat systematycznie wzrasta. W 2014 r. rozpoczęła się realizacja
sztandarowego projektu Euroregionu „Tatry” pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Zakłada on powstanie
ponad 200 kilometrów tras rowerowych, które zimą służyć będą narciarstwu biegowemu. W 2014 roku wybudowany zostanie I etap
z ponad 40 kilometrami tras.
Dzięki licznym naturalnym źródłom wód mineralnych oraz specyficznym warunkom klimatycznym rozwinęły się na tym terenie znane uzdrowiska: Szczawnica, Muszyna, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Żegiestów, Wysowa-Zdrój po stronie
polskiej oraz Vyšné Ružbachy, Nový Smokovec, Lúčky, Červený Kláštor, Sulín, Nová Ľubov ňa, Baldovce po stronie słowackiej.
Trwający kilka miesięcy sezon narciarski i doskonałe warunki dla uprawiania sportów zimowych oraz stale wzrastająca liczba
stacji narciarskich, wyciągów, wypożyczalni sprzętu i szkółek narciarskich powoduje, że można tu uprawiać wszystkie rodzaje
sportów zimowych. Największe ośrodki narciarskie na w słowackiej części EUWT TATRY to: Jasná w Niżnych Tatrach, Štrbské
Pleso i Tatranská Lomnica w Tatrach Wysokich, Kubínska hoľa w Magurze Orawskiej, Ružomberok-Malinô Brdo w Wielkiej Fatrze,
ale także ośrodki lokalne: Ždiar-Strednica, Oravice, Vitanová, Bachledova dolina, Drienica, Roháče – Spálená w Zubercu, Zuberec
– Janovky, Zuberec – Milotín, Čertovica, Litmanová, Vyšné Ružbachy, Bačova roveň – Vyšná Boca, Lopušná dolina, Závada –
Levoča, Opalisko Závažná Poruba, Lučivná, Brezovica, Vernár – Studničky, Zázrivá – Kozinec, Žiar – Dolinky, Liptovská Teplička,
Lučivná. W sumie w ww. ośrodkach do dyspozycji narciarzy są 203 trasy o łącznej długości 181 km. Znajduje się tu 36 kolejek i 143
wyciągi o całkowitej przepustowości transportowej prawie 145 tysięcy osób na godzinę.   
Po stronie polskiej oferta dla narciarzy jest również bardzo urozmaicona. Funkcjonują duże stacje narciarskie: Zakopane (Harenda, Gubałówka, Nosal, Kasprowy, Szymoszkowa), Białka Tatrzańska (Bania, Kotelnica, Kaniówka, Litwinka-Grapa), Małe Ciche,
Witów-Ski, Bukowina Tatrzańska (Rusin-ski, Turnia), Hawrań w Jurgowie, Koziniec-ski w Czarnej Górze, Szczawnica (Palenica,
Jaworki-Homole), Czorsztyn-ski, Polana Sosny, Krynica (Jaworzyna, Azoty, Słotwiny), Ryterski Raj, Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, Ski Park Magura, Koninki, Limanowa-Ski, Laskowa-Kamionna, Beskid koło Spytkowic, Zarabie, Śnieżnica oraz mniejsze
stacje m.in.: Zadział i Długa Polana w Nowym Targu, Ski-Lubomierz, Polczakówka, Maciejowa-Ski, Cieniawa-Ski, Tylicz, czy stacje
w Gliczarowie. W sumie dla turystów przygotowanych jest ponad 170 tras narciarskich o długości ponad 80 km. Funkcjonuje ponad
130 wyciągów i 9 kolejek o całkowitej przepustowości 140 tysięcy osób na godzinę.
Oprócz stoków narciarskich turyści mają do dyspozycji trasy biegowe, wiodące m.in. przez malownicze tereny parków narodowych i krajobrazowych.
Po stronie słowackiej od wielu funkcjonują bardzo popularne wśród turystów parki wodne – Tatralandia w Liptowskim Mikulaszu, Aquacity w Popradzie, Bešenová, Meander Park Oravice, AquaRelax Dolný Kubín, AquaSpa Gánovce oraz kąpieliska
termalne Vyšné Ružbachy, Vrbov, Liptovský Ján. Również po polskiej stronie Tatr w ostatnich latach powstało kilka atrakcyjnych turystycznie aquaparków, które mogą konkurować ze słowackimi – Termy Bania w Białce Tatrzańskiej, Termy Bukovina w Bukowinie
Tatrzańskiej, Aqua Park w Zakopanem, Termy Podhalańskie w Szaflarach, Park Wodny w Wysowej-Zdroju. Budowane są Termy
Chochołowskie. Atrakcyjność tej formy wypoczynku wynika również z połączenia w sezonie zimowym oferty ośrodków narciarskich
z ofertą parków wodnych.  
Różnorodność atrakcji turystycznych i możliwość wyboru spośród szerokiej oferty powoduje, iż region pogranicza polsko-słowackiego jest jednym z najpopularniejszych turystycznie w Polsce i na Słowacji.
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Turystyka
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W 2012 roku obszar EUWT TATRY odwiedziło ponad 2,2 miliona turystów (w tym 1.176.964 polską część oraz 1.092.709 część
słowacką), którzy skorzystali z przynajmniej jednego noclegu. Stanowi to 34% odwiedzających Małopolskę i aż 76% odwiedzających Kraj Preszowski i Żyliński. Po stronie polskiej zdecydowanie najwięcej turystów przyciąga powiat tatrzański, natomiast po
stronie słowackiej ponad połowa wszystkich odwiedzających turystów gościła w powiecie Poprad i Liptowski Mikulasz.
Liczba turystów wzrasta z roku na rok, powodując coraz większy rozwój turystyki. Zwiększa się liczba obiektów noclegowych,
których w 2012 roku było już 2.146 (949 po stronie polskiej i 1197 po stronie słowackiej). Liczba dostępnych miejsc noclegowych
również rośnie. W 2012 roku dla turystów dostępne były 101.202 miejsca noclegowe (46.456 po polskiej stronie i 54.746 po stronie
słowackiej).

STRONA POLSKA

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
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Źródło: Databáza regionálnej štatistiky
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Transport i komunikacja

Źródło: Komisja Europejska
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Obecny system transportowy na pograniczu polsko-słowackim w EUWT TATRY związany jest z historycznym układem dróg
i kolei. Duże zróżnicowanie terenu i przewaga ukształtowania górzystego spowodowały, iż koszt budowy i utrzymania sieci infrastruktury drogowej jest bardzo wysoki. Główne szlaki drogowe i kolejowe położone są w dolinach i wpisują się w historyczne szlaki
handlowe prowadzące z północy na południe Europy. Sieć dróg wymaga rozwoju, zwłaszcza w kierunku północ-południe, w celu
poprawy dostępności obszaru. Infrastruktura transportowa ma szczególne znaczenie dla rozwoju obszarów przygranicznych. Ze
względu na potrzeby regionu (rozwój turystyki, tranzyt towarowy) konieczny jest rozwój sieci drogowej. W ostatnich latach dzięki
wsparciu z funduszy Unii Europejskiej zrealizowanych zostało wiele dużych i ważnych transgranicznych inwestycji z zakresu
modernizacji połączeń drogowych na pograniczu, m.in. Zakopane-Chochołów-granica państwa, Moszczenica-Konieczna, Niedzica-granica państwa, Leluchów-Dubne-Wojkowa, Osturnia-granica państwa-Niedzica-Dębno, Jabłonka-Lipnica Wielka-Bobrov-Zubrohlava. Mieszkańców pogranicza połączyły mosty, kładki piesze i rowerowe (Most Wyszehradzki na przejściu granicznym Leluchów-Čirč, kładka pieszo-rowerowa na rzece Dunajec pomiędzy Sromowcami Niżnymi i Czerwonym Klasztorem, kładka linowa na
szlaku rowerowym z Piwnicznej przez Leluchów do Lipan). Dzięki temu poprawiła się jakość dróg lokalnych.
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Obszar EUWT TATRY przecina sieć szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym, stanowiąca część sieci TEN-T –
transeuropejskiej sieci transportowej. Bezpośrednio przez obszar EUWT TATRY biegnie trasa europejska E77 w układzie północ-południe, która po stronie polskiej obejmuje drogę krajową nr 7 na odcinku Kraków-Chyżne, a po stronie słowackiej drogę krajową
nr 59 (R3) przez Trstenę i Rużomberok do Bańskiej Bystrzycy. Po polskiej stronie granicy najbliżej obszaru EUWT TATRY znajduje
się część równoleżnikowego korytarza III międzynarodowej sieci TEN-T z Drezna przez Wrocław, Kraków do Lwowa (autostrada
A4). Po stronie słowackiej jego ekwiwalentem jest korytarz Va (Bratysława – Żylina – Koszyce – Lwów), którego część stanowi
autostrada D1 z Bratysławy przez Trnawę, Trenczyn, Żylinę, Poprad, Preszów, Koszyce, Michalowce do granicy z Ukrainą w miejscowości Záhor.
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Przez EUWT TATRY po polskiej stronie przebiega 6 dróg krajowych:
●● nr 7 – Gdańsk - Elbląg - Warszawa - Radom - Kielce - Miechów - Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Chyżne (granica
państwa)
●● nr 28 – Zator - Wadowice - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Skomielna Biała - Rabka - Limanowa - Mszana Dolna Nowy Sącz - Gorlice - Jasło - Krosno - Sanok - Przemyśl - Medyka (granica państwa)
●● nr 47 – Rabka - Nowy Targ - Zakopane
●● nr 49 – Nowy Targ - Białka Tatrzańska - Czarna Góra - Jurgów (granica państwa)
●● nr 75 – Niepołomice - Brzesko - Czchów - Nowy Sącz - Muszynka
●● nr 87 – Nowy Sącz - Stary Sącz - Rytro - Piwniczna-Zdrój
●● oraz drogi wojewódzkie nr 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 968, 969, 971, 975, 977, 979, 980, 981, 993.
Po stronie słowackiej przebiega natomiast 8 dróg krajowych:
●● nr 18 - biegnąca od przejścia granicznego z Czechami w Makovie przez Żylinę, Martin, Poprad i Preszów do skrzyżowania z
drogą krajową nr 50 w Michalovcach.
●● nr 59 – biegnąca z północy – od dawnego przejścia granicznego z Polską w Chyżnem przez Ružomberok do Bańskiej Bystrzycy. Na odcinku Horna Lehota-Oravsky Podzamok: 6,5km oraz na obwodnicy Trsteny: 7,2km jest fragmentem budowanej drogi
ekspresowej R3. Jej kontynuacją jest polska droga krajowa nr 7.
●● nr 67 – początek na granicy z Węgrami i koniec na granicy z Polską na Łysej Polanie.
●● nr 68 – trasa jest przedłużeniem polskiej drogi nr 87 i biegnie na południe przez Preszów i Koszyce do węgierskiej drogi krajowej
nr 3.
●● nr 70 – droga biegnąca z Dolnego Kubina do drogi krajowej nr 18.
●● nr 72 – droga biegnie z rejonu miasta Podbrezová do skrzyżowania z krajową 18 w okolicach Liptovskiego Hrádoku. Trasa
prowadzi przez malownicze tereny przecinając park narodowy Niżnych Tatr.
●● nr 77 – droga zaczyna się w mieście Spišská Belá na skrzyżowaniu z drogą nr 67, biegnie wzdłuż granicy z Polską aż do Svidnika, gdzie krzyżuje się z I/7
●● nr 78 – łączy Oravský Podzámok z dawnym przejściem granicznym z Polską w Korbielowie. Droga prowadzi przez leżącą nad
Jeziorem Orawskim miejscowość Námestovo.
W 2012 roku przez teren sześciu powiatów leżących w polskiej części EUWT TATRY przebiegało ponad 3.516 km dróg powiatowych spośród blisko 13.000 km w Małopolsce oraz 9.844 km dróg gminnych spośród ponad 28.000 km w Małopolsce i wartość ta
podwoiła się od 2006 roku. Po stronie słowackiej przez obszar EUWT TATRY leżący w Kraju Preszowskim przebiega 165 km dróg
II. kategorii (z 523 km w całym Kraju Preszowskim) i 948 km dróg III. kategorii (z 1.920 km w całym Kraju Preszowskim). Natomiast
przez obszar powiatów należących do Kraju Żylińskiego przebiega 148 km dróg II. kategorii (z 328 km w Kraju Żylińskim) i 508 km
dróg III. kategorii (z 1.118 km w Kraju Żylińskim).
Sieć transportu drogowego uzupełniają trasy kolejowe, które ze względu na ukształtowanie terenu nie są zbyt liczne. Przejazd
przez granice polsko-słowacką na obszarze EUWT TATRY dostępny był jedynie na linii kolejowej nr 188 Muszyna – Plaveč – Koszyce. Jednak pociągi już tu nie kursują ze względu na zerwany most podczas powodzi w 2010 roku. Jedynym przejściem granicznym obsługującym przejazdy kolejowe na Słowację jest Zwardoń-Skalite w województwie śląskim.
Jedyny międzynarodowy port lotniczy zlokalizowany na obszarze EUWT TATRY to lotnisko Poprad-Tatry. Po stronie polskiej
w bezpośredniej bliskości obszaru Ugrupowania znajdują się międzynarodowe lotniska Kraków-Balice oraz Katowice-Pyrzowice.
W Nowym Targu funkcjonuje lotnisko sportowe.
Na granicy polsko-słowackiej znajdującej się w obszarze EUWT TATRY funkcjonuje 9 drogowych przejść granicznych, które
po wejściu Polski i Słowacji do strefy Schengen są ogólnodostępne: Chochołów - Sucha Hora, Chyżne – Trstena, Winiarczykówka
– Bobrov, Łysa Polana – Tatranská Javorina, Jurgów – Podspady, Niedzica – Lysa nad Dunajcom, Leluchów – Cirć, Muszyna –
Plaveč, Piwniczna – Mnišek nad Popradom.
Problemem, który negatywnie wpływa na rozwój terenów przygranicznych, poprawę dostępności do usług turystycznych, ale
także do rynku pracy i oferty edukacyjnej, jest brak połączeń komunikacji publicznej o charakterze transgranicznym. Funkcjonuje
tylko jedna prywatna linia autobusowa Przedsiębiorstwo Autobusowe Strama z Zakopanego do Popradu przez Poronin, Bukowinę
Tatrzańską, Łysą Polanę, a na Słowacji: Jaworzynę Tatrzańską (Tatranská Javorina), Ździar (Ždiar), Jaskinię Bielską (Belianska
jaskyňa) w Tatrzańskiej Kotlinie (Tatranská Kotlina),   Kieżmarskie Żłoby (Kežmarské Žľaby), Dolinę Białej Wody (Dolina Bielej
vody), Tatrzańską Łomnicę (Tatranská Lomnica) i Stary Smokowiec (Starý Smokovec). Kursuje ona tylko w sezonie letnim od 15
czerwca do 15 października.  
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Analiza doświadczeń i perspektyw
współpracy transgranicznej samorządów
lokalnych pogranicza polsko-słowackiego
Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią zaangażowane zostały polskie
i słowackie gminy, miasta i powiaty – samorządy członkowskie Euroregionu „Tatry”. Uczestniczyły one w dwóch spotkaniach konsultacyjnych na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 zorganizowanych w Nowym Targu w dniu
15.01.2014 r. oraz w Czerwonym Klasztorze w dniu 22.05.2014 r.
W kwietniu 2014 r. przeprowadzona została ankieta internetowa dla członków Euroregionu “Tatry”, która miała na celu zapoznanie
się z dotychczasowymi doświadczeniami samorządów członkowskich obu stowarzyszeń tworzących EUWT TATRY, poznanie ich opinii
na temat współpracy transgranicznej oraz oczekiwań związanych z nowym polsko-słowackim programem współpracy transgranicznej.
W czerwcu 2014 r. po opublikowaniu projektu Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 przeprowadzony został
nabór propozycji wspólnych polsko-słowackich projektów planowanych do realizacji przez samorządy w latach 2014-2020.
Działania te służyły analizie doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego w kontekście budowania założeń do strategii działania EUWT TATRY.
Wnioski i rekomendacje wynikające z analizy odpowiedzi na pytania ankietowe oraz zgłoszonych propozycji wspólnych projektów
zostały uwzględnione podczas formułowania strategicznych obszarów współpracy EUWT TATRY na lata 2014-2020.
W internetowej ankiecie wzięło udział 68 samorządów  spośród 131 członków Euroregionu „Tatry“ (51,91%), z tego:
●   22 z 30 członków Związku Euroregion „Tatry“ (73,33%):
- 2 powiaty
- 7 miast
- 13 gmin
●   46 ze 101 członków  Združenia Región „Tatry“ (45,54%):
- 10 miast
- 36 gmin
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Większość samorządów współpracuje z jednym wybranym partnerem zagranicznym. Taką współpracę zadeklarowało 72% ankietowanych (w tym 88% słowackich samorządów i 47% polskich). Tylko 14% samorządów współpracuje z 2 partnerami (18% polskich i
12% słowackich samorządów). Żaden ze słowackich samorządów nie zadeklarował współpracy z więcej niż jednym polskim partnerem. Natomiast po stronie polskiej 18% ankietowanych współpracuje z 3 partnerami, 12% z 4 i 6% z więcej niż 4 słowackimi partnerami.
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Transgraniczne partnerstwa
Aż 63% samorządów biorących udział w ankiecie zadeklarowało, że posiada formalną umowę o współpracy z gminą, miastem
lub powiatem z drugiej strony granicy.  Można jednak zauważyć różnicę pomiędzy polskimi samorządami, z których aż 81% posiada formalną współpracę ze słowackim partnerem, a słowackimi samorządami, z których taką współpracę z polskim partnerem
wskazuje tylko 54%.  
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Realizacja projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013
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65% uczestników ankiety realizowało projekt lub mikroprojekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 20072013. W przypadku polskich samorządów współczynnik ten jest bardzo wysoki i wynosi aż 95% ankietowanych. Natomiast po
stronie słowackiej projekty realizowało 50% samorządów biorących udział w ankiecie.

Interesująco przedstawia się liczba projektów zrealizowanych przez poszczególne samorządy. 34% ankietowanych wskazuje,
że w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 zrealizowało 1 projekt.  16% zrealizowało 2 projekty, 18%
- 3 projekty, 5% - 4 projekty i aż 27% - więcej niż 4 projekty. Jeśli przeanalizujemy te wyniki w rozbiciu na stronę polską i słowacką,
to zauważymy, że polskie samorządy realizują jednostkowo więcej projektów niż samorządy słowackie. Po stronie polskiej 1 projekt
zrealizowało 20% ankietowanych, 2 projekty – 15%, 3 projekty – 25%, 4 projekty – 10%, a więcej niż 4 – 30%. Natomiast spośród
słowackich samorządów zdecydowanie dominują samorządy, które zrealizowały tylko 1 projekt – 48%, 2 projekty – 17%, 3 projekty
– 9%, 4 projekty – 0%, więcej niż 4 projekty – 26%.
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Projekty realizowane były najczęściej we współpracy bilateralnej. Projektów angażujących więcej niż 1 partnera było zdecydowanie mniej. Na pytanie z iloma partnerami zagranicznymi współpracowały samorządy przy realizacji tych projektów, 59%
wskazywało tylko 1 partnera, 23% - 2 partnerów, 9% - 3 partnerów, 2% - 4 partnerów i 7% - więcej niż 4 projektów. Po polskiej
stronie bilateralne projekty z udziałem 1 partnera słowackiego realizowało 55% ankietowanych, projekty z 2 partnerami – 20%, z
3 partnerami – 10%, z 4 partnerami – 5%, z więcej niż 4 partnerami – 10%. Natomiast po stronie słowackiej dominują projekty z 1
partnerem – 70%, projekty z 2 polskimi partnerami realizowało 26% ankietowanych, natomiast z 3 partnerami – 4% samorządów.
Wśród słowackich samorządów brakuje projektów realizowanych z więcej niż 3 partnerami.
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Trwałość nawiązanych transgranicznych partnerstw
Zdecydowana większość samorządów kontynuuje współpracę rozpoczętą podczas realizacji projektu.  Aż 84% ankietowanych
odpowiedziało, że po zakończeniu projektu partnerstwo ma trwały charakter i współpraca jest kontynuowana przy realizacji innych
przedsięwzięć. Tylko dla 16% samorządów partnerstwo nawiązane podczas projektu było związane tylko z realizacją konkretnego
projektu. Wśród polskich samorządów aż 95% utrzymuje trwały charakter partnerstwa, natomiast spośród słowackich samorządów
70% ankietowanych.

Blisko 99% ankietowanych zamierza kontynuować lub rozpocząć współpracę transgraniczną i realizować kolejne wspólne
projekty ze swoim transgranicznym partnerem. Tylko 1 słowacki samorząd zadeklarował, iż nie jest już zainteresowany realizacją
projektów w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020.

1%
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99%
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Korzyści z realizacji transgranicznych projektów
Odpowiedzi na pytanie o to, jakie dla samorządów są największe korzyści z realizacji transgranicznych projektów/mikroprojektów przedstawiają się bardzo podobnie po polskiej i słowackiej stronie. Możliwość nawiązania trwałej współpracy z partnerem z
drugiej strony granicy oraz rozwój transgranicznej infrastruktury, budowanie dobrosąsiedzkich relacji i pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej stanowią zdaniem samorządów największe korzyści z realizacji transgranicznych projektów. Poniżej
zestawienie odpowiedzi z uwzględnieniem odpowiedzi polskich i słowackich samorządów.

Przeszkody utrudniające skuteczną realizację transgranicznych projektów
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Również przeszkody utrudniające skuteczną realizację transgranicznych projektów zostały wskazane w podobny sposób przez
polskie i słowackie samorządy. Zdecydowana większość ankietowanych wskazała skomplikowane procedury realizacji i rozliczania
projektów oraz kwestie finansowe jako największe bariery.

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

Oczekiwania wobec nowego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020
Bardzo zbliżone były wskazania polskich i słowackich samorządów dotyczące dziedzin, które są dla nich najistotniejsze we współpracy z partnerami z drugiej strony granicy. Wyraźnie dominuje tutaj największe bogactwo i atut pogranicza, jakim jest dziedzictwo
kulturowe i historyczne (20%), dalej – związana z nim turystyka (16%) oraz budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury (16%).

Strona

44

W kontekście powyższego wyboru najważniejszych obszarów współpracy nie dziwi fakt, że aż 67% samorządów wskazało, ze
największy potencjał do realizacji wspólnych transgranicznych projektów w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK
2014-2020 stanowi oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie pogranicza.  Pozostałe
dwie osie priorytetowe spotkały się z różnym zainteresowaniem polskich i słowackich samorządów. Projektami z zakresu zrównoważonego transportu transgranicznego bardziej zainteresowane są słowackie samorządy. Natomiast samorządy polskie częściej
wybierały nową oś priorytetową związaną z działaniami z dziedziny edukacji.

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

Jakiego rodzaju wsparcia najbardziej oczekiwałaby gmina/miasto/powiat w nowym Programie
Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 ze strony Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej TATRY oraz Euroregionu „Tatry”?
W kontekście dotychczasowych doświadczeń samorządów pogranicza w zakresie współpracy transgranicznej, a zwłaszcza
realizacji wspólnych transgranicznych projektów istotne znaczenie dla ukierunkowania strategii działania EUWT TATRY miało
stwierdzenie, w jaki sposób samorządy chciałaby wykorzystać potencjał tego nowego instrumentu prawnego w perspektywie
2014-2020.  Wskazania polskich i słowackich samorządów są bardzo zbieżne – 72% odpowiedzi dotyczyło zadań związanych
ze wsparciem przy realizacji projektów, od etapu przygotowawczego, przez realizację i rozliczanie. 24% ankietowanych wskazało
na potrzebę koordynowania strategicznych projektów. Największe różnice w odpowiedziach dotyczyły dwóch innych aspektów –
przeprowadzania przez EUWT  TATRY i Euroregion „Tatry” szkoleń dotyczących procedur i zasad realizacji projektów oczekuje
28% polskich samorządów i 12% słowackich. Natomiast  na pomoc w nawiązywaniu transgranicznych partnerstw liczy tylko 7%
polskich samorządów i aż 13% słowackich, co jest uzasadnione faktem, iż po stronie słowackiej zdecydowanie więcej samorządów
(zwłaszcza tych mniejszych) nie posiada trwałego partnerstwa z polskim podmiotem.

Propozycje wspólnych polsko-słowackich projektów
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W przeprowadzonym naborze propozycji wspólnych polsko-słowackich projektów wpisujących się w Program Współpracy
Transgranicznej PL-SK 2014-2020 samorządy pogranicza zgłosiły 63 projekty o łącznej wartości 155 mln EUR. Tematyka zgłoszonych projektów jest bardzo zbieżna z priorytetami określonymi w nowym Programie Współpracy Transgranicznej – 73,02%
zgłoszonych projektów dotyczy działań związanych z ochroną i rozwojem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, 19,04% to projekty z zakresu infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej, 7,94% dotyczy nowego priorytetu, którym
są działania dotyczące transgranicznej edukacji. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółową analizę.

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

Szczególnie dużą grupę planowanych projektów tworzą przedsięwzięcia z zakresu rozwijania transgranicznej infrastruktury
turystycznej , w tym zwłaszcza działania stanowiące kontynuację Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr i nawiązujące bezpośrednio do tego markowego produktu Euroregionu „Tatry”. Cieszy fakt, że wśród propozycji projektowych znalazły
się projekty dotyczące transgranicznej komunikacji publicznej, której brak na obszarze wokół Tatr jest szczególnie odczuwany i
stanowi jedną z głównych barier rozwoju tego obszaru.  
Stopień przygotowania do realizacji zgłoszonych projektów jest bardzo rożny. Część z nich jest na etapie koncepcji i przygotowywania dokumentacji i wymaga jeszcze dopracowania. Część posiada pełną dokumentację i jest gotowa do realizacji. Wszystkie
zgłoszone propozycje stanowią bazę projektów, która będzie stopniowo aktualizowana i przygotowywana do realizacji w ramach
strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020.
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Wnioski i rekomendacje
● dobrze rozwinięta partnerska współpraca samorządów pogranicza polsko-słowackiego, będących członkami Euroregionu „Tatry”
stanowi wielki potencjał dla dalszego rozwoju tej współpracy, a także przygotowania i realizacji transgranicznych projektów,
● aktywny udział samorządów w dotychczasowych programach współpracy transgranicznej oraz liczba zrealizowanych projektów
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej świadczą o wysokim stopniu zaawansowania współpracy polsko-słowackiej oraz
przekładają się na wymierne efekty i zmiany na pograniczu,
● transgraniczna współpraca nie ogranicza się tylko do projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ale jest też kontynuowana w ramach innych wspólnych przedsięwzięć,
● bezpośredni wpływ na jakość partnerstwa i ilość realizowanych projektów mają dysproporcje w wielkości, doświadczeniu i potencjale organizacyjnym, kadrowym i finansowym polskich i słowackich samorządów,
● istnieje potrzeba poszerzenia zakresu partnerstw z udziałem słowackich samorządów, zwłaszcza tych spośród nich, które dotychczas nie uczestniczyły w żadnym transgranicznym projekcie,
● samorządy deklarują bardzo duże zainteresowanie realizacją projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK
2014-2020,
● zgłoszone propozycje projektów w zdecydowanej większości są zbieżne z priorytetami określonymi w projekcie Programu
Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020,
● samorządy wskazują na istotną rolę, jaką Euroregion „Tatry” oraz EUWT TATRY mogą odegrać jako narzędzie wzmacniające
współpracę i ułatwiającego jeszcze bardziej efektywną realizację projektów.

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

Analiza SWOT
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Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020
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Infrastruktura transportowa i komunikacyjna

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020
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Edukacja i rynek pracy

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

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

Misja
Misja określa nadrzędny cel i sens funkcjonowania organizacji. Wyznacza kierunek działania w realizacji wizji, którą chcemy osiągnąć w długofalowej perspektywie 2020 roku.
Biorąc pod uwagę zapisy Konwencji i Statutu EUWT TATRY, doświadczenia uzyskane podczas procesu tworzenia Ugrupowania,
oczekiwania związane z utworzeniem EUWT TATRY w odniesieniu do realizacji polsko-słowackiej współpracy oraz możliwości,
jakie dla tego innowacyjnego instrumentu prawnego przewidują akty prawne Unii Europejskiej określiliśmy następującą misję:
EUWT TATRY szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej
współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”.

Wizja
Tworząc EUWT TATRY jego założyciele – Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz Združenie Euroregion „Tatry” w Kieżmarku dążyli do podniesienia na wyższy poziom prawny, organizacyjny, merytoryczny polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Zgodnie z tymi założeniami Ugrupowanie ma być narzędziem wzmacniającym w innowacyjny sposób tę współpracę. Wykorzystanie w latach 2014-2020 potencjału EUWT TATRY i możliwości, jakie daje funkcjonowanie wspólnego podmiotu prawnego
pozwoli oczekiwać, iż dzięki wdrożeniu niniejszej strategii zrealizowana zostanie następująca wizja:
EUWT TATRY jako innowacyjne i skuteczne narzędzie
realizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.
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W oparciu o określone w analizach możliwości rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, zidentyfikowane oczekiwania oraz potencjał, jaki posiada poprzez swój charakter prawny Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wybrane zostały cztery strategiczne obszary współpracy, na których koncentruje się poniższa strategia. W każdym z nich wskazano cel
strategiczny i po cztery cele szczegółowe, a także kluczowe działania, które pozwolą zrealizować misję EUWT TATRY.

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

I. STRATEGICZNY OBSZAR WSPÓŁPRACY

Obszar pogranicza polsko-słowackiego cechuje wyjątkowe bogactwo i różnorodność walorów kulturowych, historycznych i
przyrodniczych. Występują tu unikalne zabytki historii, architektury i sztuki, folklor i rzemiosło tradycyjne, zamki i warownie, zespoły
miejskie, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe stanowi wielki potencjał
pogranicza polsko-słowackiego. Jest to czynnik decydujący o atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza, które jest niezwykle
popularnym celem podróży. Dlatego też należy go upowszechniać i promować w sposób zintegrowany i wspólny.
Jako priorytetowe w strategii działania EUWT TATRY wskazujemy wspólne inicjatywy i projekty prowadzące do udostępniania
tego dziedzictwa w sposób zintegrowany w ramach transgranicznych sieci szlaków turystycznych oraz wspólnych produktów
turystycznych. Kluczowe będą działania skupiające się i nawiązujące do dwóch strategicznych projektów Euroregionu „Tatry”.
Sztandarowym projektem jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – kontynuowanie budowy kolejnych odcinków
tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej i inicjatywy nawiązujące do tej idei. Kolejnym strategicznym projektem, którego
kontynuacja pozwoli na realizację celów strategii jest „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego” – wielowątkowe
i różnorodne działania naukowe, popularyzatorskie, wydawnicze, inwestycyjne, których celem będzie upowszechnienie, prezentacja, promocja, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza. Dbałość o to dziedzictwo powinna oznaczać
także podejmowanie przez polskie i słowackie instytucje wspólnych działań w zakresie renowacji pamiątek kultury i obiektów
zabytkowych usytuowanych na transgranicznych trasach turystycznych.
Turystom odwiedzającym poszczególne regiony pogranicza należy zapewnić dostęp do informacji na temat miejsc wartych
odwiedzenia po obu stronach granicy. Dziś często informacje te są rozproszone. Brakuje również dostępu do takich kompleksowych informacji np. w internecie, w aplikacjach mobilnych lub wielojęzycznych publikacjach. Przykładem takich działań może być
zagospodarowanie i adaptacja dawnych budynków straży granicznej na potrzeby transgranicznych centrów informacji, promocji i
turystyki, co pozwoli na utworzenie na obszarze działania EUWT TATRY transgranicznej sieci punktów informacji, usytuowanych w
bardzo dogodnych dla turystów miejscach na granicy. Konieczne są również działania dotyczące zwiększenie dostępu do zasobów
kultury i przyrody poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, prezentowania i udostępniania w atrakcyjnej formie, wykorzystującej nowoczesne interaktywne rozwiązania technologiczne baz informacji, zdjęć, filmów, multimediów, archiwaliów, danych o
kulturze, historii i przyrodzie pogranicza. Takie spójne i kompleksowe działania pozwolą na zdecydowanie lepszą promocję całego
obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Zwiększą zainteresowanie i wiedzę na temat walorów pogranicza, a tym samym zwiększą
jego atrakcyjność dla turystów.
Działania dotyczące promowania i udostępniania dziedzictwa kulturowe powinny być prowadzone w połączeniu z racjonalnym
i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. Stąd konieczne jest promowanie alternatywnych form odpoczynku,
uzupełnianie dotychczasowej oferty turystycznej o nowe, wspólne propozycje, np. szlaki tematyczne, turystykę kulturową, uzdrowiskową, ekoturystykę, agroturystykę, turystykę rowerową, pieszą, narciarską, itp.
Działania inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury turystycznej powinny uwzględniać udostępnianie tych miejsc osobom niepełnosprawnym poprzez likwidowanie barier architektonicznych, odpowiednie udogodnienia, czy tworzenie takich rozwiązań i wykorzystanie nowoczesnych technologii, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni poznawać dziedzictwo kulturowe i
przyrodnicze obszaru działania EUWT TATRY.

Cel strategiczny:

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

Cele szczegółowe

I. 1 Wykorzystanie wielokulturowości pogranicza polsko-słowackiego do jego większej i bardziej zintegrowanej promocji oraz budowania wspólnych produktów turystycznych
I. 2 Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza  
I. 3 Zachowanie unikatowych wartości kulturowych ukształtowanych w ciągu wieków przez wpływy różnych kultur
I. 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:  
  - kontynuacja realizacji Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr: II etap – dokończenie polskiego odcinka szlaku
od Nowego Targu do przejścia granicznego w Niedzicy-Łysej nad Dunajec, budowa kolejnych odcinków po stronie słowackiej
m.in. Žiar-Smrečany- Liptovský Mikuláš –Liptovský Trnovec,  Huncovce - Velka Lomnica – Poprad – Matejovce, Červený Kláštor
– Sp. Stará Ves, Tatranská Lomnica - Tatranská Kotlina,  Tatranská Kotlina – Ždiar – Podspády, Spišská Belá – Kežmarok), itd.

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

  - budowa pętli tematycznych powiązanych ze Szlakiem wokół Tatr (np. trasa chochołowska i wierchowa, „pętla puścizn czarnodunajeckich”, „ścieżka cysterska”, „trasa łopuszniańska”, „pętla spiska”, „pętla stoki Gorców”), itp.
  - trasy rowerowe na Orawie, Spiszu, Podhalu, Liptowie, w Pieninach, ziemi sądeckiej i limanowskiej, Tatranska cyklomagistrala, itd.,
  - rowerowe trasy tematyczne, np. trasa uzdrowiskowa itp.
● wyznaczanie, budowa i promocja transgranicznych szlaków turystycznych
● budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej wokół istniejących i powstających transgranicznych  szlaków turystycznych
– ścieżek rowerowych, tras biegowych, pieszych, narciarskich, edukacyjnych, szlaków tematycznych, np. punkty informacyjne,
miejsca postojowe i rekreacyjne, punkty widokowe, itp. na przykład adaptacja budynku stacji kolejowej w Nowym Targu z początku XX wieku na interaktywne centrum wiedzy o walorach kulturowo-historyczno-przyrodniczych pogranicza
● 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 promujących 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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Po wejściu Polski i Słowacji do strefy Schengen łatwiej jest przekraczać polsko-słowacką granicę, a stan infrastruktury drogowej znacznie się poprawił. Dzięki działaniom samorządów oraz środkom z funduszy Unii Europejskiej, w tym Programu Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006 oraz Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 w ciągu ostatnich
lat znacznie poprawiła się jakość infrastruktury drogowej. Zmodernizowano lub wybudowano wielu dróg prowadzących bezpośrednio do granicy państwowej. Poprawił się komfort jazdy, skrócił czas przejazdu. Niektóre odcinki dróg wciąż jednak wymagają
modernizacji. Priorytetowo należy traktować odcinki dróg lokalnych bezpośrednio prowadzących do polsko-słowackiej granicy. Remonty dróg powinny uwzględniać w miarę możliwości budowę wydzielonych pasów dla tras rowerowych, nawiązując w ten sposób
do tworzonych na polsko-słowackim pograniczu sieci dróg rowerowych.  
Strategiczne znaczenie dla rozwoju obszaru ma rozwiązanie głównego problemu związanego z dostępnością komunikacyjną.
Na obszarze wokół Tatr zupełnie brakuje transgranicznych połączeń komunikacji publicznej, z czym borykają się zarówno mieszkańcy sąsiadujących ze sobą powiatów po obu stronach granicy polsko-słowackiej, jak i turyści licznie odwiedzający ten region.
Brak ten jest negatywnie odczuwany w regionie. Stanowi barierę w turystycznym zwiedzaniu sąsiednich terenów na pograniczu
polsko-słowackim. Jest czynnikiem hamującym rozwój transgranicznego rynku pracy oraz stanowi barierę przy podejmowaniu
decyzji o wyborze, np. studiów po drugiej stronie granicy. Aby podróżować na drugą stronę granicy konieczne jest posiadanie
samochodu albo transport zorganizowany przez biuro podróży.
Już od wielu lat w podejmowanych działaniach Związek Euroregion „Tatry” zwraca uwagę na potrzebę podjęcia działań w celu
rozwiązania tego problemu, który dotyczy całego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Tematowi polsko-słowackich połączeń
komunikacyjnych dużo miejsca poświęciła Polsko-Słowacka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej  podczas
posiedzenia w dniach 6-7.11.2013 r. w Nowym Targu. Związek Euroregion „Tatry” podjął również pierwsze kroki na drodze do
stworzenia zintegrowanego transportu publicznego w regionie – w 2013 roku zrealizował mikroprojekt, w ramach którego przeprowadzono inwentaryzację transgranicznych połączeń komunikacyjnych na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Wnioski
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są jednoznaczne – konieczne jest stworzenie warunków do zwiększenia dostępności do publicznych transgranicznych połączeń
komunikacyjnych i wsparcie uruchomienia publicznych połączeń komunikacyjnych pomiędzy przygranicznymi miejscowościami z
obu stron granicy. Dlatego też priorytetowym zadaniem w ramach strategii będą dążenia do zmiany tej sytuacji i organizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego sieci transgranicznych połączeń komunikacyjnych.
Definiując ten obszar współpracy transgranicznej w ramach strategii działania EUWT TATRY wskazujemy również na trzeci
element związany z dostępnością komunikacyjną – wykorzystanie e-technologii w bezpośredniej komunikacji. Chcemy promować
wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji międzyludzkiej, gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu i przekazywaniu informacji poprzez mobilne systemy, aplikacje przygotowywane i zarządzane wspólnie przez polskie i słowackie podmioty.

Cel strategiczny

Poprawa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru działania EUWT TATRY

Cele szczegółowe

II. 1 Poprawa komunikacji na pograniczu
II. 2 Usprawnienie bezpośrednich połączeń komunikacyjnych i transportowych
II. 3 Zwiększenie mobilności mieszkańców i turystów
II. 4 Zwiększenie wykorzystania e-technologii w komunikacji społecznej

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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Edukacja stanowi jeden z głównych czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Poziom tego rozwoju
na pograniczu polsko-słowackim jest niższy niż w pozostałych regionach Polski i Słowacji. Turystyka oparta na bogactwie kulturowym i przyrodniczym tego obszaru oraz związane z nią usługi są najlepiej rozwijającą się branżą. Brakuje natomiast przedsięwzięć
w innych dziedzinach, które mogłyby stworzyć alternatywę dla turystyki, wspierać ją i równocześnie otwierać nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Konieczne staje się też unowocześnianie i podnoszenie jakości usług turystycznych, tworzenie nowych
ofert turystycznych. Wszystkie te działania wymagają odpowiedniego przygotowania, zdobycia wiedzy i umiejętności, Dlatego tak
ważne i strategiczne jest zadbanie o wysoki poziom edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych wymagań rynku
pracy. Połączenie wysokich kwalifikacji z umiejętnym wykorzystaniem potencjału pogranicza przyniesie zdecydowane korzyści dla
rozwoju społeczno-gospodarczego.
Dotychczas zbyt mało realizowanych było wspólnych działań i transgranicznych przedsięwzięć edukacyjnych. Wprawdzie systemy oświatowe w Polsce i na Słowacji różnią się, po polskiej stronie pogranicza zdecydowanie lepiej rozwinięta jest sieć szkół
wyższych, natomiast po stronie słowackiej szkolnictwo zawodowe, jednak te właśnie cechy można wykorzystać jako atuty do
wspólnych przedsięwzięć. Po wejściu do strefy Schengen łatwiejsze i bardziej dostępne powinno być korzystanie z oferty eduka-
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cyjnej po drugiej stronie granicy oraz poszukiwanie tam pracy. Powinny być podejmowane wspólne działania ułatwiające dostęp
do informacji na ten temat, ale także organizowane wspólne szkolenia, kursy zawodowe, językowe, itp. rozwijające kompetencje
poszukiwane na rynku pracy w regionie.
Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez szkoły, instytucje oświaty i rynku pracy z pogranicza polsko-słowackiego oraz bezpośrednie zaangażowanie nauczycieli i uczniów we wspólne projekty badawcze i poznawcze, organizację wizyt
studyjnych, staży, praktyk, wymian pozwoli na zdobycie w praktyce wiedzy i doświadczenia, dzięki którym uczniowie i studenci
będą mieli w przyszłości większe szanse na znalezienie pracy w regionie przygranicznym.
Potrzeba podnoszenia kwalifikacji dotyczy także pracowników instytucji publicznych pogranicza polsko-słowackiego. Pracownicy samorządów, instytucji kultury, oświaty, ochrony zdrowia, urzędów pracy, jednostek ratowniczych straży pożarnej, policji itp.
to grupa najbardziej zaangażowana w przygotowywanie i realizację wspólnych transgranicznych przedsięwzięć, mająca codzienne bezpośrednie kontakty ze społecznością lokalną pogranicza. Wciąż niewystarczająca jest znajomość systemów prawnych i
procedur administracyjnych stosowanych po drugiej stronie granicy. Występują również bariery językowe w zakresie rozumienia
i stosowania specjalistycznego słownictwa. Utrudnia to realizację wspólnych przedsięwzięć i skuteczne, szybkie rozwiązywanie
problemów, które bezpośrednio dotyczą społeczności lokalnych pogranicza. Należy zatem umożliwić podniesienie kwalifikacji
zawodowych pracowników polskich i słowackich instytucji publicznych i zdobywanie przez nich niezbędnych umiejętności i wiedzy
poprzez wspólne kursy i szkolenia, staże zawodowe, wizyty studyjne itp., które pozwolą na znoszenie istniejących barier i zwiększą
jakość prowadzonej współpracy transgranicznej.  
Transgraniczna edukacja na obszarze EUWT TATRY powinna obejmować także działania edukacyjne wśród mieszkańców
pogranicza, zwłaszcza dzieci i młodzieży dotyczące poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jego ochrony oraz
zapobiegania zagrożeniom.

Cel strategiczny

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

Cele szczegółowe

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

Kluczowe działania:
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● 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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Stabilne i trwałe partnerstwo transgraniczne stanowi podstawę skutecznej realizacji wspólnych projektów. Jest warunkiem, bez
którego nie byłaby możliwa realizacja jakiegokolwiek przedsięwzięcia wpisującego się w każdy z pozostałych trzech strategicznych
obszarów współpracy wskazanych powyżej. Rezultaty wspólnych projektów uzależnione są od wysokiej jakości partnerstwa w zakresie ich przygotowania i realizacji, co podkreśla w swoich dokumentach Komisja Europejska.
Wyodrębnienie jako strategicznego obszaru współpracy działań związanych ze wzmacnianiem transgranicznego partnerstwa
jest świadomym zabiegiem i konsekwencją dotychczasowych doświadczeń, zwłaszcza tych zdobytych podczas realizacji mikroprojektów, którymi zarządza biuro Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz analiz i konsultacji przeprowadzonych podczas prac
nad strategią. Wyniki ankiety i konsultacji jednoznacznie wskazują na potrzebę budowania partnerstw. Możliwość nawiązania trwałej
współpracy z partnerem z drugiej strony granicy i jej kontynuowania w kolejnych projektach jest wskazywana przez samorządy jako
jedna z najważniejszych korzyści realizacji transgranicznych programów, podobnie jak możliwość wzajemnego poznawania się i
budowanie dobrosąsiedzkich relacji.
Wzmocnienie partnerstw pozwoli na lepszą koordynację strategicznych projektów, efektywniejszą absorbcję środków z funduszy
Unii Europejskiej, lepsze przygotowanie i realizację projektów oraz widoczne i trwałe rezultaty współpracy.
Promowanie i budowanie trwałych transgranicznych partnerstw dotyczy zarówno samorządów, jak i instytucji publicznych oraz
organizacji pozarządowych, których udział i zaangażowanie w realizację transgranicznych projektów powinno wzrastać. Aktywizacja
i zacieśnianie współpracy powinno również nastąpić w przypadku samorządów i podmiotów znajdujących się na obszarze EUWT
TATRY, ale znacznie oddalonych od granicy. Promowanie współpracy transgranicznej może przyczynić również do włączenia nowych podmiotów i rozwijania nowych partnerstw.
Konieczne jest również podjęcie działań w zakresie poszerzenia współpracy podmiotów z pogranicza polsko-słowackiego z
podmiotami z innych regionów Europy. Budowanie takich partnerstw umożliwi korzystanie z innych dotacji niż tylko Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020, np. programu współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA, programu współpracy
transnarodowej Europa Środkowa, programu Europa dla Obywateli, Funduszu Wyszehradzkiego, funduszy norweskich itp.  
EUWT TATRY jako sformalizowana i trwała struktura współpracy, powstała w oparciu o porządek prawny Unii Europejskiej
powinno wspierać i promować takie działania zarówno w wymiarze lokalnym, jak i europejskim. Z drugiej strony konieczne jest
również rozwijanie współpracy EUWT z innymi podmiotami i partnerami, co pozwoli na wzmocnienie jego roli, większą widoczność
Ugrupowania w regionie i na poziomie europejskim, budowanie partnerskich relacji z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.

Cel strategiczny:

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

Cele szczegółowe:

IV. 1 Promowanie, budowanie i rozwijanie trwałych, wysokiej jakości transgranicznych partnerstw
IV. 2 Aktywizacja współpracy partnerskiej polskich i słowackich podmiotów
IV. 3 Doskonalenie struktur i rozwój trwałych form współpracy transgranicznej
IV. 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
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Spójność strategii EUWT TATRY z innymi
dokumentami programowymi oraz regulacjami
prawnymi polityki spójności Unii Europejskiej
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1. Zgodność strategii działania z istotą i koncepcją funkcjonalną zapisaną w dokumentach statutowych
EUWT TATRY oraz rozporządzeniach UE w tym zakresie
Celem EUWT TATRY jest rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej dla wzmocnienia
spójności społecznej i ekonomicznej obszaru działania Ugrupowania po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Zgodnie z duchem znowelizowanego rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, Ugrupowanie funkcjonuje „z myślą
o wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii” ( 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, Dz. Urz. UE z 20.12. 2013, L 347/303, s. 307).
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizuje zadania wyznaczone przez jego członków a zawarte w
Konwencji. Zgodnie z literą Konwencji zadania Ugrupowania::
● skupiają się przede wszystkim na wdrażaniu programów lub projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Unię
Europejską za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego;
● obejmują również działania związane ze współpracą terytorialną członków Ugrupowania dla realizacji celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, niezależnie od tego, czy Unia Europejska wnosi do nich wkład finansowy;
● nie dotyczą wykonywania uprawnień przyznanych na mocy prawa publicznego lub obowiązków, których celem jest ochrona
ogólnych interesów państwa lub ochrona ogólnych interesów innych organów publicznych;
● mieszczą się w zakresie kompetencji każdego z członków Ugrupowania przyznanych na mocy jego prawa krajowego.
Założone w polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY obszary współpracy: 1. Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, 2. Dostępność komunikacyjna obszaru wokół Tatr, 3. Transgraniczna edukacja, 4. Transgraniczne partnerstwa - pozostają w zgodności z istotą i koncepcją funkcjonalną zapisaną w Konwencji i Statucie Ugrupowania, a także rozporządzeniami w
sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej: Rozporządzeniem (WE) Nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej i Rozporządzeniem 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.
2. Wkład polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY poprzez wybrany układ czterech strategicznych obszarów współpracy wspiera aktywnie Strategię Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej:
2.1. Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – obszar współpracy, w ramach którego zakłada się ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze wsparcia, wspiera je i umożliwia wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na polsko-słowackim obszarze działania EUWT do celów trwałego transgranicznego rozwoju.
2.2 Dostępność komunikacyjna obszaru wokół Tatr – obszar współpracy, w ramach którego promując przyjazne środowisku, transgraniczne systemy transportowe, wspiera się modernizację i dostępność transportu na obszarze wsparcia, a poprzez wspieranie transgranicznej mobilności stwarza warunki do zwiększenia obszaru aktywności osób pracujących oraz do tego, aby wszyscy mieszkający na obszarze
wsparcia obywatele mogli aktywnie uczestniczyć w transgranicznym życiu społecznym.
2.3 Transgraniczna edukacja – obszar współpracy, który może przyczynić się w szczególności do wdrożenia inicjatywy przewodnej Unii
Europejskiej „Nowe kompetencje i nowe możliwości zatrudnienia”. Poprzez edukację i kształcenie generuje kompetencje transgraniczne,
które ułatwiają transgraniczną mobilność siły roboczej, pozwalają na lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału zasobów ludzkich oraz
na lepsze wykorzystanie transgranicznej oferty gospodarczej i usługowej. Wspiera inicjatywę przewodnią Unii Europejskiej „Mobilna młodzież”, poprawia wydajność systemów edukacyjnych i promuje transgraniczne zastosowanie kompetencji uzyskanych w regionie.
2.4 Transgraniczne partnerstwa – obszar współpracy wspierając transgraniczną współpracę i wymianę pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, administracją i pozostałymi instytucjami obszaru wsparcia, co poprawia możliwość partycypacji mieszkańców
obszaru wsparcia w korzyściach wynikających z granicznego sąsiedztwa oraz wzmacnia spójność terytorialną i wzrost spójny.
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3. Zgodność strategii z przepisami prawa unijnego w sprawie realizacji polityki spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej w okresie programowania finansowego w Unii Europejskiej 2014-2020
3.1 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"
Zgodnie z zakresem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1301/2013,
Fundusz przyczynia się do realizacji celów tematycznych określonych w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  poprzez wspólne przedsięwzięcia w ramach programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Ze środków EFRR można w ramach współpracy transgranicznej wspierać wszystkie priorytety
inwestycyjne określone w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, a także priorytety inwestycyjne wskazane w art. 7 ust. 1 lit. a
rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 odnoszące się do następujących elementów Europejskiej współpracy terytorialnej:
● promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników poprzez integrację transgranicznych rynków pracy, w tym transgraniczną mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia, usługi informacyjne i
doradztwo oraz wspólne szkolenia;
● promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami;
● inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez
całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia;
● wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami;
Tak zakreślony program Europejskiej Współpracy Terytorialnej ma się przyczynić do realizacji strategii na rzecz inteligentnego,
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i do osiągania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Obszary współpracy, cele strategiczne i szczegółowe polsko-słowackiej strategii EUWT TATRY mieszczą się i są spójne z
elementami Europejskiej współpracy terytorialnej – komponent transgraniczny – wskazanymi w Rozporządzeniu 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".
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4.2  Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020  
W latach 2014-2020 aż połowa kwoty na współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją zostanie przeznaczona na ochronę i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Taki podział środków wynika zdaniem autorów Programu z charakterystyki
pogranicza polsko-słowackiego, obfitującego w cenne tereny naturalne i obiekty kulturowe stanowiące bogactwo całego regionu. Ze
środków unijnych będą finansowane przede wszystkim projekty, które przyczynią się do rozwoju nowych i atrakcyjnych form promocji,
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4. Spójność strategii z krajowymi dokumentami programowymi polityki spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej 2014-2020
4.1 Umowa partnerstwa między Rzeczpospolitą Polską a Komisją Europejską dotycząca wdrażania funduszy w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych – Umowa partnerstwa między Rzeczpospolitą Polską a Komisją Europejską dotycząca
wdrażania funduszy w ramach EFSI wymienia następujące obszary tematyczne, jako zasadnicze dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
● poprawę dostępności komunikacyjnej (w ujęciu transgranicznym),
● promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego przyjaznego dla środowiska naturalnego, w tym: przeciwdziałanie negatywnym
procesom społecznym (m.in. wyludnienia), budowa kapitału społecznego, w tym nauka języka sąsiada, poprawa dostępu do usług
publicznych oraz poprawa dostępu i wspólne wykorzystanie infrastruktury sieciowej oraz wspieranie zmian w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej,
● ochronę środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami (w tym zasobami kulturowymi), przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, wspieranie wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym, poprawę bezpieczeństwa przez współpracę służb publicznych,
● współpracę urzędów administracji publicznej, wspieranie małych projektów dotyczących współpracy społeczności lokalnych (przede
wszystkim w komponencie transgranicznym),
● wspieranie przedsiębiorczości i innowacji (przede wszystkim w ramach komponentów transnarodowego i międzyregionalnego,
● wspieranie rozwoju i zmian adaptacyjnych w miastach i na obszarach wiejskich, w tym dostosowanie do zmian demograficznych
(przede wszystkim w ramach komponentów transnarodowego i międzyregionalnego).
Założenia polsko-słowackiej strategii pozostają spójne z zawartymi w umowie partnerstwa obszarami tematycznymi, uznanymi za
mające zasadnicze znaczenie dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Obszary współpracy polsko-słowackiej strategii dla EUWT
TATRY poprzez sformułowane cele strategiczne i cele szczegółowe wskazują wyraźnie, że strategia przykłada szczególną wagę do
trwałej społeczno-ekonomicznej integracji obszaru wsparcia i tym samym ideę kooperacji ustanawia centralnym punktem odniesienia.
Poprzez konsekwentne angażowanie partnerów z obszaru wsparcia administracji, jak i partnerów społecznych i gospodarczych oraz
partnerów reprezentujących organizacje ochrony środowiska w największym stopniu zapewnia się to, iż cele polityki Unii Europejskiej
i formułowane w regionie potrzeby są ze sobą powiązane w sposób przejrzysty i zrozumiały.
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użytkowania i ochrony tego dziedzictwa. Celem jest rozwój usług, które pozwolą na ciekawe spędzenie czasu wolnego przy wykorzystaniu potencjału instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych. Z powstałego zaplecza będą korzystać zarówno
mieszkańcy regionu, jak i turyści. Fundusze uzyskają również wspólne projekty w zakresie prac konserwatorskich i renowacyjnych.
Mniejsza część środków posłuży wsparciu rozwoju transportu. Zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej to jedna z cech
charakterystycznych polsko-słowackiego pogranicza. Jakość lokalnych oraz regionalnych połączeń powinna ulec poprawie. Ogólnodostępny transport pasażerski umożliwi mieszkańcom i turystom sprawne przemieszczanie się i podróżowanie po tym terenie.
W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną transgraniczne przedsięwzięcia oferujące możliwości kształcenia zawodowego na
wysokim poziomie, rozwijające kompetencje poszukiwane w regionie. Wsparcie uzyskają także programy wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności – skierowane do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych.
W Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja na lata 2014-2020 całkowicie pominięto kwestię wzmacniania zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie
współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami. Tymczasem znaczącym, wykorzystywanym
nadal w niewystarczającym stopniu potencjałem każdego regionu pogranicza jest rozwój współpracy mieszkańców i instytucji, który
wymaga przezwyciężenia barier mentalnych, językowych i społeczno-kulturowych. Poprzez większą integrację gospodarki, administracji i społeczeństwa obywatelskiego można złagodzić uwarunkowane granicą niedobory ekonomiczne i wykorzystać potencjały
transgraniczne.
Szczególne znaczenie ma podejmowanie realizacji wspólnych zadań, minimalizacja ryzyka rozwojowego i tworzenie takich kompetencji mieszkańców regionu, które pozwolą im dobrze funkcjonować na co dzień na tym wspólnym obszarze rozwojowym. Wymaga
to intensywnych kontaktów między obywatelami, administracją i gospodarką regionu pogranicza. Znaczącym fundamentem tego jest
wzajemne poznanie się, zaufanie i zrozumienie poprzez wspólne doświadczenia. Ugruntowane sieci partnerów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, gospodarkę i administrację są niezbędne dla trwałej integracji pogranicza.
W ostatnich latach znacząco wzrosło zaangażowanie na rzecz współpracy transgranicznej. Doszło do dużej liczby kooperacji
pomiędzy gminami, urzędami, stowarzyszeniami i inicjatywami wszelkiego rodzaju w wielu obszarach tematycznych. Nadal potrzebna
jest jednak intensywna współpraca pomiędzy administracją wszystkich szczebli na obszarze wsparcia. Tylko w ten sposób można likwidować infrastrukturalne, organizacyjne jak i prawne przeszkody w integracji obszaru wsparcia. W polsko-słowackiej współpracy terytorialnej – na poziomie współpracy transgranicznej, podobnie jak i na innych obszarach wsparcia transgranicznego w Europie, potrzebna
jest strategia: redukować bariery – integrować mieszkańców i administrację, wzmacniać transgraniczne zdolności i kompetencje.  
Dlatego też wprowadzenie do polsko-słowackiej strategii działania EUWT obszaru IV – Transgraniczne partnerstwa z celem strategicznym: rozszerzanie i wzmacnianie partnerstw polskich i słowackich samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych uznać
należy za znaczącą wartość dodaną Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020.
5. Wnioski:
Mając na uwadze:
-  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
- Strategię Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
- 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",
- Umowę partnerstwa między Rzeczpospolitą Polską a Komi sją Europejską dotyczącą wdrażania funduszy w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020
można stwierdzić, że założenia polsko-słowackiej strategii Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY:
1. Są zgodne z istotą i koncepcją funkcjonalną Ugrupowania zapisaną w Konwencji i Statucie oraz rozporządzeniach w sprawie
europejskiego ugrupowania współracy terytorialnej: Rozporządzeniu (WE) Nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym 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.
2. Są spójne z polityką spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej, jej dokumentami programowymi i
regulacjami prawnymi.
3. Stanowią wkład w Strategię Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak
Uczelnia Techniczno-Handlowa
im. H. Chodkowskiej w Warszawie
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Źródła finansowania
Zgodnie z zapisami Konwencji i Statutu zadania EUWT TATRY 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 projektów bez finansowego wkładu
Unii Europejskiej.
Zakres strategicznych obszarów współpracy zidentyfikowanych w niniejszej strategii oraz specyfika charakteru prawnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY jako wspólnego polsko-słowackiego podmiotu warunkują, iż głównym
źródłem finansowania działań Ugrupowania będą fundusze Unii Europejskiej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2014-2020. EUWT TATRY podobnie jak inne ugrupowania może być również beneficjentem innych programów współpracy międzyregionalnej i transnarodowej.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY może ubiegać się o dofinansowanie swoich działań także z innych
europejskich programów, takich jak m.in. Europa dla Obywateli, Erasmus+, Horyzont 2020, współfinansujących realizację projektów, w które zaangażowani są partnerzy z różnych krajów członkowskich.
Kolejnym źródłem finansowania działań EUWT TATRY wskazanych w niniejszej strategii mogą stać się polskie i słowackie
programy krajowe oraz regionalne, np. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Integrovaný regionálny operačný
program 2014 – 2020 w Republice Słowackiej, dotacje w ramach konkursów na realizację zadań publicznych na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami ogłaszanych m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Województwa Małopolskiego.
Działanie EUWT TATRY określone w strategii mogą być również finansowane w ramach programów spoza Unii Europejskiej,
m.in. Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępnych
dla EUWT TATRY.

Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020
Zasięg geograficzny:
Po stronie polskiej: podregiony bielski, nowosądecki, oświęcimski, krośnieński, przemyski oraz dodatkowo powiaty: pszczyński,
myślenicki, rzeszowski i miasto grodzkie Rzeszów
Po stronie słowackiej: Žilinský Samorządowy Kraj, Prešovský Samorządowy Kraj oraz dodatkowo powiat Spišská Nová Ves z
Koszyckiego Samorządowego Kraju
Budżet:
155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym dla strony polskiej dostępne będzie 100 mln euro, a dla
beneficjentów ze strony słowackiej 55 mln euro.
Poziom dofinansowania – do 85%
Wspierane działania:
1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie pogranicza – 77,50 mln EUR
2. Zrównoważony transport transgraniczny – 55,80 mln EUR
3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie – 12,40 EUR

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW
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Mikroprojekty będą realizowane w ramach 2 celów tematycznym:
● Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie pogranicza
● Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
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Budżet dla Funduszu Mikroprojektów wynosić będzie maks. 15% środków Programu, tj. 23,25 mln EUR, w tym strona polska
dysponować będzie kwotą ok. 15.000.000 EUR, a strona słowacka kwotą ok. 8.250.000 EUR.
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Fundusz Mikroprojektów realizowany będzie poprzez trzy projekty parasolowe:

1) Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Wyższymi Jednostkami Terytorialnymi
Preszów i Żylina:
Zasięg geograficzny:
Strona polska:
● podregion nowosądecki: powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat
miasto Nowy Sącz,
● podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
● powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim.
Strona słowacka:
● Żyliński Kraj Samorządowy – Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš,
● Preszowski Kraj Samorządowy – Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad, Okres
Spišská Nová Ves,
Budżet:
Razem projekt parasolowy: 8.272.939,57 EUR, w tym:
● Związek Euroregion „Tatry” – 5.000.000,00 EUR
● ZSK – 1.382.823,76 EUR
● PSK – 1.890.115,81 EUR

2) Stowarzyszenie Region Beskidy w partnerstwie z Wyższą Jednostką Terytorialną Żylina:
Zasięg geograficzny:
Strona polska:
● podregion bielsko-bialski: powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie, powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej, powiat żywiecki z
siedzibą w Żywcu, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała,
● podregion centralny Śląsk: powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie,
● podregion Nowosądecki: powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach, Gmina Pcim
z powiatu myślenickiego,
● Powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu.
Strona słowacka:
● Żyliński Kraj Samorządowy – Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo.
Budżet:
Razem projekt parasolowy: 7.568.101,24 EUR, w tym:
Euroregion Beskidy – 5.000.000,00 EUR
ZSK – 2.568.101,24 EUR
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3) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w partnerstwie z Wyższą Jednostką Terytorialną Preszów:
Zasięg geograficzny:
Strona polska:
● podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
powiat strzyżowski,
● podregion przemyski: powiat przemyski, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
● powiat rzeszowski i miasto Rzeszów w województwie podkarpackim.

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

Strona słowacka:
● Preszowski Kraj Samorządowy – Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres
Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov
Budżet:
Razem projekt parasolowy: 7.408.959,19 EUR, w tym:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – 5.000.000,00 EUR
PSK – 2.408.959,19 EUR

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA
Zasięg geograficzny:
Współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.
Budżet:
359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie do 85%
Wspierane działania:
Celem Programu Współpracy INTERREG EUROPA 2014-2020 jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów realizowanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, a także
- w uzasadnionych wypadkach - celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (EWT). Wspierana będzie wymiana doświadczeń i
pogłębianie wiedzy wśród podmiotów decydujących o rozwoju regionów. Instytucje z różnych części Europy, w ramach konsorcjów
partnerskich, będą wspólnie pracować nad wybraną dziedziną polityki (przykładowo: tworzeniem i rozwojem klastrów, tworzeniem
warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego etc.), tak
aby ulepszyć istniejące rozwiązania lub stworzyć nowe mechanizmy. Zakres tematyczny obejmuje:
● wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
● zwiększanie konkurencyjności MŚP;
● wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
● ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
Więcej informacji: www.interreg4c.eu

Program współpracy transnarodowej Europa Środkowa
Zasięg geograficzny:
Obszar 9 krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec (wybrane regiony), Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch (wybrane regiony).

Więcej informacji: www.central2020.eu
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Wspierane działania:
Celem transnarodowego programu Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami, która zmienia miasta i regiony, czyniąc je
lepszymi miejscami do życia i pracy. Program w latach 2014-2020 będzie wspierał głównie działania o charakterze nieinwestycyjnym.
W ramach projektów możliwa będzie jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym. Program koncentruje się na następujących priorytetach:
● współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej
● współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej
● współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu
● współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej.  
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Budżet:
246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie do 85%
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Wdrażanie, monitorowanie
i aktualizacja strategii
Istotnym elementem realizacji każdej strategii jest systematyczne monitorowanie tego procesu. Działania te dotyczyć powinny oceny postępu realizacji kluczowych działań strategii w poszczególnych obszarach współpracy oraz stopnia osiągania celów
szczegółowych i strategicznych.
Systematyczne kontrolowanie postępu wdrażania Strategii działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY pozwoli na dokonywanie oceny realizacji strategii i stopnia zgodności ze wstępnymi założeniami. Zdiagnozowane zostaną
aktualne uwarunkowania organizacyjne, finansowe i prawne realizacji strategii, które wpływają na bieżącą realizację jej założeń.
Umożliwi to identyfikację nowych okoliczności wpływających na wdrażanie strategii, których nie można było przewidzieć na etapie
tworzenia dokumentu strategicznego, w tym pojawiających się problemów i ryzyk, przyczyn ewentualnych opóźnień czy niezrealizowania zakładanych działań, a także nowych możliwości i szans na jeszcze skuteczniejszą realizację lub finansowanie kluczowych działań strategii. Możliwe stanie się również dostosowanie strategii do ostatecznych zapisów Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020, gdyż w trakcie prac nad strategią znany był tylko projekt tego Programu. Ponadto zbadany zostanie
postęp przygotowania i realizacji zgłoszonych do strategii przez samorządy propozycji wspólnych projektów. Na podstawie tak
przeprowadzonego monitoringu będzie mógł zostać określony zakres modyfikacji i aktualizacja przyjętych założeń strategicznych.
Dzięki tym działaniom możliwa stanie się aktualizacja strategii i wprowadzenie niezbędnych zmian. Pozwoli to na elastyczne
planowanie rocznych planów działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz ukierunkowanie planowania finansowego według aktualnie dostępnych źródeł.
Monitorowanie strategii umożliwi także kompetentne i rzetelne informowanie podmiotów zewnętrznych o uzyskanych wynikach,
zrealizowanych działaniach, osiągniętych celach i planowanych najbliższych strategicznych przedsięwzięciach.
Tak rozumiany monitoring strategii daje możliwość traktowania wdrażania strategii jako zadania ciągłego, stale obecnego w
działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na różnych płaszczyznach i w odniesieniu do jego organów, założycieli i podmiotów zewnętrznych.
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Za bezpośrednią realizację zapisów strategii odpowiedzialny będzie dyrektor EUWT TATRY, który zgodnie ze Statutem Ugrupowania jest organem wykonawczym Ugrupowania, kieruje jego działalnością oraz podejmuje działania w jego imieniu.
Monitoring wdrażania strategii następować będzie co roku, a jego wyniki przedstawiane w przygotowywanym przez dyrektora
rocznym sprawozdaniu z działalności EUWT TATRY, które przedkładane jest Zgromadzeniu Ugrupowania. Decyzje o wprowadzeniu proponowanych przez dyrektora zmian i aktualizacji dokumentu strategicznego podejmować będzie Zgromadzenie.
Zakłada się także przeprowadzenie ewaluacji śródokresowej w 2018 roku oraz ewaluacji ex-post po zakończeniu wdrażania
strategii. Ewaluacja zbada przede wszystkim trafność sformułowanych celów, skuteczność realizacji kluczowych działań oraz
trwałość i oddziaływanie ich efektów, a także, czy i w jaki sposób wykorzystanie EUWT TATRY wpływa na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”.
W procesie monitorowania oraz aktualizacji strategii uczestniczyć będą Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, reprezentujący polskie samorządy pogranicza oraz Združenie Euroregion „Tatry” w Kieżmarku, które reprezentuje słowackie samorządy.
Instytucje te są założycielami EUWT TATRY i podmiotami, które przygotowały dla Ugrupowania niniejszą strategię, stąd ich udział
w procesie wdrażania, monitorowania i aktualizacji tego dokumentu jest nieodzowny. Prezentacja wyników monitoringu strategii
oraz jej ewaluacji oprócz posiedzeń Zgromadzenia EUWT będzie również następować podczas Transgranicznych Kongresów
Euroregionu „Tatry”, co daje możliwość udziału w procesie wdrażania i monitorowania strategii również samorządów pogranicza
polsko-słowackiego – członków Euroregionu „Tatry”.
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ANEKS
Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej jako
nowe narzędzie współpracy transgranicznej
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie nowej instytucji prawa wspólnotowego dla współpracy transgranicznej, jaką
jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT, ang. EGTC – European Grouping of Territorial Cooperation), która
stanowiąc nową jakość współpracy transgranicznej ma szansę stać się jedną z dróg rozwoju euroregionów. Procedury opisane w
tym rozdziale odnoszą się do pierwotnej wersji Rozporządzenia nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego
ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT), na bazie którego utworzone zostało EUWT TATRY . Dokument ten został znowelizowany w roku 2013. Rozporządzenie nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie nr 1082/2006 w
sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania jest stosowane od dnia 22.06.2014 r.

1. Geneza powstania EUWT
Zamysł Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej zrodził się z przekonania polityków o konieczności wprowadzenia struktury prawnej, w ramach której mogłyby współpracować publiczne i prywatne podmioty z różnych państw członkowskich ze względu na
fakt, iż dotychczas współpraca transgraniczna stanowiąc autonomiczny komponent integracji europejskiej nie mogła opierać się ani na
tradycyjnym prawie międzynarodowym, czyli stosunkach międzyrządowych, ani ze względu na rodzaj działań nie mogła zostać ograniczona do kompetencji krajowych. Problem braku takiej struktury był szczególnie widoczny w sytuacji, gdy środki publiczne były wykorzystywane na rzecz finansowania projektów transgranicznych.1 Organizacjami żywotnie zainteresowanymi uprzywilejowaniem współpracy
transgranicznej (w tym współpracy euroregionalnej) poprzez ustanowienie skutecznego instrumentu prawnego pozwalającego na powoływanie i funkcjonowanie struktur transgranicznych na początku pierwszej dekady XXI wieku były Rada Europy oraz Unia Europejska.
Organizacje te podjęły intensywne prace nad wykreowaniem jednolitego narzędzia służącego współpracy transgranicznej na poziomie europejskim. Ich rezultatem były konkurujące ze sobą rozwiązania prawne w tym zakresie. Warto podkreślić, iż nieocenioną
rolę w procesie opiniowania projektów regulacji przygotowanych przez Radę Europy i Wspólnoty Europejskie odegrało Stowarzyszenie
Europejskich Regionów Granicznych.
Proces konceptualizacji nowego instrumentu współpracy transgranicznej stanowił przedmiot zainteresowania szerokiej grupy ekspertów, także z Polski. Warto w tym kontekście wspomnieć chociażby o roboczych konsultacjach państw Grupy Wyszehradzkiej z przedstawicielami Rady Europy, które odbyły się 8 lutego 2005 r. w Warszawie. Do uczestnictwa w konsultacjach zaproszono przedstawicieli
wszystkich euroregionów istniejących na granicach Polski. Tematyka spotkania dotyczyła analizy porównawczej dwóch innowacyjnych
instrumentów współpracy transgranicznej – Euroregionalnych Ugrupowań Współpracy (Rada Europy) oraz Europejskich Ugrupowań
Współpracy Transgranicznej (Wspólnota Europejska). 2
Należy zasygnalizować, iż eksperci zajmujący się oceną obu koncepcji zasugerowali, aby standardowe ramy prawne współpracy
transgranicznej opierały się albo na jednej regulacji wspólnej dla krajów członkowskich UE i krajów spoza UE albo na dwóch oddzielnych
regulacjach: Europejskich Ugrupowaniach Współpracy Transgranicznej (EGCC) w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej oraz Euroregionalnych Ugrupowaniach Współpracy (ECG) dla krajów spoza Wspólnoty.3            
Ostatecznie po prawie dwuletnim procesie opiniowania, analizowania mocnych i słabych stron przygotowywanych przez Radę Europy i Unię Europejską projektów instrumentów prawnych z zakresu współpracy transgranicznej, projekt Protokołu Dodatkowego nr 3 do
Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi dotyczący ustanowienia Euroregionalnych Ugrupowań Współpracy (ECG), który zgodnie z postanowieniami Rady Europy miał wprowadzić nowy instrument
prawny służący ułatwieniu współpracy euroregionalnej nie został przyjęty.4 Całkowicie odmiennie potoczyły się losy aktu prawnego
  Komitet Regionów, Rozwój EUWT w terenie: wartość dodana i rozwiązania problemów. Streszczenie, oprac. METIS GmbH, Belgia 2010, s. 2.
  Opracowano na podstawie e-maila Pawła Świebody – Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej MSZ z dnia 21.01.2005 r. do euroregionów na granicach Polski
dotyczącego roboczych konsultacji ekspertów państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie projektu 3-go Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Ramowej
o Współpracy Transgranicznej miedzy wspólnotami i władzami terytorialnymi (Konwencji Madryckiej) oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Europejskie Ugrupowania Współpracy Transgranicznej, Związek Euroregion „Tatry”, materiał wewnętrzny, Nowy Targ 2005.
3
  Opracowano na podstawie analizy porównawczej EGCC i ECG, Związek Euroregion „Tatry”, materiał wewnętrzny, Nowy Targ 2005.
4
  Mimo, iż projekt Euroregionalnych Ugrupowań Współpracy znajduje się obecnie w stanie „zamrożenia” warto, dla kompleksowego wymiaru niniejszej analizy, pokrótce przybliżyć koncepcję prawnego instrumentu współpracy transgranicznej przygotowaną przez Radę Europy. Głównym celem powołanego Ugrupowania miało być
„promowanie, wspieranie i rozwój, z korzyścią dla społeczeństw, stosunków sąsiedzkich pomiędzy swoimi członkami we wspólnych dziedzinach odpowiedzialności.”
Euroregionalne Ugrupowania Współpracy jak wskazuje projekt Protokołu miały być ustanawiane na terytorium krajów członkowskich Rady Europy przez społeczności
i władze terytorialne oraz dowolne instytucje publiczne i prywatne (z zastrzeżeniem przewagi udziałów władz terytorialnych). Warto w tym miejscu podkreślić, że udział
społeczności lub władz terytorialnych w Ugrupowaniu lub w nim członkostwo miał podlegać zatwierdzeniu przez kraj, którego prawo stosowane jest jako właściwe dla
tych podmiotów. Dokumentami konstytuującymi ECG zgodnie z zapisami Protokołu miały być umowa o współpracy oraz statut. Co istotne Ugrupowanie nie zyskiwało z
1
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przygotowywanego przez Wspólnotę Europejską, bowiem w 2006 r. na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. ustanowiono możliwość powoływania innowacyjnego narzędzia współpracy transgranicznej – Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.5 Proces opiniowania Projektu Rozporządzenia w sprawie EUWT obrazuje
Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Proces opiniowania Rozporządzenia w sprawie EUWT w latach 2004-2006
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: H. Dumała, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – nowe możliwości dla polsko-niemieckich euroregionów [w]: J. Jańczak, M. Musiał-Karg (red.), Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 56-58.
chwilą powołania osobowości prawnej. Protokół zakładał, iż organami utworzonego Euroregionalnego Ugrupowania Współpracy będą: Zgromadzenie Ogólne, Zarząd,
Przewodniczący i co najmniej jeden Wiceprzewodniczący. Inne ciała dodatkowe (np. Dyrektor Generalny) traktowane miały być jako nieobligatoryjne. Ugrupowania
powoływane na mocy Protokołu miały być rejestrowane w kraju, w którym maja swoją siedzibę-zgodnie z prawem wewnętrznym. Opracowano na podstawie Projektu
Protokołu Dodatkowego nr 3 do Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Społecznościami i Władzami Terytorialnymi dotyczącego ustanowienia Euroregionalnych Ugrupowań Współpracy (ECG), Związek Euroregion „Tatry”, materiał wewnętrzny, Nowy Targ 2005.
5
  Rozporządzenie weszło w życie 01.08.2006 r., a stosuje się je od  01.08.2007 r. (wyjątek stanowi tutaj art. 16, który obowiązuje od 01.08.2006 r.).
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Podstawę prawną Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) stanowi art. 159 ust. 3 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie
z którym, jeżeli działania szczególne okażą się niezbędne poza funduszami i nie wpłyną znacząco na środki przyjęte w ramach innych
polityk Unii Europejskiej, Rada może takie działania przyjąć stanowiąc zgodnie z procedurą ujętą w art. 251 po konsultacji z Komitetem
Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.6 W tym miejscu należy również wspomnieć, że ze względu na przyjętą formę aktu
prawnego, Rozporządzenie w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzenie to posiada wyjątkowy charakter, gdyż ze względu na ramowy charakter Rozporządzenia na podstawie art. 16 ust. 1 państwa członkowskie zobligowane są do ustanowienia przepisów krajowych niezbędnych dla jego
skutecznego stosowania (zazwyczaj w prawie wspólnotowym takie rozwiązanie stosowane jest w odniesieniu do dyrektyw).
Rozporządzenie w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej stanowi bezpośredni wyraz zasady pomocniczości
(subsydiarności) i proporcjonalności. Zgodnie z zapisami preambuły ww. Rozporządzenia Wspólnota podjęła działania sprzyjające współpracy transgranicznej w sytuacji, gdy państwa członkowskie nie czyniły tego w sposób zadowalający.7 Jednocześnie jak trafnie zauważają Lidia i Jarosław Roszkowscy Rozporządzenie 1082/2006 „nie proponuje większej interwencji niż to konieczne, bowiem ewentualne
korzystanie z EUWT jest dobrowolne”.8
Treść Rozporządzenia 1082/2006 zamyka się w 18 artykułach kształtujących się w sposób następujący: w art. 1 zdefiniowano charakter EUWT, kolejno omówiono prawo właściwe (art.2), podmioty, które mogą stać się członkami EUWT (art. 3), zasady utworzenia
EUWT  i uzyskania przez niego osobowości prawnej (art. 4 i 5), procedury kontroli zarządzania funduszami publicznymi (art. 6). W dalszej
kolejności zdefiniowano niezwykle istotne z perspektywy EUWT- zadania, które mu się powierza (art. 7), zasady dotyczące Konwencji i
Statutu (art. 8 i 9), organy działające w obrębie EUWT (art. 10), budżet EUWT (art. 11), zasady likwidacji, upadłości, zaprzestania płatności i odpowiedzialność (art. 12-14). Ostatnimi z poruszanych w ramach Rozporządzenia kwestiami  są zasady jurysdykcji, jakiej podlega
EUWT (art. 15) oraz postanowienia końcowe (art. 16-18).
Znakomitym podsumowaniem wstępnych rozważań na temat genezy EUWT jest opinia Grupy Europejskich Studiów Politycznych,
zgodnie z którą Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, „którego treść stanowi zalążek istotnych możliwości rozwoju procesu integracji europejskiej, dostarcza istotnego narzędzia prawnego – aktu prawa wspólnotowego, który pozwala samorządom terytorialnym w Unii Europejskiej bezpośrednio uczestniczyć we współpracy umocowanej w prawie wspólnotowym”.9

2. Cechy konstytutywne EUWT
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6
  W tym miejscu warto również podkreślić, że Rozporządzenie 1082/2006 jest jednym z rozporządzeń odnoszących się do zarządzania funduszami europejskimi w
perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Ww. Rozporządzenie bezpośrednio koresponduje z innymi decyzjami Unii Europejskiej, bowiem Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej stanowi niejako instrument realizacji Celu 3 Polityki Spójności - Europejskiej Współpracy Terytorialnej.    
7
  „Niezbędne jest podjęcie środków w celu zmniejszenia istotnych trudności napotykanych przez państwa członkowskie, a w szczególności przez władze regionalne i
lokalne, podczas realizacji działań związanych ze współpracą terytorialną, a także w trakcie zarządzania tymi działaniami, w ramach różnych praw i procedur krajowych.”
Zob. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT),
Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, zwane dalej Rozporządzeniem w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej lub Rozporządzeniem 1082/2006.
8
  L. Roszkowska, R. Roszkowski, Rozwój współpracy transgranicznej na granicach Polski na przykładzie Euroregionu Pradziad, Drukarnia Sady, Prudnik 2007, s. 104.
9
    Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT, analiza opracowana przez Grupę Europejskich Studiów Politycznych pod kierunkiem prof. Nicolasa
Levrata, Komitet Regionów, 2007, s. 56
10
  Association of European Border Regions, www.aebr.net/news/news_aebr.php?lc=en&nid=116, 20.08.2010 r.
11
  Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 1082/2006 ”EUWT posiada osobowość prawną”. Niemniej jednak podkreślenia wymaga, że Rozporządzenie nie reguluje czy
EUWT posiada osobowość prawną prawa publicznego czy prawa prywatnego.  Kwestię tą pozostawiono do rozstrzygnięcia na poziomie prawa krajowego właściwego
dla danego EUWT. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że EUWT uzyskuje osobowość prawną dopiero w momencie rejestracji lub publikacji w dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej zgodnie z prawem krajowym w państwie członkowskim, w którym znajduje się jego siedziba statutowa.
12
  Zob. art. 1 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. Osobowość prawna prawa wspólnotowego w praktyce oznacza, że
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Rozporządzenie 1082/2006 stanowi fundament dla możliwości rozwoju procesu integracji europejskiej w drugiej dekadzie
XXI wieku, czego potwierdzeniem są słowa Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych Jensa
Gabbe, który stwierdził, iż: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „wytworzy najwyższą wartość dodaną w takiej samej mierze dla integracji europejskiej, jak i dla zdecentralizowanej współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i/lub regionalnymi.”10
Wyartykułowania wymaga jednak, iż ze względu na konstytutywne cechy EUWT użycie tego narzędzia jest właściwe tylko dla
osiągnięcia określonych celów współpracy transgranicznej, bowiem wykorzystanie tej struktury prawnej zależy przede wszystkim
od potrzeb i chęci partnerów transgranicznych (euroregionów).
W oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej nie znajdujemy jednoznacznej, powszechnie obowiązującej definicji Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. O istocie innowacyjnego narzędzia współpracy transgranicznej, jakim jest EUWT świadczy sześć kluczowych elementów, które jednocześnie w pełni określają, czym jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Wśród konstytutywnych cech EUWT należy wyróżnić: wspólnotową osobowość prawną, nadrzędność prawa wspólnotowego
z jednoczesną możliwością określania przez członków EUWT zadań i zasad działania EUWT w konwencji i statucie, możliwość
uczestnictwa w EUWT podmiotów o zróżnicowanym statusie (w tym podmiotów spoza Unii Europejskiej), wspólną siedzibę Ugrupowania, ustanowienie wspólnych organów, które reprezentują utworzone EUWT na zewnątrz oraz wspólny budżet.
Osobowość prawna EUWT11 jest bezsprzecznie najistotniejszą cechą wyróżniającą EUWT spośród innych podmiotów współpracy transgranicznej. Osobowość prawna prawa wspólnotowego będąca kluczowym atutem EUWT oznacza zgodnie z Rozporządzeniem, że „w każdym z państw członkowskich EUWT posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym
zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego”.12 W tym kontekście warto
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jednak zwrócić uwagę, że zdolność prawna i zdolność do czynności EUWT jest ograniczona zadaniowo i terytorialnie.13
Bezsprzecznie stworzenie na bazie Rozporządzenia 1082/2006 instrumentu prawnego w postaci EUWT stanowiło odpowiedź
na dotychczasowe problemy, z jakimi spotykały się szczególnie euroregiony oraz władze lokalne i regionalne w prowadzeniu
współpracy transgranicznej, spowodowane brakiem wspólnej dla całego podmiotu europejskiej osobowości prawnej.
Nadrzędność prawa wspólnotowego z jednoczesną możliwością określania przez członków EUWT zadań i zasad działania EUWT w konwencji i statucie stanowi kolejną ważną cechę EUWT. Zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 Rozporządzenia
1082/2006 prawem właściwym dla EUWT jest:
● w pierwszej kolejności Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
● dalej w przypadkach określonych przedmiotowym Rozporządzeniem – przepisy konwencji i statutu danego EUWT,
● oraz w przypadku spraw nieuregulowanych Rozporządzeniem 1082/2006 lub uregulowanych nim tylko częściowo przepisy
państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
Taka konstrukcja prawna rodzi dwie poważne konsekwencje. Po pierwsze w postaci nierówności partnerów transgranicznych
objawiającej się, jak trafnie zauważa Anette Bussmann „bardzo mocną pozycją członków EUWT, którzy pochodzą z kraju siedziby
statutowej EUWT” poprzez zbyt częste odwołanie w Rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej do prawa właściwego dla kraju, w którym EUWT ma swoją siedzibę określoną statutem.14 Po drugie nadrzędność prawa
wspólnotowego gwarantowana Rozporządzeniem 1082/2006 eliminuje dotychczasowe niedogodności we współpracy podmiotów
transgranicznych, głównie euroregionów składających się z komponentów narodowych, związane ze zróżnicowanym systemem
prawnym obowiązującym w poszczególnych krajach.
Konwencja oraz statut stanowią podstawowe dokumenty konstytuujące EUWT. Zgodnie z przepisami prawa europejskiego
„statut przyjmowany jest na podstawie konwencji”. Co istotne Rozporządzenie szczegółowo precyzuje „standard minimum”, czyli
jakie podstawowe elementy wspólne dla wszystkich EUWT tworzonych w krajach członkowskich, powinien zawierać każdy z tych
dokumentów, co ilustruje Tabela 2.

Tabela 2

Podstawowe wymogi dotyczące treści merytorycznej konwencji i statutu
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Źródło: Opracowanie własne na
podstawie: Rozporządzenia (WE)
nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006
EUWT może nabywać i zbywać mienie, występować jako strona przed sądem, zatrudniać pracowników.
13
  Kwestię tą reguluje art. 7 ust. 2 Rozporządzenia, według którego „EUWT działa w ramach powierzonych mu zadań, które są ograniczone do ułatwiania i upowszechniania współpracy terytorialnej w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej i które są określane przez członków EUWT” i i art. 8 ust. 2 lit. b) „Konwencja
określa (…) zasięg terytorialny, na którym EUWT może wykonywać swoje zadania”.
14
  A. Bussmann, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) – przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej, „Samorząd terytorialny”,
Wolters Kluwer, nr 10/2008, Warszawa 2008, s.15.
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Fundamentalną cechą wyróżniającą EUWT spośród innych narzędzi współpracy transgranicznej, a jednocześnie złożoną materią w kontekście EUWT jest kwestia uczestnictwa w EUWT podmiotów o zróżnicowanym statusie (w tym podmiotów spoza
Unii Europejskiej). Zgodnie z art. 3 ust. 1 partnerami uprawnionymi do utworzenia EUWT mogą być państwa członkowskie,
władze regionalne, władze lokalne, podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. oraz stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do jednej
lub kilku z tych kategorii. W związku z tym, że w kontekście swoistego braku jednorodności składu EUWT interesująco kreśli się
możliwość uczestnictwa w strukturach EUWT: państw, stowarzyszeń oraz podmiotów mających siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej, autor postanowił szczegółowo omówić te kwestie.
Swoistym precedensem jest włączenie na mocy Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej państw członkowskich jako bezpośrednich podmiotów współpracy transgranicznej – członków EUWT. Jak trafnie zauważa Sylwia Dołzbłasz zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia państwo może w następujący sposób angażować się w proces budowania
i funkcjonowania struktur EUWT:
● poprzez członkostwo w EUWT,
● poprzez wyznaczenie organów odpowiadających za: wydanie zgody na uczestnictwo podmiotów krajowych w EUWT oraz
kontrolę wydatkowania środków publicznych przez EUWT.
Warto podkreślić, że uczestnictwo państw w strukturach EUWT często błędnie postrzegane jest po pierwsze jako zaprzeczenie
zasady pomocniczości, a po drugie jako swoiste zagrożenie dla roli władz lokalnych i regionalnych w procesie kształtowania współpracy transgranicznej. Tymczasem prawodawca decydując o możliwości uczestnictwa państw w EUWT miał na uwadze przede
wszystkim wielkość i możliwości poszczególnych regionów europejskich. W związku z tym umożliwienie państwom uczestnictwa w
EUWT należy moim zdaniem traktować jako swoisty ukłon w kierunku państw o niewielkim terytorium i krok na drodze do realizacji
koncepcji wielopoziomowego rządzenia.
W kontekście traktowania EUWT jako drogi rozwoju euroregionów kluczowe znaczenie ma możliwość uczestnictwa w EUWT
stowarzyszeń złożonych z podmiotów należących do jednej lub kilku kategorii. Takie rozwiązanie oznacza, że członkami EUWT
mogą być nie tylko poszczególne samorządy lokalne i regionalne, ale np. krajowe komponenty euroregionów, których członkami są
samorządy lokalne i regionalne, co sądzę w znacznej mierze ułatwia i skraca proces przekształcania się euroregionów w EUWT.
Niezwykle interesującym z perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej w Europie wydaje się być umożliwienie uczestnictwa w EUWT partnerów pozawspólnotowych. Co do zasady niezbędnym warunkiem utworzenia EUWT jest uczestnictwo w Ugrupowaniu co najmniej dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej.
Niemniej jednak Rozporządzenie na podstawie informacji zawartych w jego preambule określa, że „przyjęcie środka wspólnotowego pozwalającego na utworzenie EUWT nie powinno jednak wykluczać możliwości uczestniczenia podmiotów z państw trzecich
w EUWT (…) w przypadku, gdy pozwala na to ustawodawstwo państwa trzeciego między państwami członkowskimi a państwami
trzecimi.” W obliczu pozytywnych doświadczeń w zakresie współpracy transgranicznej prowadzonej na zewnętrznych granicach
Unii Europejskiej z państwami Europy Środkowo-Wschodniej lub z innymi istotnymi państwami europejskimi niebędącymi członkami Wspólnoty (Norwegią i Szwajcarią) wydaje się, że wykorzystanie EUWT na granicach zewnętrznych może okazać się korzystne
dla obu stron i przynieść pozytywne efekty.
Wybór wspólnej siedziby EUWT stanowi podstawowe wyzwanie stawiane przed podmiotami decydującymi się na utworzenie
wspólnej, transgranicznej struktury instytucjonalnej charakteryzującej się wspólnotową osobowością prawną, w tym przed euroregionami. Zagadnienie to ma nadrzędne znaczenie, ponieważ to od umiejscowienia siedziby EUWT zależy prawo właściwe dla
tworzonego EUWT. Tym samym prawo stanowiące prawo krajowe państwa będącego siedzibą statutową utworzonej struktury
współpracy decyduje o takich kluczowych kwestiach jak: rejestracja i publikacja statutu, odpowiedzialność wobec osób trzecich w
przypadku niewypłacalności, kontrola zarządzania funduszami publicznymi. W związku z tym wybór siedziby powinien być dokonany w sposób przemyślany z uwzględnieniem mocnych i słabych stron prawodawstwa obowiązującego w państwie wybranym
jako siedziba tworzonego EUWT.  Jak pokazuje doświadczenie to właśnie zagadnienie związane z analizą porównawczą krajowych przepisów mającą na celu ustalenie w sposób obiektywny siedziby statutowej EUWT stanowi najdłuższy i budzący najwięcej
kontrowersji etap na drodze do utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Bezsprzecznie jedną z przyczyn
takiego stanu rzeczy jest to, że w Rozporządzeniu 1082/2006 prawodawca nie przewidział ewentualnej możliwości przeniesienia
siedziby EUWT do innego kraju. Warto w tym miejscu również podkreślić, że obecnie nie ma możliwości umiejscowienia siedziby
EUWT w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej, ponieważ wybór siedziby pociąga za sobą zastosowanie nie tylko
prawa krajowego, ale przede wszystkim wspólnotowego, które nie obowiązuje państw trzecich.
Kolejnym elementem, ważnym dla prawidłowego funkcjonowania EUWT jest istnienie wspólnych organów, które reprezentują utworzone EUWT na zewnątrz. Zgodnie z Rozporządzeniem 1082/2006 w skład struktury EUWT obligatoryjnie powinny
wejść takie organy jak zgromadzenie, które składa się z przedstawicieli członków oraz dyrektor reprezentujący EUWT i działający w
jego imieniu. Co istotne ww. Rozporządzenie pozostawia w tym zakresie wiele kwestii nieuregulowanych, co daje duże możliwości
dostosowania struktury ugrupowania do potrzeb podmiotów, które je tworzą (np. możliwość powołania dodatkowych organów o ile
zostanie to określone w Statucie).
Wspólny budżet EUWT stanowi ostatnią z istotnych cech charakteryzujących nowy instrument prawny współpracy transgranicznej, jakim jest EUWT. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej „EUWT ustanawia roczny budżet, który jest przyjmowany przez zgromadzenie, zawierający w szczególności komponent dotyczący kosztów bieżących oraz jeśli to konieczne komponent operacyjny. W tym kontekście warto zwrócić uwagę,
że ewentualne składki członkowskie stanowiące jedno z możliwych źródeł finansowania działalności EUWT nie stanowią na
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mocy ww. Rozporządzenia elementu obligatoryjnego. Niemniej jednak kwestia ta może być regulowana na podstawie statutu.
Podsumowując niniejsze rozważania dotyczące cech konstytutywnych EUWT należy stwierdzić, iż w sposób kompleksowy definiują one charakter tego eksperymentalnego i nowatorskiego narzędzia prawnego z zakresu współpracy transgranicznej. Co więcej
to właśnie kluczowe cechy EUWT, o których była mowa: osobowość prawna prawa wspólnotowego, możliwość uczestnictwa w
EUWT podmiotów o zróżnicowanym statusie (w tym podmiotów spoza Wspólnoty), nadrzędność prawa wspólnotowego, wspólna siedziba, budżet i reprezentacja są wyznacznikiem nowej jakości współpracy transgranicznej, jaką niesie ze sobą powołanie
EUWT. Dzięki tym fundamentalnym cechom EUWT staje się impulsem ułatwiającym współpracę pomiędzy regionami granicznymi
i umożliwiającym usunięcie przeszkód utrudniających ten typ kooperacji.

3. Cele i zakres działania EUWT
Cele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej zostały precyzyjnie sformułowane w Rozporządzeniu 1082/2006.
Zgodnie z nim: „Celem EUWT jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej zwanych dalej „współpracą terytorialną”, między jej członkami (…) wyłącznie w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej”.
Wydaje się, iż wykładnię tego zapisu należy stosować rozszerzająco, tzn. odnosić się nie tylko do ułatwiania i upowszechniania
współpracy transgranicznej, ale także do jej prowadzenia w celu właściwego wykorzystania potencjału tkwiącego w tym nowym
instrumencie współpracy transgranicznej.
Bardzo istotnym aspektem odnoszącym się do Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej jest zakres ich działania. Co
do zasady zadaniem EUWT jest urzeczywistnianie powierzonych mu w konwencji zadań, które ograniczane są do realizacji ww.
celu EUWT. Co istotne podmioty tworzące EUWT mogą podejmować tylko takie działania, które należą do ich uprawnień na mocy
prawa krajowego.
Jak trafnie zauważają Gianluca Spinaci i Gracia Vara-Arribas w artykule „The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): New Spaces and Contracts for European Integration” w rzeczywistości EUWT zostało stworzone jako narzędzie mające na celu ułatwienie realizacji programów i projektów w zakresie współpracy terytorialnej finansowanych ze środków strukturalnych. Niemniej jednak EUWT może również realizować inne przedsięwzięcia z
zakresu współpracy terytorialnej finansowane ze środków Unii Europejskiej bądź podążyć inną drogą – podejmując działania
dotyczące współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej poza systemem finansowania Unii Europejskiej
(rodzaje zadań realizowanych przez EUWTilustruje Schemat 1). W tym kontekście warto zauważyć, że „działalność EUWTmoże mieć charakter monofunkcjonalny (realizacja konkretnego zadania/realizacji projektu) lub multifunkcjonalny (realizacja wielu zadań/ projektów).

Schemat 1

Zadania Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013
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Źródło: Strona internetowa Portalu Funduszy Strukturalnych, www.interreg.gov.pl/20072013/EUWT, 16.10.2008 r.

Co istotne, członkowie EUWT mogą powierzyć wykonywanie zadań EUWT jednemu z podmiotów wchodzących w skład
Ugrupowania.15
Mówiąc o uprawnieniach EUWT nie sposób nie odnieść się do działań, które zostały wykluczone z zakresu działalności EUWT.
Zgodnie z Rozporządzeniem 1082/2006 są to te zadania, które mogą dotyczyć ochrony ogólnych interesów państwa lub innych
organów publicznych, takich jak: uprawnienia policyjne i regulacyjne, wymiar sprawiedliwości i polityka zagraniczna.
  M. Mielczarek, Planowana reforma polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, „Zeszyty naukowe” Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi,
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi, Łódź 2005, s. 14.
15
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4. Proces ustanawiania EUWT i modele struktury prawnej współpracy w ramach EUWT
Zanim podjęta zostanie decyzja o ustanawianiu EUWT (np. na bazie euroregionu) zainteresowane podmioty powinny dokonać
analizy oceny wykonalności EUWT, która zwiera się w ośmiu następujących etapach:
1. „Analiza potrzeb i celów współpracy oraz ich porównanie z potencjalnymi zadaniami EUWT.
2. Określenie umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia planowanej współpracy.
3. Wskazanie partnerów, którzy posiadają potrzebne umiejętności dla każdej z dziedzin i sprawdzenie, czy spełniają warunki
ewentualnego członkostwa w EUWT.
4. Zbadanie krajowych ram prawnych potencjalnych członków w celu wskazania tych, które są odpowiednie do zarządzania
EUWT, zwracając uwagę na cele współpracy oraz charakter partnerstwa (kluczowe dla ustanowienia siedziby EUWT).
5. Sprawdzenie wykonalności planowanego wniosku pod względem prawnym w porozumieniu z władzami krajowymi wybranego państwa członkowskiego.
6. Sporządzenie analizy kosztów i korzyści zawierającej porównanie argumentów przemawiających za utworzeniem nowego
EUWT oraz innych form współpracy.
7. Podjęcie negocjacji oraz przygotowanie tekstu konwencji i statutu z pozostałymi zainteresowanymi partnerami (aby uniknąć
problemów w przyszłości warto również zasięgnąć opinii władz krajowych).
8. Po osiągnięciu przez strony porozumienia w sprawie konwencji i statutu można rozpocząć procedurę powiadomienia.” 16
Właściwy proces zakładania EUWT przez partnerów transgranicznych standardowo składa się z 7 podstawowych kroków, co
ilustruje Schemat 2.

Schemat 2

Proces ustanawiania Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w oparciu o Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006)

Na podstawie: www.cor.europa.eu/pages/EvevtTemplate.aspx?view=folder&id=76f46d44-8397-4e1a-b925- f2a76cedd96d&sm=76f46d448397-4e1a-b925-f2a76cedd96d, 06.01.2010.
16
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). A new Instrument for Territorial Cooperation
in Europe. Is it a Useful Instrument? Publication co-financed by the UE through the ERDF-Comunitarian Interregional Initiative IIIA ItalySlovenia 2000/2006 TO PILE-From Decision Makers TO citizens, SMEs, Local Authority and viceversa,  s. 90-91.
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W kontekście ustanawiania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej zasadnicze znaczenie odgrywa odpowiedź
na pytanie o model struktury prawnej, jakie przyjmie tworzone EUWT. Podstawowymi wyznacznikami decydującymi o kształcie
tworzonego EUWT są: kryteria dotyczące członków EUWT, kryteria dotyczące prawa właściwego oraz kryteria dotyczące
realizowanych zadań.17
Pierwsze kryterium dotyczące członków EUWT ilustruje Schemat 3. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 Rozporządzenia
1082/2006 członkami EUWT mogą być podmioty należące do jednej lub kilku kategorii (np. państwa członkowskie, władze regionalne, władze lokalne, stowarzyszenia składające się z ww. podmiotów) można wyróżnić EUWT jednorodne i niejednorodne.
Zgodnie z opinią Grupy Europejskich Studiów Politycznych EUWT jednorodne, to te, których członkami są podmioty należące do
jednej kategorii, np. traktowane w tym kontekście łącznie-samorządy lokalne i regionalne. Natomiast EUWT niejednorodne, to takie
w skład, których wchodzą członkowie należący do różnych kategorii (np. państwa, władze lokalne i władze regionalne). W obrębie
EUWT niejednorodnych można z kolei wskazać na EUWT posiadające skład symetryczny (złożone z różnych partnerów należących do tych samych kategorii po jednej i po drugiej stronie granicy) oraz niesymetryczny. Z drugiej strony kryterium dotyczące
członków EUWT różnicuje tworzone EUWT na te, w skład których wchodzą państwa członkowskie i takie, w których państwa nie
uczestniczą.

Schemat 3

Kryteria dotyczące członków EUWT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: "Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT". Analiza sporządzona przez Grupę
Europejskich Studiów Politycznych pod kierunkiem prof. N. Levrata, Komitet Regionów, styczeń 2007, s.117.

Drugim z kryteriów mających nadrzędny wpływ na model systemu prawnego, jaki przyjmie tworzone EUWT jest kryterium
dotyczące prawa właściwego, co ilustruje Schemat 4. Na podstawie tego kryterium należy określić, czy EUWT wymaga tworzenia
na bazie struktury prawa publicznego czy struktury prawa prywatnego (mając na uwadze prawo właściwe kraju-siedziby statutowej
EUWT). Kolejne rozróżnienie dotyczy EUWT, w których odpowiedzialność członków jest ograniczona od tych, w których ma ona
charakter nieograniczony.18

Schemat 4

Kryteria dotyczące prawa właściwego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: "Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT". Analiza sporządzona przez Grupę
Europejskich Studiów Politycznych pod kierunkiem prof. N. Levrata, Komitet Regionów, styczeń 2007, s.118.

  Opracowano na podstawie: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT…, op. cit., s. 117-118.
  Należy jednak w tym miejscu wspomnieć, że niektóre państwa, np. Czechy nie dopuszczają możliwości zarejestrowania w swoim państwie EUWT z ograniczoną
odpowiedzialnością.
17
18
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Typologię EUWT ze względu na ostatnie kryterium odnoszące się do realizowanych przez EUWT zadań odzwierciedla Schemat 5. W tym zakresie należy odróżnić te EUWT, których działania skupiają się bezpośrednio na zarządzaniu funduszami Unii
Europejskiej od tych, które działają poza systemem finansowania Unii Europejskiej. Ostatni podział EUWT w zakresie kryterium
dotyczącym prowadzonych zadań różnicuje EUWT ze względu na to, czy realizuje one współpracę w imieniu swoich członków, czy
może jest wyłącznie instrumentem, który ułatwia współpracę między podmiotami wchodzącymi w jego skład.

Schemat 5

Kryteria dotyczące realizowanych zadań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: "Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT". Analiza sporządzona przez Grupę
Europejskich Studiów Politycznych pod kierunkiem prof. N. Levrata, Komitet Regionów, styczeń 2007, s.117.

Podsumowując niniejsze rozważania należy podkreślić, iż jak wynika z obliczeń ekspertów należących do Grupy Europejskich
Studiów Politycznych wymienione powyżej kryteria generują 720 różnych możliwych kombinacji EUWT. Mając to na uwadze można z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż każdy z podmiotów (w tym również każdy z euroregionów), który zdecyduje się podążać
drogą w kierunku Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z pewnością będzie mógł znaleźć taki model struktury
prawnej EUWT, który w sposób kompleksowy będzie odpowiadał na jego potrzeby, a jednocześnie będzie dostosowany do systemu prawnego kraju, na terytorium którego znajdować się będzie siedziba statutowa EUWT.

5. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej istniejące na granicach państw członkowskich Unii Europejskiej
Mimo, iż pierwsze lata wdrażania wspólnotowego instrumentu prawnego z zakresu współpracy transgranicznej były dość trudne, choćby jak wskazuje Jan Olbrycht19 „z tego powodu, że EUWT jest narzędziem eksperymentalnym i nowatorskim w sferze
zacieśniania współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej”, wraz z ustanowieniem w styczniu 2008 r. pierwszego
ugrupowania – L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai w Unii Europejskiej etap rozważań na temat ustanowienia EUWT został
pokonany.20 Obecnie na granicach europejskich istnieje 47 Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, kolejnych 14 jest w
fazie przygotowania. Stan ten ilustruje Tabela 3 i Tabela 4.

Tabela 3

19
20

  Jan Olbrycht był głównym inicjatorem tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.
  J. Olbrycht, Na tym samym wozie… (1), „Europrojekty.PL” 2010, nr 1, s. 9.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: informacji zawartych na stronie www. porta l.cor.europa.eu/egtc, Stan na dzień 30.08.2014 r.
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Tabela 4

EUWT w fazie przygotowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: informacji zawartych na stronie www. portal.cor.europa.eu/egtc, stan na dzień 30.08.2014 r.
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Podsumowując powyższe opracowanie dotyczące Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w kontekście nowej jakości współpracy transgranicznej warto podkreślić, iż połączenie elementów sprawdzonych (zachowanie dorobku INTERREGu,
czyli podziału na trzy komponenty współpracy terytorialnej i sposobów finansowania przez Unię Europejską programów transgranicznych oraz utrzymanie rozwiązania, które pozwala na połączenie wspólnotowego instrumentu z krajowym systemem prawnym) z elementami innowacyjnymi (możliwość ustanowienia transgranicznej jednostki publicznej, która jest osobą prawną prawa
wspólnotowego oraz możliwość udziału państw w EUWT) decyduje o tym, że ustanowienie wspólnego podmiotu prawa w postaci
EUWT nie tylko wpisuje się w specyfikę współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim pozwala na wyeliminowanie istniejących
barier we współpracy transgranicznej oraz w konsekwencji na poprawę jakości prowadzonej współpracy poprzez podniesienie jej
na wyższy poziom formalny i prawny.21

21.

  Zob. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT…, op. cit., s.119.
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EUWT w aktach prawnych dotyczących
Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej jako innowacyjny instrument prawny zostały wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2006 z 5 lipca 2006 r. w celu ułatwiania współpracy terytorialnej oraz wzmacniania
spójności ekonomicznej i społecznej przede wszystkim poprzez realizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, w tym głównie w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poprzez swój charakter są one najlepszą
formą prawną przystosowaną do realizacji transgranicznych projektów.
Zatwierdzone w grudniu 2013 roku rozporządzenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 podkreślają rolę EUWT w realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako podmiotów zarządzających programem lub jego
częścią lub „jedynych beneficjentów” projektów.

1. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 19 z późn. zm.)
art. 7 ust. 3
Zadania EUWT są ograniczone przede wszystkim do realizacji programów lub projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Wspólnotę za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
lub Funduszu Spójności.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia
2013 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
Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji dotyczące szerzenia wiedzy oraz
art. 4 i 4a rozporządzenia w sprawie EUWT
Parlament Europejski, Rada i Komisja postanawiają lepiej koordynować wysiłki mające na celu szerzenie w instytucjach i państwach członkowskich wiedzy o możliwościach, jakie niosą za sobą europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, aby zwiększyć widoczność ich zastosowania jako instrumentów, które można wykorzystać do celów współpracy terytorialnej we wszystkich
dziedzinach polityki UE.

3. 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”
motyw 32
Należy zachęcać państwa członkowskie do powierzania EUWT funkcji instytucji zarządzającej lub do nakładania na takie ugrupowanie odpowiedzialności za zarządzanie częścią programu współpracy dotyczącą obszaru objętą danym EUWT.
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art. 7 ust. 1 lit. c)
(ii) wspieranie wymiany doświadczeń w celu zwiększenia skuteczności programów EWT i przedsięwzięć w tej dziedzinie oraz
wykorzystania EUWT zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. c);
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art. 2
W ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR wspiera następujące elementy:
3) współpracę międzyregionalną w celu wzmocnienia skuteczności polityki spójności poprzez wspieranie:
c) wymiany doświadczeń dotyczących identyfikacji, przenoszenia i rozpowszechniania dobrych praktyk i innowacyjnego podejścia w odniesieniu do wdrażania programów EWT i przedsięwzięć w tej dziedzinie oraz wykorzystania EUWT;
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art. 9
Wspólny plan działania
W przypadku gdy wspólny plan działania, o którym mowa w art. 104 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jest realizowany
pod nadzorem EUWT jako beneficjenta, pracownicy wspólnego sekretariatu programu EWT oraz członkowie zgromadzenia EUWT
mogą zostać członkami komitetu sterującego, o którym mowa w art. 108 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Członkowie
zgromadzenia EUWT nie stanowią większości w ramach tego komitetu sterującego.
art. 11
Zintegrowana inwestycja terytorialna
W przypadku programów EWT instytucją pośredniczącą, mającą zarządzać zintegrowaną inwestycją terytorialną, o której
mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz ją wdrażać, jest podmiot prawa ustanowiony na podstawie prawa
jednego z państw uczestniczących, o ile został utworzony przez instytucje lub podmioty publiczne z co najmniej dwóch państw
uczestniczących, albo EUWT.
art. 12 ust. 3
Bez uszczerbku dla ust. 2, EUWT lub inny podmiot prawa ustanowiony na podstawie prawa jednego z państw uczestniczących może być jedynym beneficjentem operacji, pod warunkiem że został utworzony przez instytucje lub podmioty publiczne z co
najmniej dwóch państw uczestniczących, w przypadku współpracy transgranicznej i transnarodowej, i z co najmniej trzech państw
uczestniczących, w przypadku współpracy międzyregionalnej.
art. 22
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej
Państwa członkowskie uczestniczące w programie EWT mogą korzystać z EUWT celem przekazania mu odpowiedzialności za
zarządzanie tym programem EWT lub jego częścią, w szczególności przekazując mu obowiązki instytucji zarządzającej.

4. Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 04.10.2012 r. Programy współpracy transgranicznej z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020
Polska zakłada wykorzystanie ugrupowań jako instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów współpracy terytorialnej.
Niemniej jednak, z uwagi na skomplikowany kształt przepisów UE dotyczących ugrupowań oraz brak w Polsce doświadczeń w
zakresie działalności EUWT w perspektywie 2014-2020 Polska nie przewiduje powierzenia im funkcji Instytucji Zarządzającej programami EWT, natomiast będzie zachęcać do powoływania EUWT w celu zarządzania realizacją projektów.

5. Umowa Partnerstwa 2014-2020 z Polską przyjęta przez Komisję Europejską w dniu
23.05.2014 r.
Tworzące się z udziałem partnerów z Polski europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) powinny coraz
aktywniej uczestniczyć w programach EWT. Ugrupowania, jako instytucje mające ponadnarodowy charakter, pozwalają na prowadzenie daleko zinstytucjonalizowanych działań międzynarodowych. Przepisy prawa UE bardzo szeroko określają potencjalny
zakres działań EUWT – wykraczający również poza cel EWT. W ramach programów EWT z udziałem Polski rola ugrupowań będzie
przejawiać się w realizacji projektów, możliwe jest powierzenie EUWT zarządzania projektem parasolowym – pozwalającym na
realizację mikroprojektów.

6. Umowa Partnerstwa 2014-2020 ze Słowacją przyjęta przez Komisję Europejską w dniu
20.06.2014 r.
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W ramach programów współpracy transnarodowej istnieje potrzeba zaangażowania do partnerstw w większym zakresie również Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT). W ramach współpracy terytorialnej nadal będą wspierane EUWT
w celu ułatwiania i wzmacniania przygotowywania wspólnych strategicznych i programowych dokumentów, działań ukierunkowanych na rozwój specyfik terytorialnych z naciskiem na rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz tworzenia partnerstw.
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●● Porównanie dwóch opcji Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – wielozadaniowego i jednozadaniowego, 2012.
●● Zestawienie propozycji zmian w Rozporządzeniu (WE) 1082/2006 z jego pierwotną wersją, 2012.
●● Statut EUWT w świetle obowiązujących dokumentów – analiza wybranych kluczowych elementów, 2012.
●● prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak, Opinia dotycząca odpowiedzialności finansowej członków w związku z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, 2012
●● prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak, Analiza dotycząca warunków odmowy na udzielenie zgody na uczestnictwo przyszłego
członka w EUWT zgodnie z art. 4 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy
terytorialnej, 2012
●● prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak, Uwagi podsumowujące w związku z tworzeniem EUWT TATRY, 2012.
●● Rola EUWT TATRY w nowej perspektywie 2014-2020, 2012.
●● Oczekiwania, wyzwania i zagrożenia związane z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z
o.o., 2012.
●● Koncepcja projektu parasolowego realizowanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach
Funduszu Mikroprojektów w Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020, 11.10.2013 r.
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●● Brief summary report: Towards a new community legal instrument facilitating public law based transeuropean cooperation
among territorial authorities in the European Union, the Association of European Border Regions (AEBR), 2004.
●● Bucholski R., Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jako międzynarodowa forma współpracy jednostek
samorządu terytorialnego [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2009.
●● Bussmann A., Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowy instrument europejski mający na celu wspieranie
współpracy transgranicznej samorządów terytorialnych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2008, t. LXXVII, s. 41-52.
●● Bussmann A.,   Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) – przełom we współpracy transgranicznej w Unii
Europejskiej?, „Samorząd terytorialny”, Wolters Kluwer, nr 10/2008, Warszawa 2008.
●● Bussmann, A. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT): wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 do
polskiego porządku prawnego, „Samorząd terytorialny”, Wolters Kluwer, nr 5/2009, Warszawa 2009
●● Dizdarevic N., The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). To what extent should the EGTC be considered a
rational choice for organising cross-border cooperation?, Master thesis, Cife & University of Cologne, 2011.
●● Drab M. K., Kledzik P., Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej nową instytucją polskiego prawa administracyjnego
[w:] Boć J., Chajbowicz A., Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego: materiały konferencyjne Szklarska
Poręba, 21-24.09.2009 r., Kolonia Limited, Wrocław 2009.
●● Dumała H., Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
●● Dumała H., Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – nowe możliwości dla polsko-niemieckich euroregionów [w:]
Jańczak J., Musiał-Karg M. (red.), Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2009.
●● Engström L., Nergelius J., Persson V., Tallberg. Pontus, European Grouping of Territorial Cooperation – Report on EGTC 2011.
●● European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). A new Instrument for Territorial Cooperation in Europe. Is it a Useful Instrument? Publication co-financed by the UE through the ERDF-Comunitarian Interregional Initiative IIIA Italy-Slovenia
2000/2006 TO PILE-From Decision Makers TO citizens, SMEs, Local Authority and viceversa.
●● Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT, analiza opracowana przez Grupę Europejskich Studiów Politycznych
pod kierunkiem prof. Nicolasa Levrata, Komitet Regionów, 2007, CDR 117-2007_ETU.
●● Feijóo A. N., Opinia z inicjatywy własnej Komitetu Regionów „Nowe perspektywy przeglądu rozporządzenia w sprawie EUWT”,
CdR 100/2010 fin, przyjęta 27.01.2011 r.
●● Frequently asked questions: The EGTC, INTERACT Programme Secretariat on behalf of the Managing Authority, Austria 2008.
●● Gabbe J., Legal status of cross-border co-operation structures-past, present and prospects, Association of European Border
Regions, Gronau 2008.
●● Gintowt−Dziewałtowska A., Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) [w:] Komentarz do aktów prawnych wspólnot
europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i funduszu spójności na lata 2007−2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 2006.
●● Grosse T. G., Uwarunkowania wykorzystania nowego europejskiego instrumentu prawnego i rozwojowego – Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) w polityce spójności UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, „Opinie i
ekspertyzy” 171, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011.
●● Grosse T. G., Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – ocena dotychczasowych efektów i dalszy rozwoju z polskiej
perspektywy, „Samorząd Terytorialny” 2012, zeszyt 4, s. 5-18.
●● Hübner D., Na rozdrożu? (1), „Euroregiony Polska” 2009, nr 79/80, s. 4-5.
●● Hübner D., Na rozdrożu? (2), „Euroregiony Polska” 2009, nr 81, s. 4-5, 8.
●● Information and discussion day on the European grouping of territorial cooperation, Thursday, 16 November 2006, IRA, Metz –
proceedings, Mission Opérationnelle Transrontalière (MOT), Paris 2007.
●● INTERACT Handbook. The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). What use for European Territorial Cooperation programmes and projects?, INTERACT Programme Secretariat on behalf of the Managing Authority, Austria 2008.
●● Jaansoo A., Groenendijk N., Cross-border delivery of public services: How useful are EGTCs?, paper presented at the 54th
ERSA Congress, St. Petersburg, 26-29 August 2014.
●● Jóskowiak K., Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
●● Jóskowiak K., Euroregion – europejski projekt integracyjny czasów współczesnych, „Pogranicze Polsko-Słowackie. Rocznik
Euroregionu „Tatry”, Związek Euroregion „Tatry”, Nowy Targ 2010.
●● Jóskowiak K., Od euroregionu do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej: europejskie projekty integracyjne na
poziomie lokalnym i regionalnym, „Studia Europejskie” 2011, nr 2, s. 143-155.
●● Kołodziejski M., Szmigiel K., Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna w kontekście polityki regionalnej
państwa na lata 2007-2013, Warszawa 2004.
●● Komitet Regionów, The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): state of play and perspectives. Final Report,
Metis GmbH, Vienna 2008.
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●● Komitet Regionów, The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): state of play and prospects, METIS GmbH,
Belgium 2009.
●● Komitet Regionów, EGTC – 10 questions and answers, 2010.
●● Komitet Regionów, EGTC Developments on the Ground: added value and solutions to problems, METIS GmbH, Belgia 2010.
●● Komitet Regionów, The European Groupings of Territorial Cooperation. Delivering growth and opportunities, 2012.
●● Komitet Regionów, The participation of the citizens from border regions in the Operational Programmes – The case of the EGTC,
Proceedings of the seminar held at the Committee of the Regions, Brussels, 19 November 2013.
●● Komitet Regionów, What’s New in the EGTC Regulation?, Bruksela 18.12.2013.
●● Komitet Regionów, Implementing the new legislation on EGTC. Dialogue with the national authorities, Proceedings of the workshop held at the Committee of the Regions, Brussels, 26 June 2014.
●● Komitet Regionów, Conclusions of the Committee of the Regions about the joint consultation – The Review of Regulation (EC)
1082/2006 on the European Grouping of Territorial Cooperation, 2010.
●● Komitet Regionów, Sprawozdanie monitorujące EUWT za 2010 r., Metis GmbH, 2011.
●● Komitet Regionów, Sprawozdanie monitorujące EUWT za 2011 r., Metis GmbH, 2012.
●● Komitet Regionów, Sprawozdanie monitorujące EUWT za 2012 r., Metis GmbH, 2013.
●● Komitet Regionów, Sprawozdanie monitorujące EUWT za 2013 r. „W kierunku nowej polityki spójności”, Metis GmbH, 2014.
●● Kusiak-Winter R., Nowa jakość we współpracy podmiotów publicznych w Europie [w:] Boć J., Chajbowicz A., Nowe problemy
badawcze w teorii prawa administracyjnego: materiały konferencyjne Szklarska Poręba, 21-24.09.2009 r., Kolonia Limited,
Wrocław 2009, s. 317-325.
●● Lange E., European grouping of Territorial Co-operation – a ‘breath of fresh air’?, „Regional Insights”, 2012 (3), s. 12-14.
●● Lewkowicz Ł., Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – nowa jakość polsko-słowackiej współpracy transgranicznej?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, t. 51, nr 1, s. 45-70.
●● Luciani G. P., EGTC European Grouping of Territorial Cooperation, Bruges 2009.
●● Ładysz J., Europejskie ugrupowania współpracy transgranicznej jako nowy instrument polityki spójności Unii Europejskiej [w:]
Klamut M., Pancer-Cybulska E. (red.) Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1099, s. 421-427.
●● Ładysz J., Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej – od konkurowania do integracji trans granicznej [w:] Mikołajewicz
Z. (red.) Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu
gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
●● Ładysz J., Oziem H., Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jako nowa forma europejskiej współpracy terytorialnej,
„Gospodarka Przestrzenna” 2005, nr VIII, s. 23-30.
●● Łazutka P., Euroregion a Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej − analiza prawno-porównawcza, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2012, t. 270, s. 81-91.
●● Maier J., European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) – Regions’ new instrument for ‘Co-operation beyond borders’.
A new approach to organize multi-level-governance facing old and new obstacles, Bolzano/Luxembourg/Graz/Barcelona 20062008.
●● Miaskowska-Daszkiewicz K., Mazuryk M., Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej: nowe ramy transgranicznej współpracy terytorialnej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2010, nr 2, s. 247-261.
●● Mielczarek M., Planowana reforma polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, „Zeszyty naukowe” Wyższej Szkoły
Administracji Publicznej w Łodzi, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi, Łódź 2005.
●● Notatka do wiadomości członków Komisji COTER w sprawie obecnego stanu europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Komitet Regionów, Bruksela 2009.
●● Olbrycht J., Na tym samym wozie… (1), „Europrojekty.PL” 2010, nr 1, s. 9.
●● Olbrycht J., Na tym samym wozie… (2), „Europrojekty.PL” 2011, nr 2, s. 25.
●● Opinia Komitetu Regionów 62/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie ugrupowanie współpracy transgranicznej (EUWT), Dz. U. C 71/46 z
22.03.2005.
●● Piotrowska A., Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowy podmiot administrujący, „Zeszyty Naukowe”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 187-205.
●● Płociniczak A., Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2008, nr 4, s. 67-72.
●● Podręcznik tworzenia EUWT dla podmiotów współpracy transgranicznej. Materiały informacyjne, red. Federalne Ministerstwo
Transportu i Infrastruktury cyfrowej (BMVI), 2014.
●● Pyrgiel J., Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej nowa możliwość dla współdziałania na pograniczu polsko-niemieckim, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, t. 2, s. 281-293.
●● Randier C., The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC), European Academy of Bolzano/Bozen (EURAC), Bolzano/Bolzen 2009.
●● Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie: „Urzeczywistnianie Europy poprzez współpracę ponadgraniczną – apel o przyjęcie
rozporządzenia w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej”, 16.02.2006 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2006/C 192/08 z dnia 16.08.2006 r.
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●● Samusjew M., Przełamywanie barier, „Euroregiony Polska” 2010, nr 1.
●● Spinaci G., Vara-Arribas G., The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): New Spaces and Contracts for European Integration, „EIPAScope” 2009, zeszyt 2, s. 5-13.
●● Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady nt. Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w sprawie
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Bruksela, dnia 29.7.2011, KOM(2011) 462 wersja ostateczna.
●● Szczegłowa Z., Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej we współpracy trans granicznej [w:] Perkowski M. (red.),
Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010.
●● The legal framework for cross-border cooperation. The legal instruments available to cross-border project, Mission Opérationnelle Transrontalière (MOT), Paris 2013.
●● The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC), Mission Opérationnelle Transrontalière (MOT) guides 2008 nr 7.
●● Trans-European Cooperation between Territorial Authorities. New challenges and future steps necessary to improve cooperation, Komitet Regionów, Bruksela 2001.
●● Zapletal J., The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): A new tool facilitating cross-border cooperation and
governance, „Quaestiones Geographicae”, 2010(29), 4, s. 15-26.
Najważniejsze dokumenty strategiczne, źródła i bazy danych
Dokumenty europejskie
●● Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, marzec
2010.
●● Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej „Inwestowanie w przyszłość Europy”, listopad 2010
●● Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach”, lipiec 2014
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Dokumenty krajowe PL i SK
●● Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2012.
●● Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2012.
●● Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa lipiec 2010.
●● Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa, czerwiec 2014.
●● Założenia systemu zarządzania rozwojem kraju, Warszawa, kwiecień 2009
●● Założenia krajowej polityki miejskiej do 2020 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, lipiec 2013.
●● Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2009.
●● Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa 2009.
●● Národná strategia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2020/2030.
●● Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, maj 2014.
●● Stratégia EÚ 2020 a Slovensko: moderné slovensko v modernej EÚ, Slovenska spoločnosť pre zahraničnu politiku a Urad vlady
Slovenskej republiky, Prešov 2011.
●● Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001.
Dokumenty regionalne PL i SK
●● Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”, Kraków,
wrzesień 2013.
●● Strategia dla rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020, styczeń 2014.
●● Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020, Kraków 2012.
●● Plan Zagospodarowania Przestrzennego Małopolski, Kraków 2003.
●● Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 2010, Kraków 2010.
●● Województwo Małopolskie 2013, Małopolskie Studia Regionalne, Kraków 2013.
●● 8. raport roczny Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków 2012.
●● Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na ozdobie 2008-2015.
●● Regionálna inovačná stratégia Prešovského samosprávneho kraja, Prešov 2008.
●● Integrovaná štúdia podmienok ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko – Východ; Profil regiónu Slovensko – Východ; Rozvojový
plán Slovensko – Východ; Štúdia realizovateľnosti Rozvojového plánu Slovensko – Východ, Karpatský rozvojový inštitút, o. z.,
Košice 2006.
●● Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2007-2013.
●● Stratégiarozvojacestovnéhoruchu Žilinskéhosamosprávnehokraja preroky2007-2013.
●● Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, Žilina 2006.
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Studia dotyczące budowy tras rowerowych
●● Dąbrowski P., Studium przyrodniczo-krajobrazowe Szlaku dookoła Tatr (strona polska), Czarny Dunajec 2005.
●● Majorczyk A., Szlak wokół Tatr. Studium historyczno-kulturowe. Opracowanie strony polskiej, Czarny Dunajec 2005.
●● Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr – strona polska. Studium planistyczno-urbanistyczne, oprac. Pracownia
Projektowa Architektury i Urbanistyki – Jacek Banduła, Czarny Dunajec 2005.
●● Na bicykli około Tatier. Orava, Liptov, Spiš, Združenie Región „Tatry”, Kežmarok 2007.
●● „Cesta okolo Tatier“ kultúrno - historická, turistická a dopravná štúdia. Spiš, oprac. Ing. arch. Ján Kubina, Združenie Región
„Tatry”, Kežmarok 2008
●● „Cesta okolo Tatier“ kultúrno - historická, turistická a dopravná štúdia. Orava, Liptov, oprac. Ing. arch. Ján Kubina, Združenie
Región „Tatry”, Kežmarok 2008
●● Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych i narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim,
Kraków 2013.
●● Cyklostratégia: Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja, Ing.arch. Ján Kubina Žilina 2014.
●● Štúdia cezhraničných cyklotrás Prešovského samosprávneho kraja a Malopolského vojvodstva, EDA SLOVAKIA s.r.o. - kolektív
autorov pre Prešovský samosprávny kraj, 2011.
Dokumenty programowe 2014-2020
●● Pakiet legislacyjny polityki spójności przyjęty przez Komisję Europejską 17 grudnia 2013 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 347 z dnia 20.12.2013 r., w tym przede wszystkim:
●● 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”
●● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
●● 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 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006
●● Programy współpracy terytorialnej z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 25.09.2012 r.
●● Opracowany przez Grupę Roboczą projekt Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.
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Ogólnodostępne źródła danych statystycznych
●● Główny Urząd Statystyczny PL
www.stat.gov.pl
●● Roczniki Statystyczne
www.stat.gov.pl/gus/roczniki_PLK_HTML.htm
●● Baza Danych Lokalnych
www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
●● Baza Informacji Regionalnych
www.bir.malopolska.pl
●● System Monitorowania Rozwoju
strateg.stat.gov.pl  
●● Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju  
www.politykarozowju.obserwatoria.malopolska.pl
●● Štatistický úrad Slovenskej republiky
www.statistics.sk
●● Databáza regionálnej štatistiky RegDat
www.px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/   
●● Mestská a obecná štatistika
www.app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html
●● EUROSTAT
www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
●● Platforma otwartych danych polityki spójności uruchomiona przez Komisję Europejską
cohesiondata.ec.europa.eu  
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KONWENCJA

o utworzeniu
EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY
z ograniczoną odpowiedzialnością
Preambuła
My, przedstawiciele polskich powiatów, miast i gmin – członków Związku Euroregion „Tatry” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
słowackich miast i wsi – członków Stowarzyszenia Region „Tatry” w Republice Słowackiej, działając na podstawie:
- Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi z dnia 21 maja
1980 r.,

Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 r.,
-

Umowy pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Słowackiej o utworzeniu transgranicznego związku
„Euroregion TATRY” z dnia 26 sierpnia 1994 r.,
Umowy pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Słowackiej o współpracy w ramach transgranicznego
związku Euroregion „Tatry” z dnia 22 października 1999 r.,

pozytywnie oceniając nasze dotychczasowe wieloletnie działania transgraniczne i osiągnięte znaczące rezultaty współpracy
polsko-słowackiej, na podstawie:
- Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19), zwanego dalej Rozporządzeniem nr
1082/2006,
- Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej
z 2008 r. nr 218, poz. 1390 z późn. zm.),
- Ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 90/2008 Z.z. (Zbioru Ustaw Republiki Słowackiej) z dnia 15 lutego 2008 r.
o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej oraz o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Z.z. o statystyce wraz z późniejszymi zmianami,
a także:
Deklaracji XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej z Muszyny z dnia 17 kwietnia 2009 r.
postanawiamy utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane
dalej Ugrupowaniem).
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§1
Nazwa i siedziba statutowa
1. Nazwa Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w języku polskim brzmi: Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością, w języku słowackim: Európske zoskupenie územnej spolupráce
TATRY s ručením obmedzeným, a w języku angielskim: European Grouping of Territorial Cooperation TATRY Limited. Skrócona nazwa Ugrupowania brzmi: EUWT TATRY z o.o. (w języku polskim), EZÚS TATRY s r.o. (w języku słowackim) i EGTC
TATRY Ltd (w języku angielskim).
2. Siedzibą statutową Ugrupowania jest miasto Nowy Targ w Rzeczypospolitej Polskiej.
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§2
Członkowie Ugrupowania

1. Członkami założycielami Ugrupowania są:
1) po stronie polskiej:
Związek Euroregion „Tatry” jako stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul.
Sobieskiego 2, REGON: 490510603,
2) po stronie słowackiej:
Stowarzyszenie Region „Tatry“ jako stowarzyszenie osób prawnych z siedzibą: 060 01 Kežmarok, Hradné námestie 30,
nr identyfikacyjny organizacji IČO: 35533978.
2. Członkami Ugrupowania mogą zostać także inne podmioty, które spełniają wymagania wskazane w Rozporządzeniu nr
1082/2006, w prawie Rzeczypospolitej Polskiej i prawie Republiki Słowackiej oraz w niniejszej Konwencji i Statucie Ugrupowania.
3. Decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków podejmuje Zgromadzenie Ugrupowania.

§3
Zasięg terytorialny
Terytorium, na którym Ugrupowanie 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.
§4
Charakter prawny i cel Ugrupowania
1. Ugrupowanie posiada osobowość prawną zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia nr 1082/2006.
2. Ugrupowanie posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 1 ust. 4 Rozporządzenia nr
1082/2006. Może ono w szczególności nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome, zatrudniać pracowników i występować jako strona w postępowaniu sądowym.
3. Ugrupowanie uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Ugrupowania jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej dla
wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania po polskiej i po słowackiej stronie Tatr.
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§5
Zadania Ugrupowania
1. Cel określony w § 4 ust. 4 jest realizowany poprzez następujące zadania:
1) wspieranie i poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, jak również
zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym,
2) rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania zasobów ludzkich i infrastruktury, w szczególności w
sektorach takich jak: ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja, a także na potrzeby badań i rozwoju technologii,
3) wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi,
4) poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów,
5) wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury oraz handlu
transgranicznego,
6) propagowanie współpracy prawnej i administracyjnej,
7) propagowanie integracji transgranicznych rynków pracy,
8) propagowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości szans, szkoleń i integracji społecznej.
2. Zadania określone w ust. 1 Ugrupowanie realizuje poprzez projekty współpracy terytorialnej współfinansowane przez Unię Europejską za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu
Spójności, jak również projekty bez finansowego wkładu Unii Europejskiej.
3. Ugrupowanie może uczestniczyć w zarządzaniu i wdrażaniu programów lub części programów finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności polsko-słowackich transgranicznych mikroprojektów i projektów sieciowych.
4. Ugrupowanie działa w oparciu o zasadę, zgodnie z którą wszystkie zadania mieszczą się w zakresie kompetencji każdego z
członków na mocy jego prawa krajowego.
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§6
Organy Ugrupowania

1. Organami Ugrupowania są:
1) Zgromadzenie,
2) Dyrektor,
3) Rada Nadzorcza.
2. Utworzenie, kompetencje, sposób działania oraz pozostałe kwestie związane z poszczególnymi organami Ugrupowania
określa Statut.
§7
Czas funkcjonowania
i warunki rozwiązania Ugrupowania
1. Ugrupowanie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
2. Ugrupowanie może zostać rozwiązane z zachowaniem przepisów art. 12 i 14 Rozporządzenia nr 1082/2006 oraz przepisów
ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.
3. Szczegóły funkcjonowania i warunki rozwiązania Ugrupowania określa Statut.
4. Ugrupowanie zostaje rozwiązane z dniem jego wykreślenia z rejestru prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej.
§8
Prawo właściwe
1. Do celów interpretacji i stosowania niniejszej Konwencji oraz w celu funkcjonowania Ugrupowania będzie stosowane prawo
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawo państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę statutową.
2. W przypadku sporu między członkami Ugrupowania jego członkowie zobowiązują się rozwiązać go w drodze porozumienia.
3. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia spory będą rozwiązywane przed sądem Rzeczypospolitej Polskiej.

§9
Kontrola finansowa i gospodarka Ugrupowania
1. Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej, w której znajduje się siedziba statutowa Ugrupowania, organizują przeprowadzanie kontroli zarządzania funduszami publicznymi przez Ugrupowanie.
2. W przypadku gdy wymaga tego ustawodawstwo Republiki Słowackiej, organy Rzeczypospolitej Polskiej, w której znajduje
się siedziba statutowa Ugrupowania, dokonują uzgodnień z odpowiednimi organami Republiki Słowackiej w celu przeprowadzenia przez nie kontroli na ich terytorium w odniesieniu do działań Ugrupowania wykonywanych w Republice Słowackiej
oraz w celu wymiany wszystkich właściwych informacji.
3. Kwestie związane z gospodarką Ugrupowania, dysponowaniem majątkiem, finansowaniem i kontrolą działalności finansowej
Ugrupowania reguluje Statut.
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1.
2.
3.
4.

§ 10
Przyjęcie oraz procedura zmian
Konwencji i Statutu Ugrupowania
Konwencję członkowie założyciele Ugrupowania przyjmują jednogłośnie.
Na podstawie Konwencji członkowie założyciele Ugrupowania przyjmują jednogłośnie jego Statut.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Konwencji i Statutu wymagają jednogłośnej zgody członków Ugrupowania.
Wszelkie zmiany Konwencji oraz wszelkie istotne zmiany Statutu Ugrupowania, tj. zmiany, które skutkują bezpośrednio lub
pośrednio wprowadzeniem zmian do Konwencji, podlegają zatwierdzeniu przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Słowacką, zgodnie z procedurą określoną w art. 4 Rozporządzenia nr 1082/2006.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Konwencję sporządzono w Nowym Targu, dnia 14 sierpnia 2013 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w
językach polskim i słowackim.
2. Niniejsza Konwencja staje się wiążąca i wchodzi w życie z dniem wpisania Ugrupowania do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konwencja oraz jej zmiany podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia dokonuje minister
spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
W imieniu Związku Euroregion „Tatry“                               W imieniu Stowarzyszenia Region „Tatry“
/-/ Bogusław Waksmundzki
/-/ Jozef Ďubjak
Przewodniczący Rady
Przewodniczący Rady

