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Rada Združenia Euroregión Tatry
pracovala v roku 2018 v tomto zložení
Ľuboš Tomko
mesto Stará Ľubovňa
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Členovia Združenia Euroregión Tatry

Združenie Euroregión Tatry je dobrovoľným združením miest a obcí na území Oravy,
Liptova, Spiša a Šariša (v súčasnosti združuje 103 miest a obcí z uvedených regiónov),
zameraným na rozvoj cezhraničnej spolupráce prispievajúcej k upevňovaniu dobrých
susedských vzťahov a vzájomnému porozumeniu medzi slovenskými a poľskými
pohraničnými obcami, mestami a ich združeniami. Svojou činnosťou prispieva
k zachovaniu spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničných oblastí,
vytvára podmienky na výmenu skúseností a informácií zo všetkých oblastí územného
rozvoja Euroregiónu „Tatry“.

Rada Združenia Euroregión Tatry zasadala
v roku 2018 celkovo štyrikrát
Rada
ZRT

Rada
ZRT

•sa uskutočnila v dňoch 01. 03. 2018, 17 04. 2018, 03. 07. 2018 a 28. 11. 2018
•potrebné informácie si Rada zabezpečovala aj počas spoločných stretnutí na príprave Vlajkového projektu
•na všetkých zasadnutiach prezentovala činnosť kancelárie, ktorá okrem iného zabezpečuje aj prípravu a realizáciu aktivít
slovenských partnerov Vlajkového projektu pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier

•na všetkých zasadnutiach prezentovala priebeh realizácie projektov pod názvom „Spracovanie projektových dokumentácií na
území Euroregiónu „Tatry“ a Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia
•spoločne s poľským partnerom vyhodnotila Súťaž o cenu Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov
Euroregiónu „Tatry“ a inštitúcie pôsobiace na území Euroregiónu „Tatry“ a iné potrebné záležitosti týkajúce sa činnosti
kancelárie

• realizovala projekt pod názvom Spracovanie projektových dokumentácií na území Euroregiónu „Tatry“
• spoločne s poľským partnerom realizovala projekt Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia
• informovala svojich členov o aktuálnych výzvach a dokumentoch v rámci Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020
Kancelária • zabezpečovala organizáciu už XVII. Slovensko – poľského hospodárskeho fóra a iné...

ZRT

Činnosť Združenia
Euroregión Tatry
v roku 2018

XXIV. Kongres Združenia Euroregión Tatry
30. máj 2018, Trstená
XXIV. Kongres ZRT sa uskutočnil v Dome kultúry,
Československej armády 757/13 v Trstenej dňa 30. 05. 2018

- na Kongrese bola prednesená Správa o činnosti Rady Združenia EUT
a Projektové aktivity Združenia Euroregión Tatry

- Správa Revíznej komisie o výsledkoch kontroly hospodárenia a
nakladania s finančnými prostriedkami za rok 2018
- Návrh rozpočtu a Plán činnosti Združenia EUT na rok 2018

- Informácia na tému EZÚS Tatry s. r. o.
- Voľba zástupcu ZRT do Zhromaždenia EZÚS Tatry s. r. o.

XVII. Slovensko- poľské hospodárske fórum

Združenie
Euroregión
Tatry
každoročne
organizuje
Slovensko –
poľské
hospodárske fórum

Fórum je
príležitosťou
pre rozvoj
vzájomnej
spolupráce v
hospodárskej
sfére

XVII. ročník
sa konal
dňa 26. 09.
2018 v Aqua
City v
Poprade

Záštitu nad
fórom
prevzalo
Veľvyslanectvo Poľskej
republiky v
Bratislave a
Veľvyslanec –
tvo
Slovenskej
republiky v
Poľskej
republike

XVII.
Slovenskopoľské
hospodárske
fórum bolo
organizované
formou
panelových
diskusií

Aj tento rok
sa ho
zúčastnilo
takmer 90
podnikateľov
a zástupcov
orgánov
štátnej správy
a samosprávy
a odbornej
verejnosti

Tohto ročníka fóra sa zúčastnili odborníci z rôznych oblastí v zastúpení firiem a organizácií:, EZÚS
TATRY s. r. o., Prešovská RK SOPK, Creative Pro, V4 legal s. r. o., WEGA LH, s.r.o., INTERSOFT
n.o., Bulk Transshipment, Slovakia, a.s., Slow Food Tatry, BMM plus, s.r.o., Firma Cygan, JAN DE
ZAAR s.r.o., Agentúra obchodu a služieb WEH, s.r.o., Sadecka izba Gospodarcza, MOSS
CREATIVE, APIS SK, CK IRISIS travel.

Realizované projekty
v roku 2018

II. etapa

Termín realizácie projektu 12/2016 – 10/2018
V rámci Vlajkového projektu Historicko – kultúrno
– prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa sa partneri
projektu v roku 2018 pravidelne stretávali
Partneri projektu na slovenskej strane: mesto
Kežmarok, Spišská Belá, Stará Ľubovňa, Liptovský
Mikuláš, Trstená

Kancelária ZRT koordinovala projekt a
partnerov zapojených zo slovenskej strany
Výstavba bola vo všetkých mestách
ukončená.

III. etapa

Termín realizácie projektu 12/2016 – 10/2018
V rámci Vlajkového projektu Historicko – kultúrno
– prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa sa partneri
projektu v roku 2018 pravidelne stretávali
Partneri, ktorí pokračovali v projekte v III. etape
na slovenskej strane: Spišská Belá, obec Huncovce,
obec Veľká Lomnica a obec Hniezdne

Projekt bol dňa 25 júna 2018 na zasadnutí
Monitorovacieho výború schválený v celkovej
požadovanej výške 4 000 611,55 €
Dňa 15.10. 2018 bola v Nowom Targu
podpísaná partnerská zmluva k projektu.

Rozvoj kultúry a podpora spolupráce na území
Euroregiónu ,,Tatry“
Projekt je realizovaný s finančnou podporou úradu vlády Slovenskej republiky – ,,program Podpora regionálneho
rozvoja“
Cieľ projektu:
Rozvoj kultúry regiónov a sídel, cestovného ruchu a podpora územnej
spolupráce vrátane cezhraničnej spolupráce Euroregiónu ,,Tatry“
Partneri projektu:
Žiadateľ : Združenie Euroregión Tatry
Partner projektu č. 1: Zväzok Euroregión „Tatry“
Partner projektu č. 2: EZUS TATRY s.r.o.
Termín realizácie projektu:

01/2018– 12/2018

Aktivity projektu realizované prostredníctvom Združenia Euroregión Tatry v Kežmarku:
Aktivita č. 1: XVII. Slovensko – poľské hospodárske fórum
Aktivita č. 2: Súťaž o cenu Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov Euroregiónu ,,Tatry“ a
inštitúcie pôsobiace na území Euroregiónu ,,Tatry“
Aktivita č. 3: Obsahové a grafické spracovanie publikácie a mapy – buletin, propagujúcej historicko-kultúrne regióny
na území Združenia Euroregiónu Tatry – Spiš, Orava, Liptov Šariš

Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná dotácia:
Vlastné zdroje (10%)

20 201,00€
18 180,00€
2 021,00€

Realizácia bola ukončená a prebieha vyúčtovanie.

Prírodné a kultúrne hodnoty
poľsko - slovenského pohraničia
Projekt podaný v rámci fondu mikroprojektov Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pod
názvom Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia
Cieľ projektu:
Partneri projektu:
Termín realizácie projektu:

Väčšie využitie kultúrneho a prírodného dedičstva pre zvýšenie atraktívnosti a
konkurencieschopnosti Euroregiónu „Tatry”
Vedúci partner – žiadateľ : Zväzok Euroregión „Tatry“
Partner mikroprojektu: Združenie Euroregión Tatry
01/2017– 03/2018

Aktivity projektu realizované prostredníctvom Združenia Euroregión Tatry v Kežmarku:
EUROREGION „TATRY“ TOUR PODHALE, SPIŠ, ORAVA, LIPTOV
Cyklistické preteky boli určené pre amatérskych cyklistov. Súťaž pozostávala z 5 kôl:

1. kolo 25. 06. 2017 spoločný štart – Chochołów Termy
2. kolo 23. 07. 2017 spoločný štart – Liptovský Mikuláš
3. kolo 13. 08. 2017 spoločný štart – Czarny Dunajec
4. kolo 17. 09. 2017 spoločný štart – Kežmarok
5. kolo 01. 10. 2017 časovka – Nowy Targ
Združenie Euroregión Tatry v spolupráci s Cyklistickým klubom MŠK Kežmarok zabezpečili organizáciu cyklistických
pretekov v meste Liptovský Mikuláš a v meste Kežmarok.

Monitorovací výbor programu
Interreg Poľsko – Slovensko 2014 - 2020
Zasadnutia Monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020 dňa 25.-26. júna 2018
- schválenie projektov z oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva,
- informácie Euroregiónov o stave implementácie strešných projektov,
- diskusia na tému rozvoja a dosiahnutých výsledkov,
-informácia o stave implementácie projektov Technickej pomoci.

Zasadnutia Monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020 dňa 09. – 10. októbra
- stav implementácie programov v rámci EŠIF,

- aktívny prístup CKO k implementácii EŠIF,
- kľúčové priority SR pre proces negociácií k návrhom balíka legislatívnych predpisov EU pre politiku súdržnosti na
obdobie 2021 – 2027 a informácia o procese prípravy budúceho programového obdobia na úrovni SR,
- správa o činnosti Koordinačného výboru pre spolupráci pri kontrole verejného obstarávania,
- akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania EŠIF.

Zasadnutia Monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020 dňa 6. -7. novembra

INÉ AKTIVITY v roku 2018
15.10. 2018 slávnostné podpísanie partnerskej zmluvy na realizáciu projektu s
názvom Historicko–kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 –
2020, ktoré sa konalo v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu.

17.10. 2018 Novy Targ - ,, Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Vysoká
škola v Nowom Targu.
23.11. 2018 sa predseda Združenia Euroregion Tatry p. Ferenčák zúčastnil XXIII.
zasadnutia Poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú
spoluprácu. Rokovanie viedla pani Renata Szczęchová, námestníčka štátneho
tajomníka Ministerstva vnútra a verejnej správy, predsedníčka poľskej časti
Poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
25.10. 2018 Stretnutie členov hodnotiacej komisie k cezhraničnému kongresu
plánovanému 18.12. 2018 a konzultovanie cien Petra Buriana na štyri roky,
schválenie návrhov, úprava pravidiel a zjednodušenie prihlasovacieho
formulára do súťaže.

INÉ AKTIVITY v roku 2018
Spolupráca
počas roka aj
s inými
inštitúciami

Zúčastňovali
sme sa
odborných
školení

Zapájali sme
sa do
vyhlásených
výziev
rôznych
programov

V priestoroch
Domu slovenskopoľského
stretávania sme
dňa počas
septembra a
októbra 2018
uskutočnili kurz
poľského jazyka

Pomáhali sme
svojim
členským
subjektom v
rôznych
otázkach

Prepožičali sme
priestory
filmovému štábu
pri vytváraní
najnovšieho filmu
– pamiatky
Slovenska

Účasť na
podujatiach /
výstavách
organizovaných
našimi členmi

Zúčastňovali
sme sa
rôznych
seminárov a
konferencií

Ďakujem za pozornosť

