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Współpracy Terytorialnej TATRY?  
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oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego 



 Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej  
 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  (skrót – EUWT, 
ang. European Grouping of Territorial Cooperation – EGTC)  
jest nowym instrumentem prawnym wprowadzonym przez prawo Unii 
Europejskiej, pozwalającym na tworzenie sformalizowanych grup 
współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich. 
 
 
EUWT posiada osobowość prawną i ma przyczyniać się do pokonania 
przeszkód utrudniających współpracę terytorialną oraz do rozwoju tej 
współpracy, m.in. poprzez realizowanie projektów współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w ramach 
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 
 
 



 Podstawy prawne 
 
na poziomie europejskim  
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy 
terytorialnej (EUWT), obowiązujące od 1 sierpnia 2007 r. 
 
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, 
 
na poziomie krajowym (polskim i słowackim) 
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu 
współpracy terytorialnej (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2008 r. nr 218, 
poz. 1390), 
 
Ustawa z 15 lutego 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy 
terytorialnej i o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Dz. U. o statystyce 
publicznej z uwzględnieniem późniejszych przepisów (Zbiór Ustaw Republiki 
Słowackiej nr 90/2008) 



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. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



Cechy konstytutywne EUWT TATRY 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



Cechy konstytutywne EUWT TATRY 
 
 

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 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  
i projektów sieciowych. 
 
 

 



Cechy konstytutywne EUWT TATRY 
 
 

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 uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru 
prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 
 
 
 



Cechy konstytutywne EUWT TATRY 
 
 

Po piąte 
 

EUWT TATRY posiada siedzibę statutową w Nowym Targu,  
dlatego też jest rejestrowane 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 będzie prawo polskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cechy konstytutywne EUWT TATRY 
 
 

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”. 
 
 
 



Cechy konstytutywne EUWT 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 np. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszu 
Wyszehradzkiego itp.  
 

EUWT TATRY zabiegać będzie także o zarządzanie Funduszem 
Mikroprojektów w przygotowywanym aktualnie nowym programie 
współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.  
 



Reasumując – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY 
jest nową instytucją współpracy transgranicznej, utworzoną przez 
Związkiem Euroregion „Tatry” z polskiej strony i Stowarzyszeniem Region 
„Tatry” ze słowackiej strony, która 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. 
 
Dotychczasowa współpraca pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry”  
a Stowarzyszeniem Region „Tatry” funkcjonowała na podstawie umowy  
z 1999 r., powołującej nieformalny Transgraniczny Związek Euroregion 
„Tatry”, który nie posiadał osobowości prawnej. 
 
EUWT TATRY jest zatem naturalnym przekształceniem Transgranicznego 
Związku Euroregion „Tatry” we wspólny, polsko-słowacki transgraniczny  
podmiot. 
  
 



Transgraniczny Związek 
Euroregion „Tatry” 

Europejskie Ugrupowanie 
Współpracy Terytorialnej TATRY 

 utworzony na podstawie umowy 
zawartej w Nowym Targu w dniu  
22.10.1999 r. pomiędzy Związkiem 
Euroregion „Tatry” a Stowarzyszeniem 
Region „Tatry” 

 brak osobowości prawnej, 
nieformalny związek 

 

 brak możliwości korzystania z 
funduszy unijnych jako transgraniczny 
beneficjent 

 
 

 wspólne cele  

 wspólne działania, jednak realizowane 
tylko na zasadzie wzajemnego 
partnerstwa w projektach  
 

 dwie siedziby – Nowy Targ i Kieżmark 

 odrębne budżety i personel 

 utworzone na podstawie konwencji i 
statutu, zaakceptowanych przez organy 
państwowe i określonych na podstawie 
rozporządzenia nr 1082/2006 

 

 posiada osobowość prawną, podlega 
rejestracji przez MSZ i publikacji w 
Dzienniku Urzędowym UE 

 jest tzw. „jedynym beneficjentem”,  
więc jako wspólny transgraniczny 
podmiot może korzystać z funduszy 
unijnych, a nawet uczestniczyć w 
zarządzaniu programami 

 wspólne cele  

 wspólne działania realizowane jako 
jeden transgraniczny podmiot 

 

 jedna siedziba statutowa – Nowy Targ 

 wspólny budżet i personel 



Czym nie jest i nigdy nie będzie 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej TATRY?  
 
 
 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY: 

 nie jest eksterytorialnym, ponadpaństwowym podmiotem, 

 nie prowadzi polityki zagranicznej, 

 nie zabiega o przejęcie kompetencji, uprawnień i środków finansowych 
należących do organów państw członkowskich, 

 nie wykonuje uprawnień władz regionalnych lub lokalnych przyznanych 
im na mocy prawa publicznego lub obowiązków, których celem jest 
ochrona ogólnych interesów państwa, czy też ochrona ogólnych 
interesów innych organów publicznych, takich jak uprawnienia policyjne  
i regulacyjne, wymiar sprawiedliwości i polityka zagraniczna, 

 nie zagraża podmiotowości Związku Euroregion „Tatry” i Stowarzyszenia  
Region „Tatry”, którzy są założycielami Ugrupowania. 

 



Najważniejsze wyzwania i główne działania 
EUWT TATRY w najbliższej przyszłości 

 przeprowadzenie procesu rejestracji EUWT w Rejestrze Europejskich 
Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonym przez MSZ RP oraz 
publikacja informacji o utworzeniu EUWT w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – kwestia formalna, ponieważ uzyskaliśmy już zgody 
właściwych organów obu państw,   

 organizacja konferencji inaugurującej działalność EUWT – 25.09.2013 r., 

 zbudowanie struktur organizacyjnych, materialnych i personalnych EUWT 
TATRY, 

 opracowanie wspólnej transgranicznej strategii działania EUWT na lata 
2014-2020, 

 przygotowanie projektów strategicznych do nowej perspektywy, 

 starania o udział EUWT TATRY w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów 
w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.   



Europejskie Ugrupowanie  
Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013  

oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego 

www.euwt-tatry.eu  
www.ezus-tatry.eu 
www.egtc-tatry.eu 

http://www.euwt-tatry.eu/
http://www.euwt-tatry.eu/
http://www.euwt-tatry.eu/
http://www.ezus-tatry.eu/
http://www.ezus-tatry.eu/
http://www.ezus-tatry.eu/
http://www.egtc-tatry.eu/
http://www.egtc-tatry.eu/
http://www.egtc-tatry.eu/


Uroczyste podpisanie  
Konwencji o utworzeniu  

Europejskiego Ugrupowania  
Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013  

oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego 

Nowy Targ, 14 sierpnia 2013 r. 


