Uchwała Nr 4
XXII Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
z dnia 12.04.2016 r.

w

sprawie:

mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020
realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry”.

Na podstawie §11 Statutu Związku Euroregion „Tatry” Kongres postanawia co następuje:
§1
Kongres pozytywnie ocenia osiągnięte produkty i rezultaty projektu parasolowego pt.
„Realizacja mikroprojektów na
pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013”
zakończonego w dniu 30.09.2015 r., który był wdrażany przez Związek Euroregion „Tatry”
we współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszeniem Region
Beskidy, Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.
Projekt ten przyczynił się do dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie
„Tatry”. W ramach tego projektu w Euroregionie „Tatry” zrealizowane zostały 143
mikroprojekty, przy których współpracowało 334 partnerów, a kwota dofinansowania z
EFRR wyniosła łącznie 4.101.420,03 EUR ( 99,75 % kwoty dofinansowania z EFRR
zaplanowanej w projekcie parasolowym). W ramach mikroprojektów m.in. :









wytyczono, oznakowano lub wykonano ponad 265 km ścieżek pieszych, rowerowych,
narciarskich,
wydano ponad 680 tys. egzemplarzy różnego rodzaju publikacji,
zorganizowano 932 polsko-słowackie konferencje, szkolenia, spotkania,
wykonano 51 stron internetowych,
zrealizowano 4 filmy i wydano 6 płyt z muzyką, wydano 17 map,
powstało 11 trwałych transgranicznych struktur współpracy,
zorganizowano po raz pierwszy 302 wspólne przedsięwzięcia,
wykonano aplikacje mobilne, e-booki, systemy informacyjne oraz zakupiono
infomaty.
§2

Kongres stwierdza, że pomyślna realizacja projektu parasolowego była możliwa dzięki
zaangażowaniu, rzetelności i profesjonalizmowi pracowników biura Związku Euroregion
„Tatry” z Działu realizacji mikroprojektów i Księgowości, którzy zasługują na szczególne
podziękowanie.

§3
Kongres z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości, że Komitet Monitorujący Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dnia 01.04.2016 r.
zatwierdził dwa projekty parasolowe: „Łączy nas natura i kultura” na kwotę 7.007.108,26
EUR oraz „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”, na kwotę
778.567,58 EUR, których Partnerem Wiodącym jest Związek Euroregion „Tatry” w
partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.
Kongres zwraca się do członków Euroregionu „Tatry” o przygotowanie i realizację
wspólnych polsko-słowackich mikroprojektów, które przyczynią się do pogłębienia
transgranicznej współpracy .

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXII Kongresu
Związku Euroregion „Tatry”
/-/ Stanisław Łukaszczyk

