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EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE 
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ  

(EUWT/EZUS/EGTC) 

 

nowy instrument prawny 
wprowadzony przez prawo 

Unii Europejskiej, 
pozwalający na tworzenie 
sformalizowanych grup 

współpracy przez podmioty 
publiczne z różnych państw 

członkowskich 



Związek 
Euroregion 

„Tatry” 
[PL] 

(31 
samorządów) 

Združenie 
Región 
„Tatry”  
[SK] 
(104 

samorządy) 

Europejskie 
Ugrupowanie 
Współpracy 

Terytorialnej  
TATRY 

KTO UTWORZYŁ EUWT  TATRY? 
  
 

PODPISANIE 
STATUTU  

i KONWENCJI: 
14 sierpnia 2013 

 
REJESTRACJA 
PRZEZ MSZ: 

20 września 2013  
 
 



CELE i ZADANIA  

cele 

zadania 

Dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie  
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej  

dla wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej obszaru 
działania Ugrupowania po polskiej i słowackiej stronie Tatr. 

 
 

Przygotowanie  
i realizacja projektów 

współpracy terytorialnej 
współfinansowanych  

przez UE oraz projekty bez 
finansowego wkładu UE 

 
 

Ugrupowanie może 
uczestniczyć w zarządzaniu  

i wdrażaniu programów  
lub części programów 

finansowanych przez Unię 
Europejską,  

a w szczególności polsko-
słowackich transgranicznych 

mikroprojektów 

 
 
 
 
 



Dlaczego utworzyliśmy EUWT TATRY?  

 
Realizacja  

polsko-słowackiej 
współpracy 

transgranicznej  
na wyższym 

poziomie 

Zarządzanie 
projektami 

europejskimi   
w perspektywie 

2014-2020  

Rozwiązywanie 
transgranicznych problemów 

społeczności lokalnych 
pogranicza polsko-słowackiego 

Narzędzie służące samorządom 
członkowskim Euroregionu 
„Tatry” do lepszej absorpcji 

środków unijnych, zwłaszcza  
w ramach Programu Interreg V-A 

PL-SK 2014-2020  

Przezwyciężanie 
barier formalnych, 

na jakie napotykają 
wspólne  

polsko-słowackie 
przedsięwzięcia  



EUWT TATRY w programach INTERREG 2014-2020 

TZET 

EUWT 

EUWT TATRY, tak jak wszystkie Ugrupowania utworzone na podstawie 
Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej nr 1082/2006  
jest naturalnym beneficjentem programów Interreg, ponieważ 
samodzielnie spełnia wszystkie kryteria współpracy. 
 
Poprzez fakt, iż EUWT TATRY jest tak zwanym jedynym beneficjentem 
(jak określają to rozporządzenia dot. funduszy europejskich na lata 
2014-2020) może ono ułatwić proces przygotowania i realizacji 
projektów oraz uprościć koordynację, zarządzanie i rozliczanie 
samodzielnych projektów oraz projektów z udziałem podmiotów  
z polsko-słowackiego pogranicza.   



Rola EUWT TATRY  
w Programie INTERREG V-A PL-SK 

TZET 

EUWT Starania o udział 
EUWT w zarządzaniu 
mikroprojektami w 
Programie Interreg  
V-A PL-SK, co mogło 
stanowić innowacyjne 
rozwiązanie  

Dyrektor EUWT TATRY jest 
członkiem Komitetu 
Monitorującego Programu 
Interreg V-A PL-SK 

EUWT wspiera 
samorządy lokalne 
w przygotowaniu  
i wdrażaniu 
transgranicznych 
projektów  

EUWT TATRY jest  
Partnerem Wiodącym 
projektu flagowego  
z udziałem 9 samorządów 

EUWT może być 
wnioskodawcą 
projektów we wszystkich 
osiach priorytetowych 
Programu Interreg V-A 



TZET 

EUWT 

W 2014 roku opracowana została „Polsko-słowacka strategia działania 
EUWT TATRY na lata 2014-2020”: 

 

 jest ona narzędziem do sprawnego funkcjonowania i skutecznej realizacji 
współpracy transgranicznej na polsko-słowackim pograniczu, 

 w opracowanie strategii aktywnie włączyły się polskie i słowackie 
samorządy – ankieta internetowa, spotkania konsultacyjne, zgłaszanie 
propozycji wspólnych projektów 

 określa strategiczne kierunki działania, które będą realizowane w ramach 
EUWT TATRY,  

 umożliwia skoordynowanie współpracy po polskiej i słowackiej stronie 
granicy, 

 jest kompatybilna do strategii określonej dla nowego programu 
współpracy transgranicznej, 

 pozwala przygotować wspólne strategiczne projekty do nowego programu 
współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020, 

 służy samorządom z obu stron granicy jako narzędzie ułatwiające 
realizację wspólnych transgranicznych projektów w latach 2014-2020 

  

Wspólna strategia działania  
EUWT TATRY na lata 2014-2020 



TZET 

EUWT 

MISJA 

Wykorzystanie potencjału EUWT TATRY szansą na dalszy rozwój  
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”. 

WIZJA 

EUWT TATRY jako innowacyjne i skuteczne narzędzie  
realizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. 

Wspólna strategia działania  
EUWT TATRY na lata 2014-2020 

IV.  

Transgraniczne 
partnerstwa 

III.  

Transgraniczna 
edukacja 

II.  

Dostępność 
komunikacyjna 
obszaru wokół 

Tatr 

I.  

Wspólne 
dziedzictwo 
kulturowe 

i przyrodnicze 

4 STRATEGICZNE OBSZARY WSPÓŁPRACY 



 
 

EUWT 

EUWT TATRY  JAKO MENADŻER PROJEKTU PT. HISTORYCZNO-
KULTUROWO-PRZYRODNICZY SZLAK WOKÓŁ TATR – ETAP I 

 

13 polskich  
i słowackich 
partnerów  

Wartość 
projektu 

6,5 mln euro 

Projekt dofinansowany z Programu  
Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 

 

ZADANIA EUWT TATRY : 

 merytoryczne i organizacyjne wsparcie 13 polskich i słowackich partnerów 
projektu dotyczące zasad realizacji i rozliczania  projektu w ramach PWT PL-
SK 2007-2013, 

 opracowywanie raportów z postępu realizacji projektu, 

 systematyczne monitorowanie od strony organizacyjnej, rzeczowej i 
finansowej realizacji projektu i osiąganych rezultatów przez wszystkich 
partnerów projektu, 

 przygotowywanie i opracowywanie dla Partnera Wiodącego informacji 
zbiorczych dotyczących merytorycznego i finansowego postępu realizacji 
projektu 

 współpraca z personelem partnerów projektu, m.in. w zakresie gromadzenia, 
opracowywania i wymiany informacji dotyczących realizacji działań, 
monitorowania wydatków i wskaźników, 

 Pośredniczenie w kontaktach z Instytucją Zarządzającą, WST, kontrolerami 

Ponad  

93 km tras 
rowerowych, 

infrastruktura 
towarzysząca 

Partnerzy projektu: 
Gmina Czarny Dunajec 
 – Partner Wiodący 
Miasto Nowy Targ 
Gmina Nowy Targ 
Gmina Szaflary 
Mesto Kežmarok 
Mesto Liptovský Mikuláš 
Mesto Trstená  
Obec Sucha Hora 
Obec Hladovka 
Obec Liesek 
Obec Nižná 
Obec Vrbov 
Obec Huncovce 
 



EUWT 

EUWT TATRY  JAKO PARTNER WIODĄCY PROJEKTU 
FLAGOWEGO PT. HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZY 

SZLAK WOKÓŁ TATR - ETAP II 
 

10 
PARTNERÓW 

60 KM  
NOWYCH TRAS 
ROWEROWYCH 

Ponad  
5 mln EURO 

KONTYNUACJA BUDOWY SZLAKU 
WOKÓŁ TATR I PROMOCJA 

 markowego produktu turystycznego 
Euroregionu „Tatry” 

PROJEKT FLAGOWY Programu Interreg 
V-A PL-SK 2014-2020 zatwierdzony 
przez Komitet Monitorujący w dniu 

28.09.2016 r.  

Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej TATRY – Partner Wiodący 

 

Partnerzy projektu – 9 samorządów: 
 Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina 

Łapsze Niżne, Gmina Szaflary 
Mesto Kežmarok, Mesto Spišská Belá, Mesto 

Stará Ľubovňa, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto 
Trstená  



 
 
 
 

Więcej informacji, dokumenty oraz materiały o EUWT TATRY  
i jego działaniach dostępne są na stronie internetowej 

  

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

info@euwt-tatry.eu 
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