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Międzynarodowa konferencja 
 

OODD  EEUURROORREEGGIIOONNUU  „„TTAATTRRYY””    

DDOO  EEUURROOPPEEJJSSKKIIEEGGOO  UUGGRRUUPPOOWWAANNIIAA  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  TTEERRYYTTOORRIIAALLNNEEJJ  
 

Nowy Targ, 14-15.09.2011 r. 

 
 

 
 

ORGANIZATORZY: 

Partner wiodący projektu: Związek Euroregion „Tatry” 
Partnerzy projektu:  Združenie Region „Tatry”  
     Miasto Nowy Targ 
     Miasto Kieżmark  

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI: 

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 września 2011 r. w Nowym Targu. W pierwszym dniu w 
Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2 odbędą się dwie sesje 
panelowe konferencji zakooczone dyskusją i wypracowaniem wniosków. Wieczorem zapraszamy na 
koncert promocyjny pt. Łączą nas Tatry z udziałem polskich i słowackich wykonawców. Natomiast 
drugiego dnia zorganizowana zostanie wizyta studyjna po polsko-słowackim pograniczu, podczas 
której zaprezentowane będą wybrane rezultaty dotychczasowej współpracy transgranicznej w 
Euroregionie „Tatry”.  
 

 

OPIS I KONCEPCJA KONFERENCJI: 

W trwającym procesie pogłębiania się integracji europejskiej współpraca terytorialna staje się 
istotnym elementem realizacji celów polityki spójności Unii Europejskiej. Prowadzona przez władze 
lokalne i regionalne oraz instytucje pozarządowe przynosi konkretne działania i widoczne rezultaty. 
W proces ten modelowo wpisuje się Euroregion Tatry, który poprzez 17-letni dorobek na rzecz 
budowy wzajemnego partnerstwa i opartych na zaufaniu dobrosąsiedzkich stosunków na pograniczu, 
stał się ważnym podmiotem kształtującym polsko-słowacką współpracę transgraniczną.  
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Jednak dziś współpraca terytorialna, a zwłaszcza najbliższa obszarom przygranicznym 
współpraca transgraniczna muszą stawad się coraz bardziej skuteczne i efektywne. Jakośd organizacji 
tej współpracy ma bowiem nadrzędne znaczenie dla realizacji celów polityki spójności UE. Mając to 
na uwadze, w 2006 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2006 ustanowiony 
został nowy instrument prawny - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT), który 
umożliwia transgranicznym partnerom powołanie podmiotu posiadającego wspólnotową osobowośd 
prawną i prowadzenie współpracy w oparciu o jeden porządek prawny i wspólną strukturę. Stanowi 
on innowacyjne narzędzie organizacji europejskiej współpracy terytorialnej. Stwarza to olbrzymie 
szanse usunięcia dotychczasowych ograniczeo, otwierając nowe możliwości działania oraz 
prowadzenia strategicznej współpracy na najwyższym, formalnym i prawnym poziomie 
organizacyjnym.  

Szczególną rolę do odegrania w procesie tworzenia EUWT wydają się mied euroregiony – 
naturalni i wzorcowi partnerzy współpracy transgranicznej. Dlatego też Euroregion „Tatry” czerpiąc 
ze swoich kilkunastoletnich doświadczeo i ugruntowanej współpracy polsko-słowackiej prowadzi 
intensywne działania zmierzające do zmiany statusu prawnego istniejącego Transgranicznego 
Związku Euroregion „Tatry” poprzez jego przekształcenie w Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej. Poszczególne etapy budowanie struktur tego podmiotu prawnego prowadzone są w 
ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej, którego partnerami są Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark. 
Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 
Republika Słowacka 2007-2013.  

Organizowana przez Związek Euroregion „Tatry” międzynarodowa konferencja będzie miała 
przede wszystkim charakter konsultacyjny. Stanie się forum wymiany opinii i doświadczeo oraz 
dyskusji nad rolą i potencjałem EUWT w kontekście prac Euroregionu „Tatry” nad utworzeniem 
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej oraz przygotowanego przeglądu rozporządzenia 
ws. EUWT i trwających konsultacji strategicznych kwestii dla przyszłości polityki spójności. Znaczenie 
tej tematyki i poruszanych zagadnieo podkreśla przyznanie konferencji Patronatu Polskiej Prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej. 

Mamy nadzieję, iż udział w dyskusji przedstawicieli polskich i słowackich samorządów 
pogranicza, władz regionalnych i paostwowych, ekspertów z Komisji Europejskiej, Komitetu 
Regionów, europejskich organizacji wspierających współpracę terytorialną, utworzonych już EUWT 
oraz innych euroregionów i podmiotów przygotowujących się do powołania EUWT pozwoli wskazad i 
podkreślid potencjał i rolę EUWT w procesie integracji europejskiej, a także stanie się impulsem do 
skuteczniejszego tworzenia i funkcjonowania EUWT.  

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:  

I. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – innowacyjny instrument polityki 
spójności Unii Europejskiej: 

- EUWT jako narzędzie w systemie instytucjonalnego wdrażania programów i projektów 
europejskiej współpracy terytorialnej,  
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- dotychczasowe rezultaty realizacji Rozporządzenia (WE) 1082/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie EUWT – omówienie aspektów 
merytorycznych, prawnych i organizacyjnych w świetle przygotowywanego przez Komisję 
Europejską przeglądu rozporządzenia oraz europejskich doświadczeo współpracy w ramach 
EUWT, 

- rola i znaczenie EUWT z perspektywy polskich i słowackich krajowych instytucji 
odpowiedzialnych za wdrażanie rozporządzenia EUWT, 

 

II. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – praktyczne 
aspekty tworzenia EUWT 

- rezultaty dotychczasowej współpracy transgranicznej prowadzonej przez Euroregion „Tatry”, 

- pogranicze polsko-słowackie – analiza potrzeb i wyzwania dla prowadzenia strategicznej 
współpracy transgranicznej,  

- Transgraniczny Związek Euroregion „Tatry” a Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej – oczekiwania i obawy, identyfikacja kluczowych wyzwao dla polsko-słowackiej 
współpracy transgranicznej,  

- polskie i słowackie doświadczenia w zakresie tworzenia EUWT, euroregiony jako naturalni i 
kompetentni partnerzy współpracy transgranicznej. 

 
UCZESTNICY:  

Przedstawiciele polskich i słowackich samorządów pogranicza, władz regionalnych i paostwowych, 
eksperci z Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, europejskich organizacji wspierających 
współpracę terytorialną, utworzone już EUWT oraz inne euroregiony i podmioty przygotowujące się 
do powołania EUWT. 

 
 
 


