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Europejskie	Ugrupowanie	Współpracy	Terytorialnej	TATRY	z	o.o.	jako	wspólny	polsko-słowacka	instytucja	współpracy	trans-
granicznej	zostało	utworzone	14	sierpnia	2013	r.	przez	dwa	stowarzyszenia	samorządów	lokalnych:	Związek	Euroregion	„Tatry”	ze	
strony	polskiej	i	Stowarzyszenie	Region	„Tatry”	ze	strony	słowackiej.

Rejestracja	EUWT	TATRY	przez	Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych	Rzeczypospolitej	Polskiej	i	uzyskanie	osobowości	prawnej	
nastąpiły	w	dniu	20	września	2013	r.	

EUWT	TATRY	jest	drugim	ugrupowaniem	z	udziałem	polskich	partnerów	i	z	siedzibą	statutową	w	Polsce	(po	TRITII	zarejestro-
wanej	w	lutym	2013	r.)	Jest	też	pierwszym	w	Polsce	ugrupowaniem	utworzonym	przez	euroregion.		

Proces tworzenia EUWT TATRY
Etap konceptualizacji

Euroregion	 „Tatry”	 z	 uwagą	 i	 zainteresowaniem	śledził	 prace	 instytucji	 europejskich	nad	 rozporządzeniem	ustanawiającym	
EUWT	oraz	toczące	się	wówczas	dyskusje	o	potrzebie	utworzenia	instrumentu	prawnego,	który	wzmocni	współpracę	terytorialną.	
Już	w	2007	roku	powołana	została	Komisja	Robocza,	która	zajęła	się	opracowaniem	koncepcji	przekształcenia	Transgranicznego	
Związku	Euroregion	„Tatry”	w	Europejskie	Ugrupowanie	Współpracy	Terytorialnej.	Rada	Euroregionu	„Tatry”	w	deklaracji	podpisanej	
w	Czerwonym	Klasztorze	dnia	21	grudnia	2007	roku,	tj.	w	pierwszym	dniu	po	wejściu	Polski	i	Słowacji	do	strefy	Schengen,	wyraziła	
nadzieję,	że	ten	nowy	instrument	prawny	zwiększy	harmonijny	rozwój	Unii	Europejskiej	oraz	jej	spójność	społeczną,	gospodarczą	i	
terytorialną.	Natomiast	podczas	XV	Kongresu	Transgranicznego	Związku	Euroregion	„Tatry”,	który	odbył	się	17	kwietnia	2009	roku,	
polskie	i	słowackie	samorządy	pogranicza	zadeklarowały	wolę	utworzenia	Europejskiego	Ugrupowania	Współpracy	Terytorialnej.

Etap budowania struktur
Realizacja	tego	kluczowego	przedsięwzięcia	dla	rozwoju	polsko-słowackiej	współpracy	transgranicznej	w	Euroregionie	„Tatry”	

rozpoczęła	się	w	styczniu	2011	roku	w	ramach	projektu	sieciowego	pt.	Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej,	który	uzyskał	dofinansowanie	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w		Programie	Współ-
pracy	Transgranicznej	Rzeczpospolita	Polska	–	Republika	Słowacka	2007–2013.	W	realizację	projektu	zaangażowały	się:	Związek	
Euroregion	„Tatry”	jako	Partner	Wiodący,	Stowarzyszenie	Region	„Tatry”,	Miasto	Nowy	Targ	i	Miasto	Kieżmark.	Całkowita	wartość	
projektu	sieciowego	wynosi	224.317,81	EUR,	w	tym	dofinansowanie	z	EFRR	(85%):	190.670,14	EUR.	Utworzenie	EUWT	wspierał	
finansowo	samorząd	województwa	małopolskiego,	który	przekazał	Związkowi	Euroregion	„Tatry”	w	2011	roku	dotację	ze	środków	
Marszałka	Województwa	Małopolskiego	w	kwocie	65.000	PLN	na	uzupełnienie	wkładu	własnego	w	projekcie.

Zadanie	opracowania	projektów	Konwencji	i	Statutu,	czyli	dwóch	głównych	dokumentów	konstytuujących	EUWT,	zostało	po-
wierzone	przez	Radę	Transgranicznego	Związku	Euroregion	„Tatry”	polsko-słowackiej	Komisji	ds.	EUWT	w	składzie:

strona	polska:	Władysław	Bieda	–	Burmistrz	Miasta	Limanowa,	Czesław	Borowicz	–	przedstawiciel	Miasta	Nowy	Targ,	prof.	
dr	hab.	Kazimierz	Jóskowiak	–	wykładowca	akademicki,	ekspert	w	dziedzinie	prawa	międzynarodowego,	Stanisław	Łukaszczyk	–	
Wójt	Gminy	Bukowina	Tatrzańska,	Bogusław	Waksmundzki	–	Przewodniczący	Rady	Transgranicznego	Związku	Euroregion	„Tatry”	
i	Eugeniusz	Zajączkowski	–	Wiceburmistrz	Miasta	Nowy	Targ,

strona	słowacka:	Štefan	Bieľak	–	Burmistrz	Miasta	Spiska	Bela,	Jozef	Biroš	–	przedstawiciel	miasta	Spiska	Nowa	Wieś,	Peter	
Burian	–	Wiceprzewodniczący	Rady	Združenia	Region	„Tatry”,	Jozef	Ďubjak	–	Burmistrz	Miasta	Trstena	(od	06.10.2011	r.),	Franti-
šek	Ľach	–	przedstawiciel	miasta	Spiska	Nowa	Wieś,	Alexander	Slafkovský	–	Burmistrz	Miasta	Liptowski	Mikulasz.

Na	współprzewodniczących	Komisji	Rada	powołała	panów:	Bogusława	Waksmundzkiego	ze	strony	polskiej	oraz	Štefana	Bie-
ľaka	ze	strony	słowackiej.

W	swoich	pracach	Komisja	przygotowała	i	rozpatrzyła	wiele	analiz	i	opracowań.	Najwięcej	dyskusji	wywołały	kwestie	wyboru	
modelu	Ugrupowania	–	celowego	lub	wielozadaniowego	oraz	jego	siedziby	statutowej.	Ostatecznie	partnerzy	zadecydowali,	iż	sie-
dziba	statutowa	Ugrupowania	znajdować	się	będzie	po	stronie	polskiej	w	Nowym	Targu.	EUWT	będzie	wspólną	polsko-słowacką	
osobą	prawną,	działającą	w	oparciu	o	prawo	unijne,	określone	w	rozporządzeniu	nr	1082/2006.	Natomiast	w	celu	interpretacji	i	sto-
sowania	Konwencji	i	Statutu	oraz	funkcjonowania	Ugrupowania	obowiązywać	będzie	prawo	polskie	jako	prawo	państwa,	w	którym	
EUWT	ma	swoją	siedzibę	statutową.	Ponadto	postanowiono,	iż	Przewodniczącym	Zgromadzenia,	czyli	najwyższego	organu	Ugru-
powania	będzie	przedstawiciel	strony	słowackiej,	natomiast	funkcję	Dyrektora	Ugrupowania,	będącego	organem	wykonawczym	
sprawować	będzie	przedstawiciel	strony	polskiej.	Wybrano	wielozadaniowy	model	EUWT,	tzn.	szerokie	określenie	zadań	zgodnych	
z	 działaniami	 związanymi	 z	Europejską	Współpracą	Terytorialną.	W	Konwencji	 zapisano	 również	możliwość	 uczestniczenia	w	
zarządzaniu	i	wdrażaniu	programów	lub	części	programów	finansowanych	przez	Unię	Europejską,	a	w	szczególności	polsko-sło-
wackich	transgranicznych	mikroprojektów	i	projektów	sieciowych.	Uzgodniono,	iż	Ugrupowanie	będzie	nosić	nazwę:	Europejskie	
Ugrupowanie	Współpracy	Terytorialnej	TATRY	z	ograniczoną	odpowiedzialnością.	

Podstawowe informacje o EUWT TATRY
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Uzgodnienie	wspólnego	stanowiska	obu	stron,	wypracowanie	kompromisów	i	ostateczne	opracowanie	projektów	Konwencji	i	
Statutu	wymagało	od	partnerów	projektu	znajomości	prawa	europejskiego	i	krajowego,	stałego	analizowania	dokumentów	i	opinii	
ekspertów	z	instytucji	europejskich,	śledzenia	dyskusji	dotyczących	stosowania	rozporządzenia	w	sprawie	EUWT.

Ważnym	forum	wymiany	poglądów	na	temat	dotychczasowych	rezultatów	działalności	Europejskich	Ugrupowań	Współpracy	
Terytorialnej,	napotkanych	problemów,	a	 także	perspektyw	rozwoju	EUWT	stała	się	międzynarodowa	konferencja	pt.	Od Euro-
regionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,	zorganizowana	w	dniach	14-15	września	2011	r.	w	No-
wym	Targu.	Wielkim	wyróżnieniem	dla	Euroregionu	był	fakt	objęcia	tej	konferencji	Patronatem	Polskiej	Prezydencji	w	Radzie	Unii	
Europejskiej.	W	konferencji	uczestniczyli	eksperci	z	Komitetu	Regionów,	Stowarzyszenia	Europejskich	Regionów	Granicznych,	
utworzonych	 już	Europejskich	Ugrupowań	Współpracy	Terytorialnej,	przedstawiciele	polskich	 i	słowackich	władz	państwowych,	
regionalnych	i	lokalnych	oraz	euroregionów.	Wydarzeniem	promocyjnym,	które	towarzyszyło	konferencji	było	widowisko	muzyczne	
pt.	„Łączą	nas	Tatry”	w	reżyserii	Jerzego	Zonia,	zorganizowane	na	nowotarskim	rynku	wieczorem	w	dniu	14	września.	W	koncercie	
wzięli	udział	aktorzy	Teatru	KTO	oraz	Krakowskiego	Teatru	Tancerzy	Ognia	SIRRION,	a	także	polskie	i	słowackie	zespoły.	Nato-
miast	w	dniu	15	września	2011	r.		goście	konferencji	uczestniczyli	w	wizycie	studyjnej	na	polsko-słowackie	pogranicze,	połączonej	
z	prezentacją	wybranych	rezultatów	dotychczasowej	współpracy	transgranicznej	i	zrealizowanych	inwestycji.	

W	dniach	10-13	października	2011	r.	członkowie	polsko-słowackiej	Komisji	ds.	Europejskiego	Ugrupowania	Współpracy	Tery-
torialnej	oraz	pracownicy	zatrudnieni	przy	realizacji	projektu	sieciowego	uczestniczyli	w	9.	Europejskim	Tygodniu	Regionów	i	Miast	
OPEN	DAYS,	zorganizowanym	w	Brukseli	 przez	Komitet	Regionów	oraz	Dyrekcję	Generalną	Komisji	Europejskiej	ds.	Polityki	
Regionalnej.	Wzięli	oni	udział	w	warsztatach	i	seminariach	szkoleniowych	dotyczących	funkcjonowania	i	rezultatów	działalności	
Europejskich	Ugrupowań	Współpracy	Terytorialnej	oraz	perspektyw	ich	rozwoju.

W	dniach	8-9	grudnia	2011	r.	przedstawiciele	polskiej	i	słowackiej	strony	Euroregionu	„Tatry”	spotkali	się	z	władzami	słowacko-
-węgierskiego	Europejskiego	Ugrupowania	Współpracy	Terytorialnej	ISTER-GRANUM.	Jest	to	jedno	z	pierwszych	EUWT,	które	
powstało	w	2008	r.	i	wykorzystuje	ten	innowacyjny	instrument	prawa	europejskiego	do	realizowania	wspólnych	działań	współpracy	
transgranicznej.	Była	 to	okazja	do	przedyskutowania	dotychczasowych	doświadczeń	zebranych	przez	partnerów	z	granicy	sło-
wacko-węgierskiej,	napotkanych	przez	nich	problemów	we	wczesnych	etapach	działalności	organizacji	oraz	perspektyw	rozwoju.	

Równocześnie	prowadzono	działania	skierowane	do	samorządów	pogranicza	polsko-słowackiego	–	członków	Związku	Eurore-
gion	„Tatry”	i	Združenia	Region	„Tatry”,	mające	na	celu	zapoznanie	ich	z	EUWT	oraz	dyskusję	na	temat	przyszłej	roli	Ugrupowania,	
a	 także	 systematyczne	 informowanie	 o	 rezultatach	 prac	 nad	 dokumentami	 EUWT	TATRY,	 wykonanych	 analizach	 prawnych	 i	
organizacyjnych,	przeprowadzonych	konsultacjach	oraz	omówienie	przygotowanych	przez	Komisję	projektów	konwencji	i	statutu	
Ugrupowania.	 Po	 polskiej	 i	 słowackiej	 stronie	 zorganizowane	 zostały	 warsztaty	 konsultacyjne	 (14.09.2011	 r.	 w	Nowym	Targu	
i	21.03.2012	 r.	w	Popradzie),	warsztaty	 informacyjne	 (28.08.2012	 r.	w	Nowym	Targu	 i	23.04.2013	 r.	w	Trstenie).	 Informacje	 te	
prezentowano	również	podczas	spotkań	roboczych,	posiedzeń	Rad	i	Kongresów	obu	stowarzyszeń	oraz	konferencji,	w	których	
uczestniczyli	przedstawiciele	samorządów.

Pracom	merytorycznym	towarzyszyły	działania	promocyjne	 i	 informacyjne	o	EUWT	 jako	nowej	 formie	współpracy	 transgra-
nicznej.	We	wrześniu	2011	r.	Związek	Euroregion	„Tatry”	przygotował	i	wydał	publikację	pt.	Euroregion Tatry – polsko-słowacka 
współpraca transgraniczna samorządów lokalnych.	W	2013	r.	wydana	została	publikacja	pokonferencyjna,	w	której	zamieszczone	
zostały	referaty	i	wystąpienia,	wygłoszone	podczas	konferencji	oraz	analizy	i	opinie	związane	z	procesem	tworzenia	Europejskiego	
Ugrupowania	Współpracy	Terytorialnej	TATRY.	W	grudniu	2011	r.	uruchomiono	stronę	internetową	projektu.	Funkcjonuje	ona	pod	
adresami:	www.euwt-tatry.eu,	www.ezus-tatry.eu	oraz	www.egtc-tatry.eu	Informuje	ona	o	realizowanym	projekcie	i	wydarzeniach	
związanych	z	tworzeniem	EUWT.	Strona	dostępna	jest	w	trzech	wersjach	językowych:	polskiej,	słowackiej	i	angielskiej.	Na	począt-
ku	2012	r.	partnerzy	projektu	zorganizowali	konkurs	na	symbol	graficzny	EUWT.	Opracowana	została	także	koncepcja	identyfikacji	
wizualnej	EUWT	TATRY.	

Etap formalnego utworzenia EUWT
Opracowanie	projektów	Konwencji	 i	Statutu	zakończyło	 fazę	budowania	struktur	EUWT	TATRY	 i	 rozpoczęło	kluczowy	etap	

realizacji	projektu	–	formalne	utworzenie	Ugrupowania.	W	dniu	28	sierpnia	2012	r.	w	Nowym	Targu	odbył	się	Nadzwyczajny	Kon-
gres	Związku	Euroregion	„Tatry”,	w	ramach	którego	przeprowadzone	zostały	również	warsztaty	informacyjne	dotyczące	EUWT.	Po	
analizie	i	przedyskutowaniu	zapisów	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.

Dnia	19	października	2012	r.	Nadzwyczajny	Kongres	Združenia	Region	„Tatry”	przyjął	uchwałę	w	sprawie	przystąpienia	Zdru-
ženia	Region	„Tatry”	do	EUWT	TATRY	z	o.o.	wraz	projektami	Konwencji	i	Statutu	EUWT.	Dokumenty	zostały	przesłane	do	słowac-
kiego	Ministerstwa	Transportu,	Budownictwa	i	Rozwoju	Regionalnego,	które	jest	organem	odpowiedzialnym	za	wyrażanie	zgody	
na	przystąpienie	do	EUWT	słowackich	podmiotów.

Oczekując	na	decyzje	polskich	i	słowackich	ministerstw,	Euroregion	„Tatry”	podjął	przygotowania	do	rozpoczęcia	działalności	
przez	EUWT	TATRY	na	posiedzeniu	Rady	Transgranicznego	Związku	Euroregion	„Tatry”.	

W	dniu	26	lutego	2013	r.	Związek	Euroregion	„Tatry”	otrzymał	z	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych	pismo,	w	którym	poinfor-
mowano,	że	ministrowie	rozwoju	regionalnego,	finansów,	spraw	wewnętrznych,	spraw	zagranicznych	wyrazili	pozytywną	opinię	w	
sprawie	przystąpienia	Związku	Euroregion	„Tatry”	do	EUWT	TATRY.	Wskazano	jednak	na	potrzebę	wprowadzenia	kilku	uściśleń	
i	uzupełnień	w	projektach	Konwencji	i	Statutu	EUWT	TATRY.	Polsko-słowacka	Komisja	ds.	EUWT	uzgodniła	zakres	niezbędnych	
zmian	w	projektach	tych	dokumentów.	Zostały	one	skonsultowane	w	trybie	roboczym	z	ministerstwami	spraw	wewnętrznych	i	za-
granicznych,	a	także	słowackim	ministerstwem	transportu,	budownictwa	i	rozwoju	regionalnego.
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W	dniu	4	kwietnia	2013	r.	XIX	Kongres	Związku	Euroregion	„Tatry”	ponownie	podjął	uchwałę	w	sprawie	przystąpienia	Związku	
Euroregion	„Tatry”	do	EUWT	wraz	z	projektami	Konwencji	i	Statutu.	Ponadto	Kongres	wybrał	przedstawicieli	Związku	Euroregion	
„Tatry”	do	Zgromadzenia	oraz	kandydatów	na	członków	Rady	Nadzorczej,	a	także	podjął	uchwałę	w	sprawie	wysokości	składki	
członkowskiej	do	EUWT	TATRY	z	o.o.	Z	kolei	w	dniu	23	kwietnia	2013	r.	w	Trstenie	odbył	się	XIX	Kongres	Združenia	Region	
„Tatry”,	który	ponownie	podjął	uchwałę	w	sprawie	przystąpienia	Združenia	Region	„Tatry”	do	EUWT	wraz	z	projektami	Konwencji	i	
Statutu.	Ponadto	Kongres	wybrał	przedstawicieli	Združenia	Region	„Tatry”	do	Zgromadzenia	oraz	kandydatów	na	członków	Rady	
Nadzorczej.

Dnia	14	czerwca	2013	r.	minister	spraw	zagraniczny	Rzeczypospolitej	Polskiej	w	uzgodnieniu	z	ministrami	spraw	wewnętrz-
nych,	rozwoju	regionalnego	oraz	finansów	wyraził	zgodę	na	przystąpienie	Związku	Euroregion	„Tatry”	do	EUWT	TATRY	i	zaakcep-
tował	projekty	Konwencji	i	Statutu	Ugrupowania.

Dnia	16	lipca	2013	r.	–	Kancelaria	Prezesa	Rady	Ministrów	Republiki	Słowackiej	wyraziła	zgodę	na	przystąpienie	Stowarzysze-
nia	Region	„Tatry”	do	EUWT	TATRY	i	zaakceptowała	projekty	Konwencji	i	Statutu	Ugrupowania.

Uzyskanie	przez	oba	stowarzyszenia	pozytywnych	decyzji	w	sprawie	przystąpienia	do	EUWT	TATRY	pozwoliło	na	 formal-
ne	utworzenie	Ugrupowania.	W	dniu	14	sierpnia	2013	r.	w	Ośrodku	Współpracy	Polsko-Słowackiej	w	Nowym	Targu	uroczyście	
podpisano	Konwencję	o	utworzeniu	Europejskiego	Ugrupowania	Współpracy	Terytorialnej	TATRY.	Konwencję	w	imieniu	Związku	
Euroregion	„Tatry”	podpisał	Przewodniczący	Rady	Bogusław	Waksmundzki,	natomiast	w	imieniu	Stowarzyszenia	Region	„Tatry”	
Przewodniczący	Rady	Jozef	Ďubjak.	Z	kolei	w	Domu	Spotkań	Słowacko-Polskich	w	Kieżmarku	Przewodniczący	Rad	podpisali	
Statut	Ugrupowania.	Następnie	podczas	pierwszego	posiedzenia	Zgromadzenia	EUWT	TATRY	wybrano	Przewodniczącego	Zgro-
madzenia	Štefana	Bieľaka,	dyrektora	Ugrupowania	Agnieszkę	Pyzowską	oraz	członków	Rady	Nadzorczej.

W	dniu	20	września	2013	r.	po	podpisaniu	przez	Ministra	Spraw	Zagranicznych	Rzeczypospolitej	Polskiej	decyzji	o	wpisaniu	
Europejskiego	Ugrupowania	Współpracy	Terytorialnej	TATRY	z	o.o.	do	 rejestru	ugrupowań,	prowadzonego	przez	MSZ,	EUWT	
TATRY	uzyskało	osobowość	prawną.		

Dlaczego utworzyliśmy EUWT TATRY?
Dążenia	 założycieli	EUWT	TATRY	–	Związku	Euroregion	 „Tatry”	 i	Združenia	Region	 „Tatry”	do	powołania	Ugrupowania	od	

początku	miały	świadomy	i	celowy	charakter.	Utworzenie	tego	innowacyjnego	narzędzia	miało	przede	wszystkim	umożliwić	sku-
teczną	realizację	wspólnych	transgranicznych	projektów	w	nowej	perspektywie	2014-2020,	ale	także	przyczynić	się	do	tego,	aby:	
●	polsko-słowacka	współpraca	 transgraniczna	była	 realizowana	na	wyższym	poziomie	 formalnym,	prawnym,	merytorycznym	 i	
instytucjonalnym,

●	przezwyciężać	bariery	formalne,	na	jakie	napotykają	wspólne	polsko-słowackie	przedsięwzięcia	z	powodu	m.in.	różnych	syste-
mów	prawnych	i	instytucjonalnych	w	Polsce	i	na	Słowacji,	nierównomiernego	dostępu	do	środków	unijnych,	itp.

●	wspólnie	rozwiązywać	transgraniczne	problemy	społeczności	lokalnych	pogranicza	polsko-słowackiego	w	różnych	dziedzinach,	
●	pozyskać	narzędzie	służące	założycielom	EUWT	–	Związkowi	Euroregion	„Tatry”	z	polskiej	strony	i	Združeniu	Region	„Tatry”	ze	
słowackiej	strony,	a	tym	samym	samorządom	członkowskim	obu	stowarzyszeń,	do	absorpcji	środków	unijnych	w	większym	niż	
dotychczas	zakresie.	EUWT	jest	doskonałym	narzędziem	do	realizowania	projektów,	ponieważ	spełnia	równocześnie	4	kryteria	
transgranicznego	partnerstwa:	wspólne	przygotowanie	projektu,	wspólną	realizację	i	finansowanie	oraz	wspólny	personel	–	jest	
tzw.	„jedynym	beneficjentem”	(sole	beneficiary),	który	może	samodzielnie	realizować	projekty,

●	umożliwić	zarządzanie	projektami	europejskimi,	a	w	szczególności	podjąć	starania	o	zarządzanie	mikroprojektami	w	nowej	per-
spektywie	finansowej	Unii	Europejskiej	na	lata	2014-2020.

Podstawy prawne utworzenia i funkcjonowania EUWT
●	Rozporządzenie	(WE)	nr	1082/2006	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	z	dnia	5	lipca	2006	r.	w	sprawie	europejskiego	ugrupowa-
nia	współpracy	terytorialnej	(EUWT)	(Dz.	Urz.	UE	L	210	z	31.07.2006,	str.	19	z	późn.	zm.)

●	Ustawa	z	dnia	7	listopada	2008	roku	o	europejskim	ugrupowaniu	współpracy	terytorialnej	(Dz.	U.	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	
2008	r.	nr	218,	poz.	1390	z	późn.	zm.)		

●	Ustawa	Rady	Narodowej	Republiki	Słowackiej	nr	90/2008	Z.z.	(Zbioru	Ustaw	Republiki	Słowackiej)	z	dnia	15	lutego	2008	r.	o	
europejskim	ugrupowaniu	współpracy	terytorialnej	oraz	o	uzupełnieniu	ustawy	nr	540/2001	Z.z.	o	statystyce	wraz	z	późniejszymi	
zmianami

●	Konwencja	o	utworzeniu	Europejskiego	Ugrupowania	Współpracy	Terytorialnej	TATRY	z	o.o.	podpisana	dnia	14.08.2013	r.	w	
Nowym	Targu	

●	Statut	Europejskiego	Ugrupowania	Współpracy	Terytorialnej	TATRY	z	o.o.	podpisany	dnia	14.08.2013	r.	w	Kieżmarku

Więcej	informacji	o	Europejskim	Ugrupowaniu	Współpracy	Terytorialnej	TATRY:
www.euwt-tatry.eu
info@euwt-tatry.eu
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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.

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
Powierzchnia	–	12.500	km2
Mieszkańcy	–	1.300.000	osób

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	TATRY	 koncentrują	 się	 przede	wszystkim	 na	 przygotowaniu	 i	 realizacji	 projektów	współpracy	 terytorialnej	

współfinansowanych	przez	Unię	Europejską	za	pomocą	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Europejskiego	Fundu-
szu	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.

Po czwarte
EUWT	TATRY	swoje	funkcjonowanie	opiera	na	Konwencji	podpisanej	przez	Związek	Euroregion	„Tatry”	i	Stowarzyszenie	Re-

gion	„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	uzyskało	osobowość	prawną	z	dniem	wpisania	do	rejestru	prowadzonego	przez	ministra	spraw	zagranicznych	

Rzeczypospolitej	Polskiej	tj.	20	września	2013	r.
Po piąte

EUWT	TATRY	posiada	siedzibę	statutową	w	Nowym	Targu,	ul.	Sobieskiego	2,	i	jest	zarejestrowane	w	Polsce.
Wybór	lokalizacji	siedziby	statutowej	ma	istotne	skutki	prawne,	gdyż	określa	ona	w	szczególności	właściwe	prawo	mające	po-

mocniczo	zastosowanie	do	funkcjonowania	EUWT,	interpretacji	konwencji	i	statutu	oraz	organy	odpowiedzialne	za	jego	kontrolę.	
Tym	prawem	w	przypadku	EUWT	TATRY	jest	prawo	polskie.

Po szóste
EUWT	TATRY	jako	odrębna	osoba	prawna	posiada	następujące	organy:
Zgromadzenie,	które	jest	najwyższym	organem	Ugrupowania.	Zgromadzenie	składa	się	z	14	przedstawicieli	członków	Ugrupo-

wania,	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	podej-

muje	działania	w	jego	imieniu.	
Radę	Nadzorczą,	która	jest	organem	kontrolnym	Ugrupowania,	powołanym	do	wykonywania	czynności	nadzoru.	Rada	Nadzor-

cza	składa	się	z	6	członków,	z	których	3	reprezentuje	Związek	Euroregion	„Tatry”	i	3	reprezentuje	Stowarzyszenie	Region	„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	i	programów,	które	nie	są	finansowane	przez	Unię	Europejską	jak	np.	Fundusz	Wyszehradzki	itp.	


