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Rada Związku Euroregion „Tatry” kończy w roku bieżącym swoją dwuletnią kadencję. 
Przedkłada delegatom XIX Kongresu Związku Euroregion „Tatry” Sprawozdanie  
z działalności w okresie od 15.03.2012 r. do 18.03.2013 r., które pozwoli rzetelnie ocenić 
dorobek, sukcesy i niepowodzenia, szanse i zagrożenia oraz perspektywy dalszego rozwoju 
naszego stowarzyszenia. 
 
 
 
I. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 
 

Obecnie Związek Euroregion „Tatry” liczy 30 członków zwyczajnych, w tym 3 powiaty, 
4 miasta, 4 miasta i gminy oraz 19 gmin. Najwięcej, bo aż 13 członków Związku jest z terenu 
powiatu nowotarskiego. Z powiatów: tatrzańskiego i nowosądeckiego do Euroregionu „Tatry” 
należy po 4 członków. Natomiast z powiatu limanowskiego i myślenickiego po 2 członków,  
a z powiatu gorlickiego 1. Od dnia 10 grudnia 2009 r. członkiem wspierającym jest 
województwo małopolskie.  

Aktualna liczba ludności w Euroregionie „Tatry” wynosi 505.660 mieszkańców,  
a  powierzchnia Euroregionu stanowi 4.120,68 km2. 

Wysokość składki członkowskiej w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie.  
Miasta, miasta i gminy oraz gminy płacą 0,95 zł od jednego mieszkańca, natomiast powiaty 
0,17 zł od jednego mieszkańca. Opłacalność składki członkowskiej za rok 2012 rok była 
stuprocentowa. Rada dziękuje wszystkim członkom stowarzyszenia za pełne zaangażowanie 
w zapewnienie płynności działalności statutowej Euroregionu „Tatry”.   
 
 
 
II. DZIAŁALNOŚĆ RADY ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”  
 

W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w następującym składzie: 

Przewodniczący Rady: Bogusław Waksmundzki  
Wiceprzewodniczący:  Antoni Karlak 
Członkowie:                    Władysław Bieda 
                                        Czesław Borowicz 
                                        Paweł Dziuban 
                                        Stanisław Łukaszczyk 
                                        Grzegorz Niezgoda 
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Rada odbyła 6 posiedzeń: 

18 kwietnia 2012 r. członkowie Rady podjęli decyzję o nieodpłatnym wynajęciu 
pomieszczeń w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej dla eurodeputowanych Pani Róży 
Thun oraz Pana Bogusława Sonika. Ponadto w celu zachowania płynności finansowej 
Związku Euroregion „Tatry” Rada podjęła uchwałę w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia 
kredytu w imieniu Związku Euroregion „Tatry”. Rada postanowiła zaprosić na najbliższe 
posiedzenie Burmistrza Miasta Nowego Targu w celu omówienia dalszego korzystania przez 
Euroregion z użyczonych przez Miasto pomieszczeń.   

14 maja 2012 r. głównym tematem obrad Rady była współpraca pomiędzy Związkiem 
Euroregion „Tatry” a Miastem Nowy Targ, w tym sprawa dalszego korzystania przez 
Euroregion „Tatry” z pomieszczeń będących własnością Miasta Nowego Targu. Członkowie 
Rady zapoznali się z informacją na temat przygotowań Euroregionu „Tatry” do realizacji 
mikroprojektów w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, zaprezentowaną 
przez Dyrektora Antoniego Nowaka. 

23 sierpnia 2012 r. Rada przyjęła materiały na Nadzwyczajny Kongres Euroregionu „Tatry” 
oraz podjęła uchwały w sprawach: Polityki Rachunkowości Związku Euroregion „Tatry”, 
zmian w budżecie Związku Euroregion „Tatry” oraz ustanowienia tytułu Osobowości 
Euroregionu „Tatry”.  

7 grudnia 2012 r. członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat wykonania budżetu 
Związku od stycznia do października 2012 r. oraz prognozą do końca roku 2012. 
Przedstawiona została również informacja na temat stanu realizacji mikroprojektu własnego 
pt. Partnerska współpraca transgraniczna Euroregionu „Tatry”. Członkowie Rady zapoznali 
się z analizą wyzwań i oczekiwań związanych z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej TATRY. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie: oceny realizacji 
projektu parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.  

25 stycznia 2013 r. członkowie Rady po szczegółowej analizie Harmonogramu działań 
Związku Euroregion „Tatry” dotyczących utworzenia i działalności Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w 2013 roku podjęli decyzje w 
sprawach: sposobu reprezentacji Związku Euroregion „Tatry” w Zgromadzeniu i Radzie 
Nadzorczej, przez aklamację przyjęli propozycję Dyrektora rekomendowania pani Agnieszki 
Pyzowskiej na stanowisko p.o. Dyrektora EUWT. Członkowie Rady rekomendowali 
wysokość składki członkowskiej EUWT w kwocie 50 tys. zł do rozmów z partnerem 
słowackim. Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawach: składek członkowskich, 
Harmonogramu działań Związku Euroregion „Tatry” dotyczących utworzenia i działalności 
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w 2013 roku, terminu i 
miejsca XIX Kongresu Związku Euroregion „Tatry”. Rada podjęła decyzję o przedłożeniu 
Kongresowi wniosków dotyczących: podniesienia składek członkowskich w związku ze 
wzrostem inflacji, rozwiązania Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” po 
zarejestrowaniu EUWT TATRY. Wnioski te zostaną przedłożone Kongresowi Związku 
Euroregion „Tatry”. 

18 marca 2013 r. członkowie Rady przyjęli program XIX Kongresu Związku Euroregion 
„Tatry” oraz materiały na Kongres m.in. Sprawozdanie Rady z działalności i projekty uchwał. 
Ponadto Rada przyjęła budżet Związku Euroregion „Tatry” na rok 2013. 
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Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki w 2012 roku reprezentował Związek 
Euroregion „Tatry” podczas wielu ważnych spotkań i konferencji. Jest on członkiem Komitetu 
Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 oraz Podkomitetu 
Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013. Jako członek Polsko-Słowackiej Komisji 
Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej zaprezentował uczestnikom posiedzenia 
Komisji w dniach 28-29 listopada w Stropkowie informację na temat stanu prac nad 
utworzeniem przez Związek Euroregion „Tatry” i Združenie Region „Tatry” Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Przewodniczący Rady jest też członkiem 
grupy roboczej ds. przygotowania programu współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020 – 
szczegółowe informacje na temat prac grupy przedstawia załącznik nr 1.  

Przewodniczący Rady wspólnie z Dyrektorem biura uczestniczyli w spotkaniu, które 
odbyło się dnia 13 lutego w Warszawie w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podczas spotkania przedstawiciele władz polskich Euroregionów podpisali w obecności 
Doradcy Prezydenta RP List intencyjny dotyczący powołania Federacji Euroregionów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy spotkania przyjęli również projekt Statutu Federacji. 
Przewodniczący Rady wraz z Dyrektorem biura byli delegatami na Forum Polskich Regionów 
Granicznych, które odbyło się w dniach 14-15 września w Rzeszowie. Podczas Forum 
powołano Federację Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Rady 
wspólnie z Wiceprzewodniczącym uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Samorządu 
Terytorialnego, które odbyły się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. W 
Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu Przewodniczący Rady spotkał się z 
Posłanką do Parlamentu Europejskiego Panią Różą Thun. Podczas spotkania rozmawiano 
przede wszystkim na temat przygotowań Euroregionu „Tatry” do nowej perspektywy 
finansowej 2014-2020 i prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej TATRY. Przewodniczący Rady uczestniczył w XXII Forum Ekonomicznym w 
Krynicy, XIV Tatrzańskim Forum Gospodarczym, konferencji pt. Europejska Współpraca 
Terytorialna – doświadczenia i perspektywy, która odbyła się 25 października we Wrocławiu. 
Wziął również udział w dyskusji panelowej na temat transgranicznej współpracy 
samorządów, która odbyła się dnia 28 lutego 2013 r. w Bratysławie podczas Forum 
Gospodarczego Słowacja – Polska. Na konferencji Rola samorządów w polityce 
zagranicznej RP, zorganizowanej w dniach 5-6 grudnia w Warszawie, Przewodniczący Rady 
przedstawił informację na temat roli i znaczenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej TATRY jako instrumentu polsko-słowackiej współpracy transgranicznej oraz 
kształtowania tej współpracy przez euroregiony i przygraniczne samorządy lokalne. Wspólnie 
z Dyrektorem Anonim Nowakiem reprezentował również Euroregion „Tatry” podczas 
spotkania przedstawicieli polskich euroregionów z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą 
Bieńkowską oraz Sekretarzem Stanu Adamem Zdziebło, które odbyło się dnia 19 grudnia w 
Warszawie.  

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń ubiegłego roku zawiera Kalendarium 
Związku Euroregion „Tatry” w 2012 roku opublikowane w roczniku Pogranicze Polsko-
Słowackie 2010-2012. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ DYREKTORA I BIURA ZWIĄZKU EUROREGION 

„TATRY” 
 

Dyrektor przy pomocy personelu biura (12 osób) wykonywał podstawowe zadania 
statutowe oraz uchwały Rady. Odpowiadał za koordynowanie i wdrażanie projektu 
parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-
2013 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 oraz za realizację 
projektów własnych: 

 projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej realizowanego od stycznia 2011 roku, 

 mikroprojektu pt. Partnerska współpraca transgraniczna Euroregionu „Tatry”  
realizowanego od sierpnia 2012 roku, 

 mikroprojektu pt. Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie 
„Tatry” realizowanego od stycznia 2013 roku. 

 Ponadto biuro Związku Euroregion „Tatry” przygotowało w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 dodatkowo dwa mikroprojekty własne: 

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

 Piśmiennictwo na polsko-słowackim pograniczu-wydanie książki Michała Jagiełły pt. 
„Słowacy w polskich oczach” w przekładzie na język słowacki, 

Mamy nadzieję, że będą one zatwierdzone do realizacji przez Podkomitet Monitorujący 
podczas posiedzenia planowanego na 17 kwietnia 2013 r. 
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3.1 PROJEKT PARASOLOWY pt. REALIZACJA 

MIKROPROJEKTÓW NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM 
W LATACH 2007-2013  

 
 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE  
Projekt pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013 
realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-
Republika Słowacka 2007-2013 
 Oś priorytetowa III. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). 

Partnerzy projektu: 

 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska  z siedzibą w Rzeszowie – Partner Wiodący 
 Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu 
 Stowarzyszenie Region Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej 
 Wyższa Jednostka Terytorialna z siedzibą w Preszowie 
 Wyższa Jednostka Terytorialna z siedzibą w Żylinie 

Okres realizacji projektu: 

01.10.2008 - 31.03.2015  

 

Tab. nr 1 – Wartość zatwierdzonych wydatków projektu w podziale na partnerów  

Partnerzy EFRR Współfinansowanie 
krajowe 

Razem 
(2+3) 

% 
dofinansowania  

EFRR 

1 2 3 4 5 
Partner Wiodący (PW) 
Stowarzyszenie 
Euroregion Karpacki 
Polska   

4 975 947,26 878 108,34 5 854 055,60 85% 

Partner Projektu 1 
Wyższa Jednostka 
Terytorialna w Preszowie 

6 045 919,47 1 066 926,97 7 112 846,44 85% 

Partner Projektu 2 
 Wyższa Jednostka 
Terytorialna w Żylinie 

6 045 919,47 1 066 926,97 7 112 846,44 85% 

Partner Projektu 3 
Związek Euroregion „Tatry” 4 848 726,57 855 657,63 5 704 384,20 85% 

Partner Projektu 4 
Stowarzyszenie Region 
Beskidy  

4 842 806,93 854 612,99 5 697 419,92 85% 

RAZEM 26 759 319,70 4 722 232,90 31 481 552,60 85% 
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Cel główny:  

Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez 
realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”. 

Cele szczegółowe: 
 nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką 

społecznością na terenach przygranicznych, 
 tworzenie bazy dla kolejnych transgranicznych projektów w przyszłości. 

Zaplanowane działania: 

Partnerzy projektu i Partner Wiodący wspólnie realizują następujące działania: 

 przygotowanie i ogłoszenie naborów mikroprojektów, 
 promocja projektu parasolowego w ramach Programu, 
 przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów, 
 pośredniczenie w znalezieniu partnerów zagranicznych mikroprojektów, 
 konsultacje (w biurach Partnerów Projektu i Partnera Wiodącego) w zakresie 

przygotowywania aplikacji, 
 ocena formalna i techniczna złożonych wniosków, 
 przygotowanie list rankingowych i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez Podkomitet 

Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007-2013, 

 organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego, 
 zawieranie umów z beneficjentami, 
 monitorowanie i kontrola realizacji mikroprojektów, 
 rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie 

beneficjentom  refundacji ze środków EFRR i budżetu państwa, 
 przedkładanie raportów z postępu realizacji projektu parasolowego. 

Działania te umożliwiają prawidłową realizację mikroprojektów przez beneficjentów na 
terenie wsparcia obsługiwanym przez Euroregiony: Karpacki, Tatry i Beskidy oraz Wyższe 
Jednostki Terytorialne: Preszów i Żylina. 

 

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU 

Związek Euroregion „Tatry” od 2008 roku jest jednym z pięciu podmiotów 
wdrażających projekt parasolowy pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-
słowackim w latach 2007-2013. Dysponując budżetem w wysokości  5.704.384,20 EUR, w 
tym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.848.726,57 EUR 
ogłaszał nabory wniosków o dofinansowanie polsko-słowackich przedsięwzięć 
transgranicznych typu „ludzie dla ludzi” z dziedzin: kultury, gospodarki, sportu i rekreacji, 
edukacji, ochrony środowiska. Szkolił potencjalnych wnioskodawców. Następnie dokonywał 
oceny formalnej i kwalifikowalności złożonych wniosków, a także odpowiadał za organizację 
oceny merytorycznej zakwalifikowanych do tego etapu mikroprojektów, które oceniane były 
przez niezależnych ekspertów zewnętrznych. Projekty, które w wyniku oceny uzyskały 
rekomendację ekspertów (minimum 60 punktów na 100 możliwych, w tym minimum 12 
punktów w kryterium oddziaływania transgranicznego) były przedmiotem obrad Podkomitetu 
Monitorującego, który w oparciu o sporządzone przez Euroregion listy rankingowe 
podejmował ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania i wysokości wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z beneficjentami, dla których przyznane 
zostało dofinansowanie Euroregion „Tatry” zawierał umowy. Euroregion „Tatry” organizował 
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także szkolenia dla beneficjentów z zakresu prawidłowej realizacji i rozliczania 
mikroprojektów. Pracownicy Euroregionu monitorowali działania realizowane w ramach tych 
projektów, przeprowadzali kontrole na miejscu, a także weryfikowali raporty kwartalne  
i końcowe sporządzane przez beneficjentów.  

Do zadań Euroregionu „Tatry” należało również poświadczanie wydatków 
przedkładanych w raportach do refundacji. Po poświadczeniu wydatków objętych danym 
raportem Euroregion „Tatry” sporządzał raport cząstkowy z realizacji projektu parasolowego, 
który co kwartał składał do Kontrolera pierwszego stopnia (Wydziału Zarządzania 
Funduszami Europejskimi w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie) w celu 
uzyskania certyfikatu. Po otrzymaniu certyfikatu przesyłał zatwierdzony raport cząstkowy 
wraz z certyfikatem do Partnera Wiodącego. 

Partner Wiodący sporządzał zbiorczy raport z postępu realizacji projektu 
parasolowego, w którym umieszczał wydatki z wszystkich raportów cząstkowych, na które 
partnerzy projektu parasolowego otrzymali certyfikaty. Zbiorczy raport podlegał weryfikacji  
i zatwierdzeniu przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie, po czym przesyłany był 
do Instytucji Zarządzającej, czyli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, gdzie 
był sprawdzany przez dwa departamenty. Po zakończeniu tej długotrwałej procedury i 
ostatecznym zaakceptowaniu zbiorczego raportu Departament Ekonomiczno-Finansowy 
MRR przekazuje należną refundację z EFRR na konto bankowe Partnera Wiodącego, który 
następnie przesyła należne środki każdemu z partnerów projektu parasolowego. Po 
otrzymaniu refundacji Euroregion przekazuje je beneficjentom mikroprojektów.  

Ponadto Euroregion „Tatry” przekazuje beneficjentom środki z rezerwy celowej 
budżetu państwa w ramach tzw. współfinansowania krajowego. Wniosek o te środki składa 
do Wojewody Małopolskiego każdorazowo po uzyskaniu certyfikatu od Kontrolera 
pierwszego stopnia, następnie Wojewoda Małopolski występuje z wnioskiem do MRR w tej 
sprawie, a ostateczną decyzję podejmuje Minister Finansów.   

Do zadań związanych z wdrażaniem projektu parasolowego należy także promocja 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-
2013 w zakresie mikroprojektów, pomoc w znajdowaniu partnerów dla potencjalnych 
wnioskodawców oraz współpraca z instytucjami kontrolującymi projekt. 

 

Dotychczas Euroregion „Tatry” ogłosił trzy nabory mikroprojektów – pierwszy w marcu 
2009 r., który trwał do końca maja 2009 r., drugi nabór ogłoszony w sierpniu 2010 r. trwał do 
połowy października 2010 r. oraz trzeci nabór ogłoszony 1 czerwca 2012 r. i trwający do 
końca lutego 2013 r.  

Informacje o stanie wdrażania projektu były prezentowane podczas 
poprzednich obrad Kongresów, w związku z tym poniższe dane przedstawiają stan 
realizacji projektu aktualny na dzień 18.03.2013 r. z uwzględnieniem wydarzeń i zmian, 
które miały miejsce od daty obrad XVIII Kongresu Związku Euroregion Tatry”. 
 

Pierwszy nabór mikroprojektów 

Ze 100 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z obszaru wsparcia należącego 
do kompetencji Euroregionu „Tatry”, 56 uzyskało dofinansowanie z EFRR na łączną kwotę 
1.878.188,83 EUR. Wszystkie projekty zostały zakontraktowane i zrealizowane (ostatni z 
nich zakończył się w czerwcu 2011 r.). Ogółem beneficjenci mikroprojektów z pierwszego 
naboru wydatkowali 1.945.594,59 EUR, z czego 1.616.578,78 EUR stanowiło 
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dofinansowanie z EFRR. Ostatnia refundacja tych środków na rzecz beneficjenta z tego 
naboru została przekazana przez Euroregion w marcu 2012 r. Poza płatnościami z EFRR 
przekazaliśmy beneficjentom również środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące 
łącznie równowartość 172.077,19 EUR (ostatnia płatność przekazana została w dniu 28 
września 2012 r.). Oznacza to, że w 2012 r. zakończone zostały wszystkie działania 
Euroregionu „Tatry” związane z pierwszym naborem.   
 

Drugi nabór mikroprojektów 

W połowie października 2010 r. zakończony został drugi nabór mikroprojektów. 
Spośród 68 wniosków o dofinansowanie złożonych wówczas do biura Euroregionu „Tatry” w 
Nowym Targu, 19 otrzymało wsparcie z EFRR na łączną kwotę 523.219,49 EUR. Realizacja 
wszystkich mikroprojektów już się zakończyła (ostatni beneficjenci sfinalizowali swoje 
działania projektowe w lipcu 2012 r.) Ogółem wydatki związane z realizacją 19 
mikroprojektów wyniosły 508.628,83 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR stanowiło sumę  
432.334,53 EUR. Euroregion „Tatry” uzyskał certyfikaty kontroli pierwszego stopnia dla 
całości tych wydatków. 

Na dzień 18 marca 2013 r. 16 mikroprojektów zostało zakończonych finansowo tzn. 
przekazano beneficjentom wszystkie należne płatności końcowe. Euroregion „Tatry” 
zrefundował beneficjentom środki z EFRR wynoszące łącznie 426.034,20 EUR oraz 
przekazał środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące równowartość 43.116,70 
EUR.  

Zaległe płatności końcowe na rzecz 3 beneficjentów wynoszą  6.300,33 EUR z EFRR 
oraz 1.200,84 EUR z budżetu państwa i dotyczą raportu z postępu realizacji projektu 
parasolowego za III kwartał 2012 roku, który jest na ostatnim etapie weryfikacji 
dokonywanym przez  MRR.  Przekazanie tych płatności zakończy działania Euroregionu 
dotyczące  mikroprojektów z drugiego naboru. 

 

Trzeci nabór mikroprojektów 

Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący w dniu 05.04.2012 r. zmian w projekcie 
parasolowym oraz aktualizacji dokumentów dotyczących wdrażania mikroprojektów, w dniu 1 
czerwca 2012 r. Euroregion „Tatry” ogłosił trzeci ciągły nabór mikroprojektów. Zamknięcie 
naboru uzależniono od rozdysponowania wszystkich środków z EFRR przeznaczonych na 
wsparcie mikroprojektów. Pula środków dostępnych w Euroregionie „Tatry” na 
dofinansowanie projektów wynosiła 2.088.977,27 EUR. Wnioski złożone do Euroregionu w 
terminie do dnia 31 lipca 2012 r. miały być rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu 
Podkomitetu Monitorującego planowanym w czwartym kwartale 2012 r.  

Do końca lipca 2012 r. do biura Euroregionu wpłynęło 105 wniosków o przyznanie 
dofinansowania z EFRR. W dniach od 1 sierpnia 2012 r. do 28 września 2012 r. Związek 
Euroregion „Tatry” dokonał oceny formalnej i kwalifikowalności  105 mikroprojektów. W jej 
wyniku 77 mikroprojektów spełniających kryteria  formalne zostało zakwalifikowanych do 
oceny technicznej. Euroregion „Tatry” zatrudnił ekspertów zewnętrznych do oceny 
technicznej mikroprojektów, którzy w dniach 1-6 października 2012 r. ocenili 77 
mikroprojektów. Rekomendację Zespołu Ekspertów uzyskało 47 mikroprojektów. Decyzja o 
dofinansowaniu 41 mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu „Tatry” w III naborze (w 
terminie do 31 lipca 2012 r.) zapadła podczas obrad Podkomitetu Monitorującego w dniu 13 
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grudnia 2012 r. Łączna kwota przyznanego dofinansowania z EFRR dla tych projektów 
wynosi 1.511.254,58 EUR.  

Ponadto PKM przyznał dofinansowanie z EFRR w wysokości 75.628,75 EUR także 
dwóm mikroprojektom własnym Związku Euroregion „Tatry”. Listę zatwierdzonych 
mikroprojektów stanowi załącznik nr 2. 

Po uprawomocnieniu się decyzji Podkomitetu Monitorującego oraz zatwierdzeniu 
wzoru umowy o dofinansowanie obowiązującego dla mikroprojektów z trzeciego naboru, w 
lutym 2013 r. Euroregion „Tatry” rozpoczął kontraktację dofinansowanych mikroprojektów. 
Dotychczas zawartych zostało 25 umów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 
wynoszącą 958.115,14 EUR. 

W związku z tym, że zatwierdzone mikroprojekty złożone w terminie do 31 lipca 2012 
r. nie wyczerpały środków z EFRR, którymi dysponował Euroregion „Tatry”, podjęto decyzję 
o kontynuowaniu naboru wniosków do dnia 28 lutego 2013 r.  

Do końca lutego 2013 r. do biura Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu złożono 71 
wniosków o dofinansowanie mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 624 827,62 euro. Warto 
zauważyć, że dostępna kwota dofinansowania z EFRR wynosi tylko ok. 600 tys. euro. Wykaz 
złożonych w tym terminie projektów stanowi załącznik nr 3. Wnioski są w trakcie oceny 
formalnej. W terminie od 20 do 22 marca 2013 r. Zespół Ekspertów dokona oceny 
technicznej projektów. Natomiast dnia 17 kwietnia 2013 r. polsko-słowacki Podkomitet 
Monitorujacy podejmie ostateczna decyzję, które projekty   który dokona oceny technicznej 
mikroprojektów spełniających kryteria formalne.  

Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego, w trakcie którego podjęta zostanie decyzja 
o dofinansowaniu kolejnych mikroprojektów, odbędzie się 17 kwietnia 2013 r. 

 

PROMOCJA PROGRAMU W ZAKRESIE III OSI PRIORYTETOWEJ  

Istotnym elementem wdrażania projektu parasolowego są działania dotyczące 
promocji i informacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-
Republika Słowacka 2007-2013 w zakresie trzecie osi priorytetowej. Podstawowym 
narzędziem promocji i informacji jest podstrona internetowa Euroregionu „Tatry”: 
www.pwt.euroregion-tatry.eu, która funkcjonuje od czerwca 2010 r. W okresie 
sprawozdawczym strona ta była na bieżąco aktualizowana o informacje na temat 
realizowanych wydarzeń w ramach mikroprojektów i stan wdrażania projektu parasolowego. 
Została również rozbudowana o kolejne elementy, takie jak forum dla wnioskodawców i 
beneficjentów udostępnione w czerwcu 2012 r. oraz galerię mikroprojektów zrealizowanych 
w pierwszym i drugim naborze. 

Ponadto Euroregion „Tatry” promował efekty realizacji mikroprojektów podczas obrad 
XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” dnia 18 kwietnia 2012 r. w 
Liptowskim Mikulaszu, na posiedzeniach Rady, a także w trakcie spotkań i konferencji, w 
których uczestniczyli przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry”.  

Szczegółowe informacje na temat działań promocyjnych zawarte są w załączniku nr 4.  
 
 
 
 

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
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DZIAŁANIA PLANOWANE W 2013 ROKU 

 ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów złożonych w trzecim naborze w 
terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.,  

 ocena techniczna mikroprojektów zakwalifikowanych w wyniku oceny formalnej  
i kwalifikowalności. Obrady Zespołu Ekspertów zaplanowane w dniach 20-22 marca 2013 
r., 

 przygotowanie listy rankingowej mikroprojektów, rekomendowanych przez ekspertów 
zewnętrznych w wyniku oceny technicznej, do decyzji Podkomitetu Monitorującego PWT 
PL-SK 2007-2013. Posiedzenie PKM planowane jest w dniu 17 kwietnia 2013 r., 

 zawieranie umów z beneficjentami mikroprojektów, dla których zostało przyznane 
dofinansowanie przez Podkomitet Monitorujący, 

 szkolenie beneficjentów mikroprojektów dofinansowanych w ramach trzeciego naboru, 
 monitorowanie działań w realizowanych mikroprojektach, prowadzenie kontroli u 

beneficjentów  mikroprojektów, 
 weryfikacja raportów składanych przez beneficjentów mikroprojektów z trzeciego naboru, 

poświadczanie wydatków poniesionych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie 
refundacji, 

 sporządzanie raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu parasolowego za 
pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2013 r. oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z 
budżetu państwa na rok 2013, 

 promocja Programu w zakresie mikroprojektów m.in. poprzez aktualizację strony 
internetowej www.pwt.euroregion-tatry.eu oraz wydanie publikacji dotyczącej rezultatów  
zakończonych mikroprojektów.       

 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W okresie sprawozdawczym prace biura Związku Euroregionu „Tatry” w zakresie 
wdrażania projektu parasolowego koncentrowały się na realizacji następujących zadań: 

 zakończeniu rozliczania mikroprojektów zrealizowanych w ramach drugiego naboru, 
przeprowadzeniu kontroli mikroprojektów po zakończeniu ich realizacji i przekazaniu 
należnych refundacji z EFRR oraz środków z rezerwy z budżetu, 

 aktualizacji dokumentów dotyczących wdrażania mikroprojektów przed ogłoszeniem 
trzeciego ciągłego naboru mikroprojektów, 

 przygotowaniu i ogłoszeniu trzeciego naboru mikroprojektów, 
 prowadzeniu szkoleń i konsultacji dla potencjalnych beneficjentów III naboru, 
 ocenie formalnej i zorganizowaniu oceny technicznej złożonych mikroprojektów, 
 przygotowaniu listy rankingowej mikroprojektów rekomendowanych przez ekspertów 

zewnętrznych do dofinansowania i uczestnictwie w posiedzeniu PKM w dniach 13-14 
grudnia 2012 r., 

 kontraktacji 41 mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach trzeciego 
naboru.  

Działania związane z zarządzaniem mikroprojektami w Euroregionie „Tatry” 
realizowane były przez Dział realizacji mikroprojektów (6 pracowników) i Księgowość (1 
pracownik), razem 7 etatów w 100% refundowanych z Programu, pod nadzorem Dyrektora 
biura i Głównej księgowej.    

 

Ogólny stan wdrażania całego projektu parasolowego przez pięciu partnerów tj.: 
Euroregion Karpacki, Euroregion „Tatry”, Euroregion Beskidy oraz Wyższą Jednostkę 
Terytorialną w Preszowie i Wyższą Jednostkę Terytorialną w Żylinie przedstawia tabela nr 2.  

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
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Związek Euroregion „Tatry”: 

 ma największą liczbę zakończonych projektów – 72, co stanowi 61% wszystkich 
dofinansowanych w Euroregionie mikroprojektów, 

 ma trzecią co do wielkości kwotę scertyfikowanych wydatków poniesionych w ramach 
mikroprojektów  – 2.454.223,42 EUR,  

 przekazał beneficjentom refundację z EFRR w wysokości 2.042.612,98 EUR, co stanowi 
około 50 % Funduszu Mikroprojektów, którym dysponuje, a więc proporcjonalnie 
najwięcej w porównaniu z innymi partnerami projektu parasolowego.  

Wynika z tego, że Euroregion „Tatry” jest jednym z dwóch najbardziej zaawansowanych w 
realizacji projektu parasolowego  partnerów. 

Należy stwierdzić, że: 

1. Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” wpłynęła pozytywnie na rozwój polsko-
słowackiej współpracy transgranicznej. Szczególną aktywność wykazali członkowie 
Związku Euroregion „Tatry” i instytucje działające w miastach, gminach i powiatach 
należących do Euroregionu. Na ogólną liczbę 75 zrealizowanych mikroprojektów, 50 było 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego należące do Euroregionu lub 
instytucje im podległe, 

2. Środki przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych w formie mikroprojektów w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007-2013 w Euroregionie „Tatry” były znaczne – po zmianach projektu parasolowego 
wyniosły aż 4.137.890,58 EUR z EFRR,  

3. Po raz pierwszy w ramach mikroprojektów możliwa była realizacja małych inwestycji,   

4. Istnieje bardzo duże zainteresowanie realizacją projektów o działaniach 
pozostawiających trwałe efekty na pograniczu polsko-słowackim (małych inwestycji 
szczególnie w dziedzinie turystyki i ochrony środowiska), o czym świadczyły złożone w 
trzecim naborze wnioski o dofinansowanie mikroprojektów, 

5. Po raz drugi od początku wdrażania projektu parasolowego biuro Związku Euroregion 
„Tatry” na przełomie roku 2012/2013 posiadało płynność finansową. Przyczyniła się do 
tego druga transza zaliczki przekazana Euroregionowi „Tatry” w sierpniu 2012 r. na 
zarządzanie w ramach projektu parasolowego w wysokości 64.654, 80 EUR.  

Nie oznacza to, że wdrażanie projektu parasolowego przebiegało bezproblemowo. 
Uważamy bowiem, że w dalszym ciągu skomplikowane i zbiurokratyzowane wdrażanie oraz 
wielostopniowe rozliczanie mikroprojektów jest nieadekwatne do skali wydatkowanych 
pieniędzy. Proces rozliczenia i refundacji mikroprojektów trwa dłużej niż dużych projektów 
realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu. Powoduje to problemy z 
płynnością finansową mikrobeneficjentów i Euroregionu, ponieważ minimalny okres 
oczekiwania na refundację wydatków to 6 miesięcy. Zaległości w refundacji środków z EFRR 
dla beneficjentów mikroprojektów wynoszą 6.300,33 EUR, a dla Euroregionu „Tatry”: 
73.785,73 EUR.     

Należy jednak zaznaczyć, że wyżej wymienione problemy nie stanowią zagrożenia 
dla terminowej realizacji projektu parasolowego w Euroregionie „Tatry” i osiągnięcia 
zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. 

Ogółem w Euroregionie „Tatry” zakończono realizację 75 mikroprojektów i całkowicie 
rozliczono 72 mikroprojekty - załącznik nr 5.  
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Tab. nr 2 – Finansowy postęp realizacji projektu parasolowego   

Instytucje 
zarządzające 

mikroprojektami 

Kwota EFRR 
Funduszu 

Mikroprojektów 
w PP 

Liczba 
projektów 

zatwierdzonych 
przez PKM 

Kwota środków 
zatwierdzonych 
z EFRR przez 

PKM 

Liczba 
projektów 

zakontrakto
wanych 

Kwota 
środków 

zakontraktow
anych z 
EFRR 

Kwota 
środków 

zrefundowa
nych z 
EFRR 

% 
realizacji 
Funduszu 
Mikroproje

któw w 
zakresie 

refundacji 

Kwota 
refundacji z 

budżetu 
państwa 

Kwota wydatków 
scertyfikowanych 

w EUR 

Liczba 
projektów 

zakończonych 

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 

Euroregion Tatry 4 137 890,58 118 3 635 976,64 80 2 600 102,64 2 042 612,98 49,36 215 193,89 2 454 223,42 72 

WJT Preszów 5 165 875,00 142 5 021 511,54 80 2 860 235,71 2 045 133,91 39,59 277 632,01 2 624 165,45 53 

Euroregion 
Karpacki 4 137 890,58 100 3575892,72 61 2 326 805,24 1 897 257,17 45,85 213 747,33 2 151 991,51 52 

WJT Żylina 5 248 148,71 156 5 248 148,71 86 2 836 930,36 1 583 567,72 30,17 144 325,82 2 662 107,15 34 

Euroregion 
Beskidy 4 137 890,58 114 3 451 368,58 106 3 298 574,22 1 377 783,65 33,30 146 634,46 1 609 759,74 38 

ŁĄCZNIE 22 827 695,45 630 20 932 898,19 413 13 922 648,17 8 946 355,43 39,19 997 533,51 11 502 247,27 249 

 
 
Stan na dzień 28.02.2013 r. 

Źródło: opracowanie MRR 
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3.2 PROJEKT SIECIOWY pt. OD EUROREGIONU „TATRY”  

    DO EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY       
   TERYTORIALNEJ 

 
W okresie sprawozdawczym Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z partnerami – 

Združeniem Region „Tatry”, Miastem Nowy Targ i Miastem Kieżmark kontynuował realizację 
projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 
Republika Słowacka 2007-2013. Obszerne informacje na temat genezy tego projektu, 
podstawowych dokumentów i najważniejszych działań zamieściliśmy w sprawozdaniu na 
XVIII Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Dziś przedstawiamy postęp prac nad 
utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, które w 2012 r. 
weszły w decydującą fazę.  

 

PRACE POLSKO-SŁOWACKIEJ KOMISJI DS. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA 
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 

Powołana przez Radę Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w dniu 15 
czerwca 2011 r. polsko-słowacka Komisja ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej pracowała pod przewodnictwem Bogusława Waksmundzkiego, 
Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz Štefana Bieľaka, Burmistrza 
Miasta Spiska Bela w następującym składzie:  

ze strony polskiej: 

 Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa 
 Czesław Borowicz – przedstawiciel Miasta Nowego Targu 
 dr hab. Kazimierz Jóskowiak – wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie prawa 

międzynarodowego 
 Stanisław Łukaszczyk – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 
 Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu 

ze strony słowackiej: 

 Jozef Biroš – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś 
 Jozef Ďubjak – Burmistrz Miasta Trstena  
 František Ľach – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś 
 Alexander Slafkovský – Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz 

Wspólne posiedzenia Komisji odbyły się w dniach: 24.01.2012 r. w Nowym Targu, 
28.02.2012 r. w Kieżmarku, 06.06.2012 r., 23.08.2012 r. i 21.12.2012 r. w Nowym Targu oraz 
05.03.2013 r. w Kieżmarku. Ponadto polska część Komisji spotykała się 25.05.2012 r. i 
13.07.2012 r. w Nowym Targu. Natomiast słowacka część Komisji obradowała w dniach 
15.02.2012 r. w Liptowskim Mikulaszu, 31.08.2012 r., 11.10.2012 r. i 02.11.2012 r. w Spiskiej 
Nowej Wsi. 
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Komisja prowadziła prace nad przygotowaniem projektów Konwencji i Statutu 
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – dwóch podstawowych dokumentów 
konstytuujących Ugrupowanie. W 2012 r. decydujące znaczenie dla prac Komisji miały: 
opublikowany przez Komisję Europejską projekt nowelizacji rozporządzenia nr 1082/2006 
ws. EUWT, który zmienia i uelastycznia pewne kwestie prawne i organizacyjne związane 
z tworzeniem EUWT i prowadzeniem współpracy transgranicznej w ramach nowego 
europejskiego instrumentu oraz przede wszystkim rozpoczęcie przez władze Polski i 
Słowacji przygotowań do realizacji nowego programu współpracy transgranicznej w latach 
2014-2020. W sytuacji gdy oczekiwanie na przyjęcie znowelizowanego rozporządzenia 
przedłużało się, a grupa robocza ds. nowego programu rozpoczęła swoje prace najpilniejszą 
sprawą stało się podjęcie działań, które pozwolą na szybkie wypracowanie kompromisowych 
zapisów Konwencji i Statutu EUWT TATRY, i zarejestrowanie nowego podmiotu, aby mógł 
on włączyć się w prace nad nowym polsko-słowackim programem i skutecznie sięgać po 
fundusze Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020.  

W związku z powyższym Komisja ponownie rozważyła kwestię wyboru siedziby 
statutowej Ugrupowania w kontekście realizacji zadań w ramach nowej perspektywy Unii 
Europejskiej 2014-2020. Wcześniej planowany model EUWT z siedzibą na Słowacji i 
dyrektorem działającym po stronie polskiej wg prawa polskiego wydawał się najbardziej 
kompromisowym rozwiązaniem. Dawał też szansę na staranie się o zarządzanie 
mikroprojektami, ponieważ dyrektor był podmiotem polskim. Jednak model ten stał się 
nierealny z uwagi na konieczność czekania na nowelizację rozporządzenia. Tym samym 
rejestracja EUWT oddalała się. To wykluczało udział EUWT w pracach grupy roboczej ds. 
nowego programu współpracy transgranicznej, które miały rozpocząć się we wrześniu, i 
zamykało drogę do starania się o zarządzanie mikroprojektami.   

W tej sytuacji na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. EUWT i Rady Transgranicznego 
Związku Euroregion „Tatry” w dniu 6 czerwca 2012 r. w Nowym Targu Związek Euroregion 
„Tatry” przygotował i przedłożył słowackiemu partnerowi propozycję rozważenia dwóch 
koncepcji, które zapewnią przejrzystą i jednoznaczną strukturę EUWT – utworzenie EUWT 
jako podmiotu zarejestrowanego według prawa polskiego, który mógłby zarządzać realizacją 
mikroprojektów i projektów sieciowych lub utworzenie EUWT z siedzibą na Słowacji, 
realizującego przede wszystkim duże projekty transgraniczne. 

Partner słowacki po konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Republiki Słowackiej, które pełni rolę Instytucji Krajowej w Programie Współpracy 
Transgranicznej PL-SK 2007-2013 przychylił się do propozycji strony polskiej, aby siedziba 
statutowa Ugrupowania mieściła się w Nowym Targu, o czym poinformował na spotkaniu 
Współprzewodniczących Komisji ds. EUWT i Dyrektorów biur w dniu 27 czerwca 2012 r. w 
Kieżmarku. W dniu 23 sierpnia 2012 r. w Nowym Targu członkowie Komisji uzgodnili 
ostateczne brzmienie zapisów projektu Statutu EUWT oraz podjęli uchwałę w sprawie 
przyjęcia projektów Konwencji i Statutu EUWT. W dniu 25 września 2012 r. w Kieżmarku 
odbyło się wspólne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT oraz Rady 
Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, podczas którego Rada przeanalizowała 
projekty Konwencji i Statutu i pozytywnie je zaopiniowała. 

 
 
KONSULTACJE ORAZ DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE 

W ramach konsultacji prowadzonych w związku z pracami nad dokumentami EUWT 
projekt konwencji Ugrupowania został przekazany w marcu 2012 r. do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. Kwestie dotyczące zapisów rozporządzenia i ustawy wykonawczej 
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konsultowane były także ze słowackim Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju 
Regionalnego oraz INTERACT-em – instytucją wspierającą podmioty zaangażowane w 
europejską współpracę terytorialną. Otrzymane wskazówki i sugestie zostały zastosowane 
podczas dalszych prac nad dokumentami. W dniu 26 czerwca 2012 r. przedstawiciele 
słowackiej części Komisji ds. EUWT oraz Združenia Region „Tatry” spotkali się w Bratysławie 
z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki 
Słowackiej. Podczas spotkania zaprezentowano stan prac nad utworzeniem EUWT TATRY 
oraz dyskutowano na temat roli EUWT w nowej perspektywie 2014-2020. 

W dniu 29 listopada 2012 r. na XVIII posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji 
Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w Stropkovie na Słowacji Przewodniczący 
Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki i Dyrektor biura Združenia Region 
„Tatry” Jana Majorová Garstková zaprezentowali informację na temat EUWT TATRY. 
Komisja Międzyrządowa z zadowoleniem przyjęła do wiadomości, że Związek Euroregion 
„Tatry” ze strony polskiej i Združenie Region „Tatry” za strony słowackiej uzgodniły i przyjęły 
projekty Konwencji i Statutu, które konstytuują utworzenie Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością. Komisja wyraziła 
przekonanie, że po uzyskaniu decyzji właściwych organów Polski i Słowacji oraz 
zakończeniu procesu rejestracji, EUWT TATRY stanie się nowym, ważnym i dynamicznym 
instrumentem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Komisja pozytywnie oceniła 
starania zmierzające do powołania EUWT TATRY w celu realizacji wspólnych polsko-
słowackich projektów w nowym programie współpracy transgranicznej na lata 2014-2020.  

W dniach 5-6 grudnia 2012 r. w Warszawie podczas konferencji pt. Rola samorządów 
w polityce zagranicznej RP Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław 
Waksmundzki wziął udział w dyskusji panelowej, podczas której przedstawił rolę i znaczenie 
EUWT jako instrumentu realizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. 

Postęp realizacji projektu i najważniejsze ustalenia partnerów omawiano także 
podczas posiedzeń Rad Związku Euroregion „Tatry“, Združenia Region „Tatry“ oraz Rady 
Transgranicznego Związku. 

W dniu 21 marca 2012 r. Združenie Region „Tatry” zorganizowało w Popradzie 
warsztaty konsultacyjne, które były okazją do dyskusji na temat przyszłej roli Ugrupowania 
oraz stanu prac nad utworzeniem EUWT. Natomiast dnia 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim 
Mikulaszu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu sieciowego, podczas którego 
omówiono rezultaty dotychczasowych działań oraz stan prac nad utworzeniem EUWT 
TATRY. Przedstawiono też harmonogram dalszych działań i zaprezentowano logo EUWT 
TATRY. Spotkanie zakończyła konferencja prasowa. W kwietniu 2013 r. Združenie Region 
„Tatry” zorganizuje jeszcze warsztaty informacyjne dla swoich członków, podczas których 
omówione zostaną projekty Konwencji i Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej TATRY. 

 

Pracom nad utworzeniem Ugrupowania towarzyszą działania informacyjne i 
promocyjne. W marcu 2012 r. został rozstrzygnięty konkurs na symbol graficzny – logo 
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Spośród zgłoszonych 14 
propozycji logo wybrany został projekt autorstwa Bogumiła Krużla z firmy AF Raster. Na jego 
podstawie opracowany został system identyfikacji wizualnej EUWT TATRY, który oficjalnie 
zaprezentowano podczas spotkania w Liptowskim Mikulaszu w dniu 18 kwietnia 2012 r. 
Združenie Region „Tatry” wykonało teczki i torebki promocyjne z logo EUWT TATRY.  
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We wrześniu 2012 r. w setnym, jubileuszowym wydaniu miesięcznika 
"Europrojekty.PL / Euroregiony - Polska" opublikowany został artykuł informacyjno-
promocyjny na temat przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Artykuł ma formę wywiadu z 
Przewodniczącym Rady Bogusławem Waksmundzkim, w którym podsumowuje on przebieg 
prac związanych z tworzeniem Ugrupowania oraz główne ustalenia partnerów. 

Informacje na temat realizacji projektu sieciowego i prac nad utworzeniem 
Ugrupowania publikowane są systematycznie na stronie internetowej projektu www.euwt-
tatry.eu w języku polskim, słowackim i angielskim. 

Podczas konferencji podsumowującej projekt zaprezentowana zostanie II część 
publikacji na temat tworzonego EUWT, która przygotowywana jest przez Związek Euroregion 
„Tatry”. Zostaną w niej zamieszczone referaty i wystąpienia, wygłoszone międzynarodowej 
konferencji Od Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, 
zorganizowanej w Nowym Targu w dniach 14-15 września 2011 r. oraz analizy i opinie 
związane z procesem tworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 
Natomiast Združenie Region „Tatry” wyda broszurę informacyjno-promocyjną o EUWT 
TATRY. 

 

W związku z koniecznością ostatecznego opracowania projektów Konwencji i Statutu 
oraz przeprowadzenia długotrwałego procesu rejestracji Ugrupowania okres realizacji 
projektu sieciowego został przedłużony o 12 miesięcy do dnia 30 czerwca 2013 r. Aneks do 
umowy o dofinansowanie został podpisany przez Związek Euroregion „Tatry” w dniu 25 
czerwca 2012 r.  

 

DECYZJE KONGRESÓW ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” I ZDRUŽENIA REGION 
„TATRY” 

Przygotowane przez polsko-słowacką Komisję projekty Konwencji i Statutu EUWT 
TATRY zostały przedłożone do zatwierdzenia przez Kongresy Związku Euroregion „Tatry” i 
Združenia Region „Tatry”.  

W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Nowym Targu odbył się Nadzwyczajny Kongres 
Związku Euroregion „Tatry”. W ramach Kongresu przeprowadzone zostały również warsztaty 
informacyjne dotyczące EUWT, podczas których przeanalizowano i przedyskutowano zapisy 
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. 

 Nadzwyczajny Kongres Združenia Region „Tatry” obradował 19 października 2012 r. 
w Kieżmarku. Kongres przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia Združenia Region „Tatry” do 
EUWT TATRY z o.o. wraz projektami Konwencji i Statutu EUWT.  

Decyzje podjęte przez oba Kongresy umożliwiły rozpoczęcie procedury uzyskania 
zgody polskich i słowackich ministerstw odpowiedzialnych za nadzorowanie procesu 
tworzenia i funkcjonowania Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.  

 

 

 

http://www.euwt-tatry.eu/
http://www.euwt-tatry.eu/
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PROCES REJESTRACJI EUWT TATRY 

W dniu 1 października 2012 r. Związek Euroregion „Tatry” przesłał do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych projekty Konwencji i Statutu wraz z podjętą przez Kongres uchwałą w 
celu uzyskania zgody na przystąpienie do tworzonego ze słowackim partnerem EUWT 
TATRY z o.o.  Proces rejestracji Ugrupowań w Polsce jest długotrwały i złożony. Polska 
ustawa art. 6 z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej 
(Dz. U. nr 218, poz. 1390) zakłada bowiem, że decyzję w tej sprawie podejmuje minister 
spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych, ministrem finansów 
oraz ministrem rozwoju regionalnego, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 
dokumentów.  

W związku z upływającym terminem 3 miesięcy Dyrektor biura Antoni Nowak 
interweniował w tej sprawie podczas spotkania przedstawicieli polskich euroregionów z 
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz Sekretarzem Stanu Adamem 
Zdziebło w dniu 19 grudnia 2012 r. w Warszawie a także w rozmowie telefonicznej z 
Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej Zbigniewem Krużyńskim.  

W dniu 3 stycznia 2013 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Janusz Styczek poinformował w piśmie o konieczności 
przedłużenia 3-miesięcznego terminu podjęcia decyzji w sprawie zgody na przystąpienie 
Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY z uwagi na trwający proces uzgodnień z 
pozostałymi ministerstwami. 

W piśmie z dnia 19 lutego 2013 r. Minister Spraw Zagranicznych poinformował, że 
ministrowie rozwoju regionalnego, finansów, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych 
wyrazili pozytywną opinię w sprawie przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do EUWT 
TATRY oraz pozytywnie zaopiniowali inicjatywę i potwierdzili jej merytoryczną zasadność. 
Wskazali jednak na konieczność wprowadzenia kilku uściśleń i uzupełnień w projektach 
Konwencji i Statutu EUWT TATRY. Uwagi te odnoszą się do kwestii przeformułowania kilku 
zapisów oraz redakcji tekstów. 

 Podczas spotkania polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT w dniu 5 marca 2013 r. w 
Kieżmarku omówiono przekazane przez ministerstwo sugestie i uzgodniono zakres 
niezbędnych zmian. Zostały one skonsultowane w trybie roboczym z ministerstwami spraw 
wewnętrznych i zagranicznych, a także słowackim ministerstwem transportu, budownictwa i 
rozwoju regionalnego. Poprawione projekty Konwencji i Statutu zostaną ponownie 
przekazane do MSZ w celu ostatecznego zatwierdzenia po podjęciu przez Kongres Związku 
Euroregion  „Tatry” stosownej uchwały.   

Pozytywna decyzja polskich i słowackich władz w sprawie utworzenia EUWT TATRY, 
której możemy spodziewać się w najbliższym czasie będzie podstawą do zwołania 
pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Ugrupowania, które przyjmie i zatwierdzi Konwencję i 
Statut. Pozwoli to na zakończenie procesu rejestracji EUWT TATRY w Rejestrze 
Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonym przez ministra spraw 
zagranicznych oraz opublikowanie informacji o utworzeniu EUWT w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Inauguracja działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej TATRY nastąpi podczas konferencji podsumowującej projekt sieciowy, której 
zorganizowanie planowane jest w Nowym Targu w czerwcu 2013 r.  
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ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ EUWT TATRY 

W związku z trwającym ostatnim etapem tworzenia EUWT TATRY już dziś konieczne 
jest podjęcie działań umożliwiających sprawne i skuteczne rozpoczęcie funkcjonowania 
przez Ugrupowanie. Rada Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 
2012 r. w Nowym Targu, w którym uczestniczyli również członkowie polskiej części Komisji 
ds. EUWT przeanalizowała przygotowaną przez biuro Związku analizę dotyczącą 
oczekiwań, wyzwań i zagrożeń związanych z utworzeniem EUWT TATRY. Została ona 
przedłożona również stronie słowackiej i przedyskutowana podczas posiedzenia polsko-
słowackiej Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w dniu 21 grudnia 2012 r. w 
Nowym Targu z udziałem członków Komisji ds. EUWT. Rada uchwałą przyjęła 
harmonogram prac dotyczących utworzenia i działalności EUWT TATRY. Natomiast w dniu 
25 stycznia 2013 r. Rada Związku Euroregion „Tatry” podjęła uchwałę Nr 8/XVIII/2013, w 
której zatwierdziła Harmonogram działań Związku Euroregion „Tatry” dotyczących 
utworzenia i działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z 
o.o. w 2013 roku. 

Bezpośrednio po otrzymaniu pozytywnych decyzji polskich i słowackich ministerstw 
odpowiedzialnych za rejestrację EUWT zwołane zostanie pierwsze posiedzenie 
Zgromadzenia EUWT TATRY, podczas którego ukonstytuują się władze Ugrupowania oraz 
podjęta zostanie decyzja o wysokości składki członkowskiej. Biorąc to pod uwagę XIX 
Kongres Związku Euroregion „Tatry” wybierze 7 przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry” 
do Zgromadzenia oraz 3 członków Rady Nadzorczej na 4-letnią kadencję. Ponadto Kongres 
podejmie uchwałę: w sprawie wysokości składki członkowskiej do EUWT TATRY z o.o. 

 

Związek Euroregion „Tatry” już dziś podejmuje działania mające na celu pozyskanie 
zewnętrznych źródeł finansowania zadań EUWT zanim możliwe będzie finansowanie 
projektów z programu współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020. Biuro Związku 
przygotowało i w dniu 27 lutego 2013 r. złożyło do Euroregionu Karpackiego wniosek o 
dofinansowanie mikroprojektu własnego pt. Polsko-słowacka strategia działania EUWT 
TATRY na lata 2014-2020. Zakłada on opracowanie w okresie od czerwca 2013 r. do maja 
2014 r. długoterminowej strategii, która pozwoli zrealizować oczekiwania, jakie stawiane są 
przed EUWT i wzmocni skuteczność realizacji nowych zadań współpracy transgranicznej na 
polsko-słowackim pograniczu. Określi ona strategiczne kierunki działania, cele i zadania 
EUWT TATRY. Zapewni silniejsze i ukierunkowane zarządzanie działaniami nowo powstałej 
struktury współpracy. Decyzja w sprawie zatwierdzenia mikroprojektu spodziewana jest w 
kwietniu 2013 r.  

W ramach współpracy z samorządem województwa małopolskiego w 2013 r. i 
realizacji zadań publicznych województwa małopolskiego w zakresie współpracy terytorialnej 
przewidujemy wykonanie ekspertyzy dotyczącej wyzwań i oczekiwań stawianych przed 
EUWT TATRY w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020. 

 

FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU 

Działania realizowane w ramach projektu finansowane są przez dwóch partnerów: 
Związek Euroregion „Tatry” i Združenie Region „Tatry”. Wartość dotychczas poniesionych 
wydatków oraz stopień ich refundacji przedstawiają poniższe tabele. 
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Tab. nr 3 – Postęp realizacji budżetu projektu sieciowego – stan na dzień 18.03.2013 r. 
 Wartość zatwierdzonych 

wydatków kwalifikowalnych 
Wartość poniesionych 

wydatków kwalifikowalnych  
 

procent 
wykorzystania 

budżetu  100% dofinansowanie  
z EFRR – 85% 100% dofinansowanie 

z EFRR – 85% 

Związek Euroregion „Tatry” 121 565,00 
EUR   

103 330,25 
EUR 

110.501,16 
EUR 

93.925,99  
EUR 90,90% 

Združenie Region „Tatry” 102 752,81 
EUR   

87 339,89  
EUR 

79.125,45 
EUR    

67.256,63  
EUR 77,00% 

wartość wydatków 
kwalifikowalnych ogółem: 

224 317,81 
EUR 

190 670,14 
EUR 

189.626,61 
EUR    

161.182,62  
EUR 84,53% 

 
 
Tab. nr 4 – Postęp refundacji wydatków projektu – stan na dzień 18.03.2013 r. 

Okres 
sprawozdawczy 

Numer 
raportu 

Potwierdzona certyfikatem wartość całkowita 
kwalifikowanych wydatków oraz kwota 

refundacji z EFRR w podziale na 
poszczególnych partnerów projektu  

Data złożenia 
zbiorczego 
raportu do 
Wspólnego 
Sekretariatu 

Technicznego 

Data przekazania 
refundacji przez 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Regionalnego Związek Euroregion 
„Tatry” 

Združenie Region 
„Tatry” 

01.01.2011- 
17.07.2011 
(w tym koszty 
przygotowawcze) 

1/2011 
(1) 

11 675,89 EUR /   
9 924,51 EUR  

--- 

do dnia złożenia raportu 
partner słowacki nie 
otrzymał certyfikatu 

07.10.2011 08.02.2012 

18.07.2011- 
17.10.2011 

1/2012 
(2) 

29 031,83 EUR /  
24 677,06 EUR 

14 376,61 EUR /   
12 220,11 EUR 

certyfikat za poprzedni 
okres sprawozdawczy 

03.01.2012 09.03.2012 

18.10.2011- 
17.01.2012 

2/2012 
(3) 

27 358,53 EUR /  
23 254,75 EUR   

12 714,23 EUR /   
10 807,09 EUR 

certyfikat za poprzedni 
okres sprawozdawczy 

09.03.2012 04.06.2012 

18.01.2012- 
17.04.2012 

3/2012 
(4) 

11 513,72 EUR / 
9 786,66 EUR 

6 140,87 EUR /   
5 219,73 EUR 

certyfikat za poprzedni 
okres sprawozdawczy 

03.07.2012 10.08.2012 

18.04.2012- 
17.07.2012 

4/2012 
(5) 

10 544,05 EUR / 
8 962,44 EUR 

11 863,53 EUR /   
10 084,00 EUR 

certyfikat za poprzedni 
okres sprawozdawczy 

11.10.2012 11.12.2012 
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* w dniu 1 marca 2013 r. członkowie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy 
Transgranicznej PL-SK 2007-2013 otrzymali od Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy 
Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niepokojącą informację, iż ministerstwo nie 
otrzymało z Komisji Europejskiej kolejnej płatności pośredniej na kwotę ponad 5,8 mln EUR. 
Ponieważ na koncie bankowym Programu nie ma wystarczającej kwoty do refundacji złożonych 
przez beneficjentów raportów, oznacza to, że ich refundacja środków została wstrzymana do 
czasu przekazania ww. płatności. Wśród oczekujących raportów jest również raport Związku 
Euroregion „Tatry”, 

** Združenie Region „Tatry” oczekuje na weryfikację przez słowackiego kontrolera I stopnia 
aż 3 raportów cząstkowych złożonych od lipca 2012 r., które obejmują wydatki za okresy 
sprawozdawcze od 18.04.2012 r. do 17.01.2013 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.10.2012-
17.01.2013 

1/2013 
(6) 

10 887,03  EUR /  
9 253,98 EUR 

--- 

do dnia złożenia raportu 
partner słowacki nie 
otrzymał certyfikatu 

08.01.2013 

raport 
zweryfikowany 

przez MRR 
oczekuje na 
refundację* 

Razem: 101 011,05 EUR / 
85 859,40 EUR  

45 095,24 EUR /  
38 330,93 EUR 

Łącznie 
partnerzy: 

146 106,29 EUR / 
124 190,33 EUR 

Procent otrzymanych 
refundacji w porównaniu do 

wartości złożonych raportów: 
70,25% 59,37% **  
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3.3. REALIZACJA MIKROPROJEKTU pt. PARTNERSKA 

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA EUROREGIONU „TATRY”       
 
 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE  
Mikroprojekt pt. „Partnerska współpraca transgranicza Euroregionu „Tatry” realizowany jest 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika 
Słowacka 2007-2013  
 

Partnerzy projektu: 

Partner słowacki: Združenie Region „Tatry” 
Partner krajowy: Miasto Nowy Targ 

 
Okres realizacji projektu: 
1 sierpnia 2012 r. – 31 lipca 2013 r.  

Cel główny: 

Popularyzacja wszechstronnej i zróżnicowanej współpracy transgranicznej pomiędzy 
polskimi i słowackimi partnerami Euroregionu „Tatry” 

Cele bezpośrednie: 

1. Promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy transgranicznej wśród polskich i 
słowackich samorządów i instytucji. 

2. Upowszechnienie informacji o działalności Euroregionu „Tatry” wśród szerokiego grona 
odbiorców w Polsce i na Słowacji. 

 
Tab. nr 5 – Zatwierdzona wartość kosztów kwalifikowalnych mikroprojektu w EUR  

 Wnioskodawca Partner krajowy Razem 

Dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

40 996,35 5 052,40 46 048,75 

Współfinansowanie 
krajowe z budżetu 
państwa 

4 823,10 594,40 5 417,50 

Wkład własny 2 411,55 297,20 2 708,75 

Razem 48 231,00 5 944,00 54 175,00 
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ZAPLANOWANE DZIAŁANIA: 
 
 Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla 

najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i 
instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry”; termin realizacji wrzesień 
2012 r. – kwiecień 2013 r. 

W dniu 28 września 2012 r. na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry” 
www.euroregion-tatry.eu zostało umieszczone ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu. Do 
wszystkich członków Euroregionu „Tatry” oraz beneficjentów mikroprojektów przesłane 
zostały pisemne informacje o Konkursie drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną. 
Zgłoszenia były przyjmowane do dnia 31 stycznia 2013 r. Swoje zgłoszenia nadesłało 
siedem samorządów oraz dwie instytucje. W dniu 26 lutego 2013 r. w Kieżmarku odbyło 
się posiedzenie Kapituły Konkursu. Uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenie nagród 
odbędzie się podczas Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, którego 
obrady planowane są na czerwiec 2013 r. 

 

 Przygotowanie i prezentacja wystawy Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. „Nowy 
Targ – Kieżmark. Belle Art – Żel Art”; termin realizacji sierpień – październik 2012 r. 

Dnia 5 października 2012 r. o godz. 17.00 w siedzibie Euroregionu „Tatry” odbył się 
benefis z okazji jubileuszu 70-tych urodzin Jana Kantego Pawluśkiewicza. Wydarzenie to 
rozpoczęło się multimedialnym pokazem filmu pt. „Ściany” w 3D na fasadzie Teatru 
Starego”. Związek Euroregion „Tatry” nadał artyście tytuł Osobowości Euroregionu 
„Tatry” w uznaniu za wybitne dzieła muzyczne i malarskie upowszechniające dziedzictwo 
siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego. Przewodniczący Rady Bogusław 
Waksmundzki i Dyrektor Antoni Nowak wręczyli artyście Statuetkę Za zasługi dla 
Euroregionu „Tatry” i okolicznościowy dyplom. Następnie otwarta została wystawa, której 
towarzyszył katalog prezentujący dzieła Jana Kantego Pawluśkiewicza. Partner słowacki 
zaprezentował ww. wystawę w styczniu 2013 r. w Kieżmarku.  

 

 Przygotowanie i realizacja animowanej prezentacji twórczości artystów pogranicza 
polsko-słowackiego – Jana Kantego Pawluśkiewicza w 70. rocznicę urodzin i 
Ladislava Mednyanszkeho w 160. rocznicę urodzin; termin realizacji planowany był w 
okresie sierpień – październik 2012 r. 

Realizacja tego wydarzenia została zaplanowana wspólnie z partnerem krajowym – 
Miastem Nowy Targ na nowotarskim rynku. Ze względu na remont rynku termin został 
przesunięty na 11 maja 2013 r. Wydarzeniu będzie towarzyszył folder informacyjno-
promocyjny o twórczości obu artystów oraz promujący animowaną prezentację 

 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza 
Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora; termin realizacji sierpień 2012 r. – lipiec 
2013 r. 

Informacje o rozpoczęciu Biennale wraz z Regulaminem i kartą zgłoszenia zostały 
zamieszczone na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry” oraz przesłane pocztą 
elektroniczną i tradycyjną do instytucji kultury oraz uczestników poprzedniej edycji tego 
konkursu. Biennale kierowane jest do artystów amatorów z kręgu sztuki naiwnej i art brut 

http://www.euroregion-tatry.eu/
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i obejmuje konkurs, wystawy pokonkursowe w Polsce i na Słowacji oraz monograficzną 
wystawę laureata konkursu. Wystawom towarzyszyć będą dwujęzyczne katalogi. Swój 
udział w Konkursie zgłosiło 34 uczestników z Polski i 20 ze Słowacji. Dnia 22 marca 2013 
r. jury wyłoniło laureatów i wybrało prace na wystawę. 

 

 Opracowanie i wydanie dwujęzycznego rocznika Euroregionu „Tatry” pt. 
„Pogranicze polsko-słowackie 2010-2012”; termin realizacji sierpień 2012 r. – 
kwiecień 2013 r. 

Rocznik został wydany.  

      

 Opracowanie i wydanie publikacji promującej historyczno-kulturowe krainy po 
polskiej stronie Euroregionu „Tatry”: Spisz, Orawę, Podhale i Sądecczyznę oraz 
przygotowanie materiałów promocyjnych; termin realizacji styczeń – czerwiec 2013 r. 

 

KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ MIKROPROJEKTU 

W związku z dotychczasową realizacją mikroprojektu wydatkowano ponad 10 tys. 
EUR. Są to koszty związane przede wszystkim z przygotowaniem wystawy malarstwa Jana 
Kantego Pawluśkiewicza tj. oprawa obrazów, opracowanie i druk katalogu wystawy, 
zaproszeń i plakatów, organizacją Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej 
współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na 
obszarze Euroregionu „Tatry” oraz Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-
Słowackiego im. Edwarda Sutora, wydaniem rocznika Euroregionu „Tatry” pt. Pogranicze 
Polsko-Słowackie 2010-2012, w tym koszty przygotowania, tłumaczenia i opracowania 
tekstów. Zakupiony został również komputer oraz wykonano teczki i torebki promocyjne.   
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3.4 REALIZACJA MIKROPROJEKTU pt. TRANSGRANICZNE 

CENTRUM INFORMACJI GOSPODARCZEJ EUROREGIONU 
„TATRY”        

 
 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE  

Mikroprojekt pt. „Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie Tatry” 
realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-
Republika Słowacka 2007-2013  

Wnioskodawca: 

Związek Euroregion „Tatry” 

Partner projektu: 

Partner zagraniczny: Preszowska Regionalna Izba Słowackiej Izby Handlu i Przemysłu 

Okres realizacji projektu: 

1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.  

Cel główny 

Rozwój polsko-słowackiej współpracy gospodarczej poprzez utworzenie Transgranicznego 
Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie "Tatry" 

Cele bezpośrednie: 

1. Udostępnienie informacji o podmiotach gospodarczych z polskiej i słowackiej strony 
granicy.  

2. Stworzenie warunków do zwiększenia dostępności do publicznych transgranicznych 
połączeń komunikacyjnych między Polską i Słowacją.  

 
 

Tab. nr 6 – Zatwierdzona wartość kosztów kwalifikowalnych mikroprojektu w EUR 

Dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

Współfinansowanie 
krajowe z budżetu 

państwa 
Wkład własny Razem 

29.580,00 3.480,00 1.740,00 34.800,00 
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ZAPLANOWANE DZIAŁANIA: 
 
 Utworzenie strony internetowej Transgranicznego Centrum Informacji 

Gospodarczej Euroregionu Tatry; termin realizacji: styczeń – marzec 2013 r. 

Celem internetowej strony Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej w 
Euroregionie „Tatry”  www.tcig-euroregiontatry.eu jest:  

- ułatwianie dostępu do kompleksowych i aktualnych informacji w zakresie przepisów, 
procedur i zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji 
oraz uzyskanie nieodpłatnej porady eksperckiej zakresie kluczowych problemów 
związanych z tą tematyką, 

- udostępnianie w oparciu o posiadaną bazę polskich i słowackich firm danych 
kontaktowych potencjalnych partnerów biznesowych po drugiej stronie granicy,  

- ułatwianie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń osób i firm realizujących 
działalność gospodarczą z podmiotami po drugiej stronie granicy, 

- dostarczanie informacji na temat polsko-słowackiej współpracy gospodarczej, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru Euroregionu „Tatry". 

 

 Opracowanie i druk poradnika dotyczącego możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej przez polskich przedsiębiorców; termin realizacji maj – październik 
2013 r. 

Poradnik zawierać będzie podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia 
działalności gospodarczej na Słowacji (m.in. podstawy prawne i procedury związane z 
otwarciem firmy na Słowacji, formy prawne działalności gospodarczej, dane 
teleadresowe najważniejszych urzędów i instytucji na Słowacji, ogólne informacje 
dotyczące gospodarki słowackiej oraz struktury handlu zagranicznego). Publikacja o 
objętości około 200 stron zostanie wydana w języku polskim wraz ze streszczeniem w 
języku słowackim, w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

 

 Przygotowanie i przeprowadzenie polsko-słowackiego forum gospodarczego na 
temat możliwości polsko-słowackiej współpracy gospodarczej oraz problemów 
związanych z infrastrukturą komunikacyjną pomiędzy Polską i Słowacją; termin 
realizacji sierpień – listopad 2013 r. 

 W forum gospodarczym weźmie udział ok. 100 osób z pogranicza polsko-słowackiego. 
Do wygłoszenia prelekcji podczas forum zaproszeni zostaną eksperci z dziedziny 
współpracy gospodarczej oraz eksperci zajmujący się problematyką międzynarodowej 
komunikacji publicznej. Forum poprzedzone zostanie inwentaryzacją istniejących 
transgranicznych połączeń komunikacji publicznej w Euroregionie „Tatry”. 
Zorganizowane zostaną także spotkania konsultacyjne z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego w sprawie organizacji transportu publicznego w pasie 
transgranicznym. Spotkania poprzedzą szerszą debatę na ten temat, która odbędzie się 
w ramach polsko-słowackiego forum gospodarczego. 

 

http://www.tcig-euroregiontatry.eu/
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 Promocja polsko-słowackiej współpracy gospodarczej; termin realizacji styczeń – 
grudzień 2013 r. 

Projekt obejmuje szeroki zakres działań związanych z promowaniem polsko-słowackiej 
współpracy gospodarczej. Stale aktualizowana strona internetowa Transgranicznego 
Centrum Informacji Gospodarczej Euroregionu Tatry zapewni szybki dostęp do informacji 
w zakresie zasad, przepisów oraz warunków podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej na Słowacji. Za jej pośrednictwem możliwe będzie też uzyskanie 
indywidualnej porady eksperckiej oraz przeszukiwanie internetowej bazy firm z terenu 
Polski i Słowacji, zdobycie informacji o najważniejszych urzędach i instytucjach. Celem 
opracowanej przy udziale ekspertów publikacji będzie zapoznanie przedsiębiorców oraz 
osób zamierzających założyć własną działalność o warunkach prowadzenia działalności 
gospodarczej na Słowacji. Forum, zrzeszające grono polskich oraz słowackich ekspertów 
umożliwi wymianę poglądów oraz omówienie problematyki współpracy gospodarczej w 
regionie oraz omówienie kwestii związanych z komunikacyjnymi połączeniami 
transgranicznymi.  

 

KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ MIKROPROJEKTU 

Suma dotychczasowych wydatków związanych z realizacją mikroprojektu wynosi ok. 
3.513 EUR. Kwota ta obejmuje w głównej mierze zakup domeny oraz opracowanie projektu 
graficznego oraz funkcjonalności strony internetowej Transgranicznego Centrum Informacji 
Gospodarczej, a także wydatek poniesiony w związku uruchomieniem w ramach strony 
usługi polegającej na nieograniczonym dostępie do internetowej bazy firm z terenu Polski i 
Słowacji (Kompass). Na potrzeby sprawnej i efektywnej obsługi Transgranicznego Centrum 
Informacji Gospodarczej zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 
oraz drukarką. 
 

 
3.5 OŚRODEK WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWACKIEJ W NOWYM 

TARGU 
 

Bardzo ważną rolę w realizacji współpracy transgranicznej z naszym partnerem 
słowackim Združeniem Region „Tatry” pełni Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej w 
Nowym Targu. Podobny ośrodek – Dom Spotkań Słowacko-Polskich znajduje się w 
Kieżmarku. W Ośrodku odbywają się wszystkie spotkania, narady i konferencje statutowe. 
Sala konferencyjna Ośrodka jest udostępniana organizacjom pozarządowym m.in. 
Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, Nowotarskiej Izbie Gospodarczej oraz wynajmowana 
np. biurom: Senatora RP, Posłów na Sejm RP, Posłom do Parlamentu Europejskiego. 

W Ośrodku prezentowane były wystawy malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. 
Nowy Targ – Kieżmark. Belle Art – Żel Art, fotografii Henryka Mariana Malesy pt. Nowy 
Orlean – klimaty zwiane wiatrem oraz malarstwa Katariny Schrötterovej pt. Gra.  

Ośrodek posiada znaczne zbiory wydawnictw o tematyce polsko-słowackiej, które są 
udostępniane uczniom szkół średnich, studentom i innym zainteresowanym osobom. 
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Działalność Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej prezentowana jest na bieżąco na 
stronie internetowej www.euroregion-tatry.eu Informacje o ważniejszych wydarzeniach 
przekazywane są również do lokalnych mediów.  

 

Dnia 30 lipca 2012 r. Miasto Nowy Targ przedłużyło na czas nieokreślony Umowę 
użyczenia pomieszczeń dla Euroregionu „Tatry”. Dzięki temu mogliśmy zainwestować w 
remont sali konferencyjnej. Wymienione zostały okna, zainstalowano klimatyzację oraz 
nowoczesny projektor multimedialny wraz z ekranem. W jednym z pomieszczeń  Ośrodka 
zainstalowana została serwerownia, dzięki której całość dokumentów elektronicznych jest 
lepiej zabezpieczona i archiwizowana. Realizacja tych przedsięwzięć w 70% jest 
sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Łączna kwota przeprowadzonych prac 
wynosi 86.584,59 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 60.609,21 zł. 
 
 
 
 
 
 
3.6 FINANSE ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

 

Rok 2012 możemy uznać za pomyślny pod względem wyniku finansowego w 
działalności statutowej, realizacji projektu parasolowego, jak i projektu sieciowego. Udało się 
bez przeszkód spłacić w terminie do 30 czerwca 2012 roku pożyczkę na realizację projektu 
sieciowego, zaciągniętą w Urzędzie Miasta Nowy Targ na kwotę 100.000,00 zł. Lepiej niż w 
2011 roku tj. sprawniej i szybciej przebiegały rozliczenia i certyfikacja mikroprojektów przez 
Kontrolera I stopnia, Sekretariat Techniczny, a także Instytucję Zarządzającą. Na konto 
wpłynęła też w sierpniu 2012 roku II transza zaliczki na realizację projektu parasolowego w 
wysokości: 150.861,19 EUR na mikroprojekty oraz 64.654,80 EUR na zarządzanie. 

Decyzją Rady z dnia 21 grudnia 2011 roku toczy się przed Sądem Rejonowym w 
Rzeszowie sprawa z powództwa Euroregionu „Tatry” przeciwko partnerowi wiodącemu 
Euroregionowi Karpackiemu o nieprawidłowe naliczenie odsetek od pożyczki z konta 
refundacji na mikroprojekty w wysokości 6.485,48 EUR. Najbliższa rozprawa została 
wyznaczona na kwiecień 2013 roku.  

Jak wynika z bilansu i rachunku zysków i strat rok zamknął się wynikiem finansowym 
dodatnim w kwocie 82.119,96 PLN. 

Szczegóły dotyczące gospodarki finansowej Związku Euroregion „Tatry” przedstawia 
Sprawozdanie finansowe za 2012 rok – rachunek zysków i strat, bilans oraz wykonanie 
budżetu – załącznik nr 6. 
 
 

http://www.euroregion-tatry.eu/

