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CELE i ZADANIA
EUWT TATRY



ORGANY STATUTOWE
EUWT TATRY

ZGROMA-
DZENIE

• Najwyższy organ

• 14 przedstawicieli
= 7 PL + 7 SK

DYREKTOR
• Organ wykonawczy

i zarządzający

RADA 
NADZORCZA

• Organ kontrolny

• 6 członków 
+ 3 PL + 3 SK



OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
EUWT TATRY

POWIERZCHNIA: 
12.500 KM2

MIESZKAŃCY: 
1.300.000 OSÓB 



DLACZEGO UTWORZYLIŚMY 
EUWT TATRY



STRATEGIA NA LATA 2014-2020
EUWT TATRY

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.



STRATEGIA NA LATA 2014-2020
EUWT TATRY

IV. 

Transgraniczne 
partnerstwa

III. 

Transgraniczna 
edukacja

II. 

Dostępność
komunikacyjna 
obszaru wokół 

Tatr

I. 

Wspólne 
dziedzictwo 
kulturowe

i przyrodnicze

4 STRATEGICZNE OBSZARY WSPÓŁPRACY



ROLA EUWT TATRY
W PROGRAMIE INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Starania o udział 
EUWT
w zarządzaniu 
mikroprojektami

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

EUWT przygotowuje i 
wdraża transgraniczne 
projekty dla polskich i 
słowackich 
samorządów 
lokalnych 

EUWT TATRY jest Partnerem 
Wiodącym projektów z 
udziałem innych partnerów, 
w tym projektu flagowegoEUWT jest wnioskodawcą 

projektów we wszystkich 
osiach priorytetowych 
Programu Interreg V-A

EUWT jest 
beneficjentem 
jedynym projektów



EUWT TATRY
W PROJEKTACH INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

przygotowanie projektów

zarządzanie i koordynowanie realizacji 
projektów

realizacje projektów - wspólnych jako 
partner wiodący, jako jedyny beneficjent 
oraz indywidualnych

rozliczanie projektów



EUWT TATRY
W PROJEKTACH  W LATACH 2013-2018

15 projektów 
realizowanych 

lub 
zarządzanych

+ 11 
przygotowa

nych lub 
konsultowa

nych 
projektów

Przygotowanie, 
realizacja 

i zarządzanie

Wartość 
realizowanych 

i 
zarządzanych 
projektów –
17 mln euro

Interreg V-A 
Polska-Słowacja 

2014-2020, 
Województwo 
Małopolskie, 
Ministerstwo 

Spraw 
Zagranicznych

Wartość 
realizowanych 
i zarządzanych 
projektów

17 mln euro

Bezpośrednia 
współpraca 

z 32 
samorządami 
i instytucjami 

z Polski 
i Słowacji



PROJEKTY REALIZOWANE I ZARZĄDZANE 
PRZEZ EUWT TATRY

• Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap I w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej PL-SK 2007-2013 – jako menadżer projektu

• Projekt flagowy Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pt. „Historyczno-
kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II i etap III” – jako Partner Wiodący

• Mikroprojekt edukacyjny pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w 
EUWT TATRY” jako jedyny beneficjent

•Projekt pt. „Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu 
regionalnej współpracy międzynarodowej” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

•Projekt pt. „Aktywny wypoczynek – bezpieczne zwiedzanie, czyli na rowerze pod Tatrami" 
dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu "Małopolska 
Gościnna”

•Projekt pt. „EUWT TATRY wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020”  realizowany przy 
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert  z zakresu rozwoju 
współpracy terytorialnej pn. „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020”

• Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza – jako menadżer 
projektu

• Tajemnicze pogranicze – odkrywamy bogactwo kulturowe i przyrodnicze Euroregionu „Tatry” 

• Muzeum na torach – dzieje kolei wąskotorowej na polsko-słowackim pograniczu



PERSONEL 
EUWT TATRY



Potencjał rozwojowy i kierunki dalszych działań 
EUWT TATRY w perspektywie 2020+



POLITYKA SPÓJNOŚCI
2021-2027

Projekty rozporządzeń dotyczących przyszłej polityki spójności, w tym europejskiej współpracy

terytorialnej (Interreg) opublikowane przez Komisję Europejską 29.05.2018 r.:

▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących
celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego - COM(2018) 374
final 2018/0199 (COD)

▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Funduszu Spójności - COM(2018) 372 final 2018/0197 (COD)

▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier
prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym - COM(2018) 373 final 2018/0198
(COD)

▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe
na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz - - COM(2018) 375 final
2018/0196 (COD)

▪ Dokument Roboczy Służb Komisji Streszczenie Oceny Skutków - SWD(2018) 283 final



ROLA EUWT
W INTERREG 2021-2027

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących 
celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego - COM(2018) 374 final
2018/0199 (COD)

Motyw (27) Należy zachęcać państwa członkowskie do powierzania EUWT funkcji instytucji
zarządzającej lub do nakładania na takie ugrupowanie – lub inne transgraniczne podmioty prawne –
odpowiedzialności za zarządzanie podprogramem, zintegrowaną inwestycją terytorialną lub jednym
funduszem małych projektów lub ich większą liczbą, lub działania jako jedyny partner.



ROLA EUWT
W INTERREG 2021-2027

Artykuł 20 Zintegrowany rozwój terytorialny 

W przypadku programów Interreg właściwymi organami lub instytucjami miejskimi, lokalnymi lub 
innymi organami lub instytucjami terytorialnymi odpowiadającymi za opracowanie terytorialnych lub 
lokalnych strategii rozwoju wymienionych w art.[22] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] lub za wybór 
operacji wspieranych w ramach tych strategii, o których mowa w art.[24 ust. 4] tego rozporządzenia 
lub w obu tych przypadkach są transgraniczne podmioty prawne albo EUWT. 

Transgraniczny podmiot prawny lub EUWT wdrażające zintegrowane inwestycje terytorialne na mocy 
art.[24] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] lub inne narzędzia terytorialne na mocy art.[22] lit. c) tego 
rozporządzenia może być również jedynym beneficjentem zgodnie z art. 23 ust. 5 niniejszego 
rozporządzenia, pod warunkiem że istnieje rozdzielność funkcji w ramach transgranicznego podmiotu 
prawnego lub EUWT.



ROLA EUWT
W INTERREG 2021-2027

Artykuł 23 Partnerstwo w ramach operacji Interreg
6. Transgraniczny podmiot prawny lub EUWT może być jedynym partnerem w operacji Interreg w 
ramach komponentów 1, 2 i 3 programów Interreg, pod warunkiem że ich członkami są partnerzy z 
przynajmniej dwóch państw uczestniczących.

„operacja” oznacza: 
a) projekt, umowę, działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danego programu; 
b) w kontekście instrumentów finansowych: wkład z programu do instrumentu finansowego oraz 
późniejsze wsparcie finansowe świadczone na rzecz ostatecznych odbiorców z tego instrumentu 
finansowego;

Artykuł 28 Skład komitetu monitorującego
W skład komitetu monitorującego wchodzą również przedstawiciele organów powołanych wspólnie na 
całym obszarze programu lub na jego części, w tym EUWT.



ROLA EUWT
W FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW 2021-2027

Artykuł 24 Fundusze małych projektów 

1. Wkład z EFRR lub, w stosownych przypadkach, instrumentu finansowania zewnętrznego Unii do 
funduszu małych projektów w ramach programu Interreg nie może przekraczać 20 000 000 EUR lub 
15 % łącznej kwoty alokacji programu Interreg, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa.
Ostateczni odbiorcy w ramach funduszu małych projektów otrzymują wsparcie z EFRR lub – w 
stosownych przypadkach – instrumentów finansowania zewnętrznego Unii poprzez beneficjenta i 
wdrażają małe projekty w ramach tego funduszu małych projektów („małe projekty”). 

2. Beneficjentem funduszu małych projektów jest transgraniczny podmiot prawny lub EUWT. 



PRZYGOTOWANIE EUWT TATRY DO 
PERSPEKTYWY 2021-2027

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej jako innowacyjny instrument 
prawny zostały wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1082/2006 z 5 lipca 2006 r. w celu ułatwiania współpracy terytorialnej oraz 
wzmacniania spójności ekonomicznej i społecznej przede wszystkim poprzez 
realizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym 
głównie w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 
Poprzez swój charakter są one najlepszą formą prawną przystosowaną do realizacji 
transgranicznych programów i projektów.
▪ Posiada jeden wspólny polsko-słowacki budżet.
▪ Zatrudnia polski i słowacki personel.
▪ Siedziba statutowa znajduje się na terenie Polski, tam gdzie Instytucja 

Zarządzająca.
▪ Dysponuje filią w Kieżmarku na Słowacji.
▪ Posiada duże doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczania 

transgranicznych projektów.
▪ Zapewnia uproszczenia i krótką ścieżkę realizacji rozliczania projektów poprzez 

jeden podmiot prawny.



PRZYGOTOWANIE EUWT TATRY DO 
PERSPEKTYWY 2021-2027

§ 5 ust. 3 Konwencji oraz § 9 ust. 3 Statutu EUWT TATRY: 
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. 



POTENCJAŁ ROZWOJOWY 
EUWT TATRY PO 2020 ROKU

ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM MAŁYCH PROJEKTÓW

EUWT CELOWE – WYSPECJALIZOWANE 
W JEDNYM ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI

EUWT JAKO BENEFICJENT i JEDYNY BENEFICJENT 
PROJEKTÓW – WDRAŻANIE PROJEKTÓW Z RÓŻNYCH 
ZAKRESÓW – SZEROKIE CELE

WDRAŻANIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 
NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ STRATEGII



Dziękuję za uwagę!

www.euwt-tatry.eu

www.ezus-tatry.eu

info@euwt-tatry.eu


