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Co to jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej? 
 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)  
to nowy instrument prawny Unii Europejskiej umożliwiający państwom 
członkowskim, władzom regionalnym i lokalnym, podmiotom prawa 
publicznego oraz stowarzyszeniom podmiotów z ww. kategorii, które 
pochodzą z różnych państw, tworzenie wspólnych instytucji 
współpracy. 
  
Posiada ono osobowość prawną i ma przyczyniać się do rozwoju  
i ułatwiania współpracy transgranicznej, transnarodowej  
i międzyregionalnej, przede wszystkim poprzez realizowanie projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

  
 



 Podstawy prawne utworzenia EUWT TATRY 
 
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) 



Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jest 
nową instytucją współpracy transgranicznej,  
utworzoną przez: 
 Związek Euroregion „Tatry” z polskiej strony oraz 
 Stowarzyszenie Region „Tatry” ze słowackiej strony,  
która posiada osobowość prawną prawa Unii Europejskiej oraz  
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 de facto naturalnym przekształceniem 
Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” we wspólny, polsko-
słowacki transgraniczny  podmiot. 
  
 



 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 
 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.  
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.  
 
 



 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 
 
Terytorium, na którym EUWT TATRY realizuje swoje zadania, obejmuje 
obszary: 
1) w Rzeczypospolitej Polskiej: województwa małopolskiego, 
2) w Republice Słowackiej: 11 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 
 



 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 
 
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”. 



 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 

 
EUWT TATRY swoje funkcjonowanie opiera na dwóch podstawowych 
dokumentach: Konwencji i Statucie.   
 
Siedziba statutowa Ugrupowania znajduje się w Polsce w Nowym Targu. 
 
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 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. 
 

  
 



EUWT TATRY jako innowacyjne narzędzie realizacji 
wspólnych transgranicznych projektów w nowej 
perspektywie 2014-2020 
 
Dążenia założycieli EUWT TATRY – Związku Euroregion „Tatry” i Združenia 
Region „Tatry” do powołania Ugrupowania od początku miały świadomy i 
celowy charakter. 

Nadrzędnym celem było utworzenie innowacyjnego narzędzia, które 
umożliwi skuteczną realizację wspólnych transgranicznych projektów w 
nowej perspektywie 2014-2020. 

Zatwierdzone rozporządzenia dotyczące polityki spójności UE 2014-2020 
potwierdzają słuszność naszych dążeń ,  podkreślając rolę EUWT w 
realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako 
podmiotów zarządzających programem lub jego częścią lub „jedynych 
beneficjentów” projektów. 

Powstanie EUWT TATRY w momencie, gdy przygotowania do nowej 
perspektywy weszły w decydującą fazę daje nam szansę wykorzystanie 
tego potencjału ugrupowania.  

 

  



 
 

EUWT TATRY jako innowacyjne narzędzie realizacji 
wspólnych transgranicznych projektów w nowej 
perspektywie 2014-2020 
 
EUWT TATRY jest tzw. „jedynym beneficjentem”, ponieważ spełnia 
równocześnie wszystkie 4 kryteria transgranicznego 
partnerstwa:  
- wspólne przygotowanie projektu,  
- wspólna realizacja,  
- wspólne finansowanie, 
- wspólny personel. 
 
Zatem EUWT TATRY ze swojej istoty może samodzielnie 
przygotowywać, realizować i koordynować transgraniczne projekty, a 
dzięki temu będzie doskonałym narzędziem dla  polskich i słowackich 
samorządów – członków Euroregionu „Tatry” do skutecznego i 
łatwiejszego pozyskiwania środków na realizację kluczowych 
przedsięwzięć w nowym programie współpracy transgranicznej PL-
SK 2014-2020. 
 



 
 

EUWT TATRY jako innowacyjne narzędzie realizacji 
wspólnych transgranicznych projektów w nowej 
perspektywie 2014-2020 
 
EUWT TATRY jako „jedyny beneficjent” ma zatem potencjał, aby 
skutecznie realizować zadania określone w Konwencji i Statucie tzn.: 
 
1) uczestniczyć w zarządzaniu i wdrażaniu programów lub części 
programów finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności 
polsko-słowackich transgranicznych mikroprojektów. 
 
2) przygotowywać i realizować projekty współpracy terytorialnej 
współfinansowane przez Unię Europejską, jak również projekty bez 
finansowego wkładu Unii Europejskiej. 
 
 
 
 



 

EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu 
Funduszem Mikroprojektów PL-SK 2014-2020  
 
EUWT TATRY jako jeden z podmiotów pretenduje do udziału w 
zarządzaniu polsko-słowackim Funduszem Mikroprojektów w latach 
2014-2020 w ramach projektu parasolowego.  
 
Takie innowacyjne i pionierskie rozwiązanie umożliwiają zapisy 
aktualnych i przyszłych rozporządzeń dotyczących Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej, dokumentów polskiego Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, które jako Instytucja Zarządzająca Programem 
Współpracy Transgranicznej PL-SK rekomenduje powierzenie EUWT 
TATRY realizacji projektu parasolowego.  
 
To dla nas najbardziej kluczowy projekt, oznacza bowiem zmianę  
w dotychczasowym sposobie zarządzania realizacją mikroprojektów, 
włączenie do tego zadania słowackiej części Euroregionu „Tatry”  
oraz wprowadzenie szeregu uproszczeń w realizacji mikroprojektów.  



 
EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu 
Funduszem Mikroprojektów PL-SK 2014-2020  
 

Zarządzanie przez EUWT TATRY mikroprojektami to nowe i innowacyjne 
rozwiązanie, które odpowiada na zmieniające się zasady realizacji 
programów transgranicznych, ponieważ: 

 EUWT jako tzw. „jedyny beneficjent” spełnia równocześnie wszystkie 4 
kryteria transgranicznego partnerstwa: wspólne przygotowanie projektu, 
wspólna realizacja, wspólne finansowanie oraz wspólny personel 

 umożliwia uproszczenie procedur realizacji mikroprojektów i 
wprowadzenie ułatwień dla beneficjentów, dzięki czemu skrócony zostanie 
czas rozliczenia mikroprojektów, 

 ułatwia zastosowanie ujednoliconych zasad kwalifikowania i rozliczania 
wydatków w mikroprojektach po obu stronach, 

 cele i zadania EUWT TATRY wpisują się w ustalone przez Grupę Roboczą 
cele tematyczne dla nowego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK.  

 



 

EUWT TATRY jako podmiot realizujący transgraniczne 
projekty w nowej perspektywie 2014-2020 
  
Już dziś przygotowujemy wspólną transgraniczną strategię działania 
EUWT TATRY na lata 2014-2020: 
  
 będzie ona narzędziem do sprawnego funkcjonowania i skutecznej 

realizacji współpracy transgranicznej na polsko-słowackim 
pograniczu, 

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

 umożliwi skoordynowanie współpracy po polskiej i słowackiej 
stronie granicy, 

 będzie kompatybilna do strategii określonej dla nowego programu 
współpracy transgranicznej, 

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

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



Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY  
na lata 2014-2020 
 

Zadanie to realizują podmioty, które utworzyły EUWT TATRY – 
beneficjentem jest Związek Euroregion „Tatry”,  partnerem Združenie 
Region „Tatry”, w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 
 

Cel główny:  

Wzmocnienie skuteczności polsko-słowackiej współpracy transgranicznej 
poprzez stworzenie bazy dla następnych projektów w nowej perspektywie 
2014-2020. 
 

Cele bezpośrednie: 

Wykorzystanie Polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 
2014-2020 jako narzędzia ułatwiającego realizację wspólnych 
transgranicznych projektów. 

Określenie strategicznych kierunków i kluczowych projektów realizowanych 
przez EUWT TATRY w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK 
2014-2020. 

 



Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY  
na lata 2014-2020 
 

 Opracowana w ramach mikroprojektu wspólna strategia będzie 
pionierskim przykładem przygotowania do realizacji celów 
europejskiej współpracy terytorialnej na polsko-słowackim 
pograniczu w latach 2014-2020.  

 Proces budowania wspólnej strategii będzie cechować partnerskie 
podejście i bezpośrednie zaangażowanie personelu partnerów. W 
Polsce brakuje doświadczeń w zakresie funkcjonowania EUWT, 
dlatego prace nad strategią nie zostały zlecone zewnętrznemu 
podmiotowi, ale prowadzi personel wspólnie z zespołem 
strategicznym. 

 W prace nad strategią zaangażowane zostaną samorządy 
członkowskie Euroregionu „Tatry” poprzez zaproszenie do udziału 
w ankiecie internetowej, konsultacje projektu strategii, zgłaszanie 
projektów strategicznych. 

 Strategia zostanie zaprezentowana podczas konferencji 
podsumowującej mikroprojekt i rozpowszechniona wśród 
podmiotów zaangażowanych w realizację współpracy 
transgranicznej. 

 


