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

Analiza społeczno-ekonomiczna
obszaru działania EUWT TATRY
Demografia
Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców obszaru działania EUWT TATRY w 2012 roku wyniosła 1.512.729 osób, w tym po stronie polskiej 827.724
osoby i po stronie słowackiej 685.005 osób. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby mieszkańców we wszystkich powiatach po stronie polskiej, podobnie jak w całym województwie małopolskim. Stały wzrost liczby mieszkańców występuje również
po stronie słowackiej w powiatach Kraju Preszowskiego. W powiatach Kraju Żylińskiego następuje spadek liczby mieszkańców, z
wyjątkiem powiatu Namestowo, gdzie odnotowuje się nieznaczny wzrost liczby mieszkańców.
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Gęstość zaludnienia

Średnia gęstość zaludnienia na obszarze sześciu polskich powiatów wynosiła w 2012 roku 140 osób/km2 i jest niższa niż średnia dla województwa małopolskiego (221 osób/km2), ale równocześnie przewyższa średnią dla Polski (123 osoby/km2). Najwyższe
zaludnienie odnotowuje się w powiecie myślenickim (183 osoby/km2) i tatrzański (144 osoby/km2), natomiast najniższe w powiecie
gorlickim (113 osób/km2).
Na obszarze słowackiej części EUWT TATRY średnia gęstość
STRONA SŁOWACKA
zaludnienia wynosiła w 2012 roku 92,97 osób/km2 i jest niższa niż
średnia dla Republiki Słowackiej (110,3 osoby/km2). Największe zaludnienie notuje się w powiecie Spišská Nová Ves (167,2 osób na
km2), w powiecie Kežmarok (113,3 osób/km2) oraz powiecie Sabinov (107,2 osóby/km2). Natomiast najniższe w powiecie Liptovský
Mikuláš (54,1 osoby/km2 ).
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Przyrost naturalny

W zdecydowanej większości powiatów na obszarze EUWT TATRY odnotowano dodatni przyrost naturalny, jednak w ostatnich
latach obserwuje się coraz niższe wskaźniki przyrostu naturalnego. Dotyczy to zarówno strony polskiej, jak i słowackiej. Jedynym
powiatem, w którym odnotowano większy niż w pozostałych latach wskaźnik przyrostu naturalnego jest słowacki powiat Poprad.
Ujemny przyrost naturalny obserwujemy w 2 powiatach z Kraju Żylinskiego: Liptovský Mikuláš: - 26 oraz Ružomberok: - 191.  
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Struktura ludności według miejsca zamieszkania
Na obszarze EUWT TATRY po stronie polskiej blisko 75% mieszkańców mieszka na wsi, a tylko 25% w miastach. Natomiast
po stronie słowackiej wskaźnik ten jest mniej zróżnicowany i wynosi ok. 55% mieszkańców na wsi i 45% w miastach.  Obserwuje
się minimalny spadek liczby mieszkańców w miastach i wzrost liczby mieszkańców we wsiach. Tendencja ta nie dotyczy tylko
słowackiego powiatu Poprad oraz Liptovský Mikuláš, w których zlokalizowane są największe miasta słowackiej części regionu.
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Struktura ludności według grup wiekowych
Procentowy udział ludności w wieku produktywnym na obszarze EUWT TATRY nie odbiega znacząco od wskaźników dla województwa małopolskiego po stronie polskiej i krajów Preszowskiego i Żylińskiego po stronie słowackiej. Po stronie polskiej wynosił
on w 2012 roku 66,60%. Wskaźnik ludności w wieku przedprodukcyjnym jest wyższy niż dla całej Malopolski i wynosi 18,59%,
natomiast wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym jest niższy niż w województwie małopolskim i stanowi 14,81%. Po stronie
słowackiej wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym wynosi 70,13%. Natomiast na obszarze 11 słowackich powiatów odnotowuje
się większą niż w obu Krajach liczbę mieszkańców w wieku przedproduktywnym, która stanowi 19,12% ludności i mniejszy odsetek
ludności w wieku poproduktywnym, który w 2012 roku wynosił 10,75%.
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Edukacja i rynek pracy
Na obszarze EUWT TATRY dostęp do edukacji nie jest utrudniony. Istnieje tu odpowiednia do liczby mieszkańców sieć placówek szkolnych. Poza szkołami zawodowymi i średnimi można kształcić się tu także w szkołach wyższych. Obserwuje się natomiast
wzrost liczby szkół wyższych zarówno państwowych, jak i niepublicznych oferujących przede wszystkim studia I stopnia i możliwość osiągnięcia tytułu licencjata bez konieczności wyjazdu z rodzinnych stron. Taka sytuacja stwarza warunki sprzyjające do
kontynuowania edukacji, a tym samym sprzyja wzrostowi poziomu wykształcenia ludności regionu.
Systemy oświaty w Polsce i na Słowacji różnią się od siebie. W Polsce system ten obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne oraz inne placówki oświatowe. Nauka jest obowiązkowa od 6. do 18.
roku życia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. W szkołach publicznych nauka w
zakresie ramowych planów nauczania jest bezpłatna. Na Słowacji system oświaty przewiduje bezpłatne kształcenie dla każdego
na poziomie podstawowym, średnim oraz (z pewnymi wyjątkami) w szkołach wyższych. Oprócz państwowego systemu oświaty
funkcjonują tu szkoły prywatne i kościelne, w których nauka może być odpłatna. System oświaty obejmuje następujące rodzaje
szkół: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, średnie szkoły zawodowe, konserwatoria, szkoły dla dzieci specjalnej troski,
podstawowe szkoły artystyczne, szkoły językowe.

Przedszkola
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Wychowanie przedszkolne w Polsce obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Może ono być realizowane w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte
obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są „zerówkami”. Na
Słowacji nauka w przedszkolu dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wiek przedszkolny zaczyna się od 5 roku życia.  
W ostatnich latach we wszystkich sześciu omawianych powiatach po stronie polskiej wzrasta liczba przedszkoli oraz liczba
dzieci uczęszczających do nich. Na Słowacji z kolei od 2011 roku obserwuje się wzrost liczby dzieci w przedszkolach, który w
ostatnich 4 latach wyniósł około 10%. Prognozuje się, że taka tendencja utrzyma się do 2017 roku.
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Szkoły podstawowe i gimnazja

W Polsce nauczanie na poziomie podstawowym obejmuje szkołę podstawową i gimnazjum i jest bezpłatne. Sześcioletnia
szkoła podstawowa podzielona jest na dwa trzyletnie etapy. W pierwszym etapie – w klasach I-III przeznaczonych dla dzieci w
wieku (7-10 lat) – realizowana jest edukacja wczesnoszkolna. Od 1 września 2014 r. do klas I zaczną uczęszczać dzieci w wieku 6
lat. W klasach IV-VI kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów, których prowadzenie powierza się nauczycielom-specjalistom.
W klasie VI uczniowie przystępują do sprawdzianu poziomu wiedzy i umiejętności, który jest jednakowy dla wszystkich uczniów.
Reforma systemu oświaty z 1999 r. wprowadziła trzyletnie gimnazjum jako nowy typ szkoły przeznaczony dla młodzieży w wieku
13-16 lat. Kształcenie na tym etapie ma charakter ogólny i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Wynik egzaminu jest jednym z
kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
Na Słowacji nauka w szkole podstawowej dotyczy dzieci w wieku 6-15 lat. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wieku 6-16 lat.
Kształcenie obowiązkowe jest bezpłatne. Szkoła podstawowa trwa dziewięć lat i jest dwustopniowa. I etap obejmuje klasy 1-4 to
kształcenie na poziomie szkoły podstawowej, II etap – klasy 5-9, to kształcenie na poziomie szkoły średniej I stopnia. Przejście z I
etapu na II nie wymaga zdawania egzaminu.
W polskiej części EUWT TATRY w ostatnich latach obserwuje się spadek liczby szkół podstawowych oraz liczby uczniów
uczęszczających do tych szkół. Liczba gimnazjów pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 237. Jednak wciąż zmniejsza się
liczba uczniów szkół gimnazjalnych. Jest to konsekwencja spadku liczby dzieci i utrzymujących się tendencji demograficznych. Na
Słowacji od 2000 roku również obserwowano stały spadek liczby uczniów. Jednak od 2009 roku następuje powolny wzrost liczby
nowych uczniów w szkołach podstawowych. Prognozuje się, że tendencja ta utrzyma się do 2017 r.
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Szkoły średnie

Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym w Polsce odbywa się w trzech typach szkół: zasadnicze szkoły zawodowe (edukacja
obejmuje 2-3 lata i kończy się egzaminem oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), trzyletnie licea
ogólnokształcące (ich ukończenie umożliwia zdanie egzaminu maturalnego i zdobycie świadectwa dojrzałości), czteroletnie technika
(umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości, kończą się egzaminem, po którego zdaniu uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe).
Kształcenie w szkołach średnich na Słowacji obejmuje uczniów w wieku 15-19 lat. Ukończenie 9 klasy szkoły podstawowej oznacza równocześnie ukończenie szkoły średniej I stopnia. Uczeń ma również wybór i po ukończeniu V klasy szkoły podstawowej może
zostać przyjęty do I klasy ośmioletniego programu kształcenia w gimnazjum (gymnázium) lub w konserwatorium tańca (tanečné
konzervatórium), które stanowią szkoły średnie II stopnia.
Uczeń, który ukończył 9 klas szkoły podstawowej ma możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej II stopnia i wyboru
pomiędzy nauką w gimnazjum (przez 4 lata), nauką w konserwatorium (4 lata) lub nauką w średniej szkole zawodowej. Wybierając
szkołę zawodową uczeń kształci się 3 lata i po zdaniu egzaminu zawodowego może uzupełnić wykształcenie przez 2 lata nauki,
kończąc egzaminem maturalnym. Uczeń może również wybrać 4-letnią szkołę zawodową, która kończy się egzaminem maturalnym.
W polskiej części EUWT TATRY obserwuje się stały spadek liczby uczniów w szkołach średnich, co powoduje również zmniejszanie się ilości tych szkół. Najwięcej uczniów kształci się w technikach. Charakterystyczną cechą polskiej części pogranicza jest to,
że więcej uczniów wybiera naukę w liceach ogólnokształcących niż w szkołach zawodowych.
Gimnazja na Słowacji były jedynym rodzajem szkół, w których liczba uczniów rosła pomimo malejących tendencji demograficznych. Prognozuje się jednak, że do 2019 roku nastąpi spadek liczby uczniów w gimnazjach.. Szkolnictwo zawodowe na Słowacji jest
dobrze rozwinięte, jednak liczba uczniów w szkołach średnich od połowy lat 90. stopniowo maleje.
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W polskiej części EUWT TATRY na omawianym obszarze sześciu powiatów działa jedna wyższa uczelnia państwowa utworzona w 2001 roku Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu z wydziałami: architektury i urbanistyki,
filologii angielskiej, filologii polskiej, fizjoterapii, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska, kosmetologii, ochrony środowiska,
pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, turystyki i rekreacji. Ponadto w większych miastach regionu – Nowym Targu, Zakopanem, Myślenicach mieszczą się filie wyższych, głównie krakowskich uczelni oferujące studia stacjonarne, zaoczne i podyplomowe. Szkoły te kształciły w roku 2012/2013 ponad 3.000 studentów. Po polskiej stronie liczba szkół wyższych znajdujących się w
nieodległych od granicy dużych miastach, takich jak Kraków czy Nowy Sącz jest zdecydowanie większa niż po stronie słowackiej.
W calej Małopolsce studenci moga wybierać spośród 32 uczelni i 18 jednostek zamiejscowych, z których większość znajduje się
w Krakowie. Ponadto w Nowym Sączu działa Wyższa Szkoła Biznesu National St. Louis, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Na Słowacji działa 41 uczelni, w tym 20 publicznych, 3 państwowe, 13 prywatnych i 5
zagranicznych. W słowackiej części EUWT TATRY studenci mogą kształcić się w dwóch wyższych szkołach w Rużomberku i w
Liptowskim Mikulaszu. Ponadto mogą wybrać także uniwersytety w Preszowie i Żylinie oraz Wyższą Szkołę Międzynarodowego
Biznesu w Preszowie. Charakterystyczny jest wysoki odsetek kobiet wśród studiujących na obszarze EUWT TATRY, który wynosi
ponad 74% i jest wyższy niż dla Małopolski (59%), czy Kraju Preszowskiego (70%) czy Żylińskiego (51%).
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Stopa bezrobocia rejestrowanego
Powiaty należące do obszaru działalności EUWT TATRY charakteryzuje dość wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego. Również
w porównaniu z innymi regionami Unii Europejskiej jest ona wyższa, zwłaszcza po stronie słowackiej w Kraju Preszowskim i Żylińskim.

Po stronie polskiej w ostatnich latach stopniowo wzrasta liczba osób bezrobotnych i w
2013 roku średnia dla sześciu omawianych powiatów wyniosła 15,48%, przy 11,5% dla całego
województwa małopolskiego i 13,4% dla Polski.
Największy poziom bezrobocia odnotowuje się
w powiatach limanowskim (18,6%) i nowosądeckim (17,6%),  a najniższy w powiecie tatrzańskim
(13,6%) i powiecie myślenickim (13,5%).
W powiatach słowackiej części EUWT TATRY
w 2013 roku zanotowano spadek stopy bezrobocia w porównaniu z 2012 rokiem z 18,38% do
17,01%. Największy spadek bezrobocia nastąpił w powiecie Sabinov, Spisska Nova Ves oraz
Kežmarok. Natomiast nieznaczny wzrost bezrobocia nastąpił w powiecie Ružomberok oraz Poprad. Stopa bezrobocia na omawianym obszarze
jest wyższa niż w Kraju Żylińskim i niższa niż w
Kraju Preszowskim. Jest też wyższa niż w Republice Słowackiej, w której w 2013 roku wynosiła
13,50%.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
Przeciętne miesieczne wynagrodzenie brutto w EUWT TATRY jest zróżnicowane po polskiej i słowackiej stronie,  jednak w
ostatnich latach regularnie wzrasta. Po polskiej stronie wynosi ono dla sześciu omawianych powiatów 2.878,89 PLN brutto i jest
ono niższe niż średnia dla województwa małopolskiego i dla całej Polski. Nawyższe wynagrodzenia odnotowuje się w powiecie
tatrzańskim, a najniższe w nowotarskim. Natomiast po stronie słowackiej w 11 powiatach EUWT TATRY średnie wynagrodzenie
wzrasta w ostatnich latach (w 2012 roku wynosiło 729 EUR) i jest wyższe niż średnie wynagrodzenie w Republice Słowackiej (689
EUR w 2012 roku). Jest ono też nieznacznie wyższe niż w Kraju Preszowskim, ale znacznie niższe niż w Kraju Żylińskim. Najwyższe wynagrodzenie odnotowuje się w powiecie Ružomberok (895 EUR), Poprad (790 EUR), Liptowski Mikulasz (767 EUR) oraz
Spiska Nowa Wieś (752 EUR).
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Po stronie polskiej w znaczący sposób w gospodarce dominuje zatrudnienie w sektorze związanym z rolnictwem i leśnictwem.
Na omawianym obszarze sześciu powiatów stanowiło ono w 2012 roku aż 51,53%, przy zaledwie 27,69% dla Małopolski i 21,64%
dla całej Polski. Zatrudnienie w przemyśle wynosiło 17,08% i wskaźnik ten jest niższy niż w województwie małopolskim (23,67%),
czy też w całej Polsce (27,50%). Z kolei w innych usługach, takich jak handel, usługi turystyczne, transport, działalność finansowa,
rynek nieruchomości zatrudnienie stanowiło w sumie 31,39%. W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby zatrudnionych w sektorze rolniczym, przy równoczesnym małym wzroście zatrudnienia w przemyśle i coraz większej liczbie zatrudnionych w usługach.
Natomiast w 11 powiatach słowackiej części EUWT w 2012 roku zatrudnienie w przemyśle stanowiło 32,30% wszystkich zatrudnionych, w handlu – 12,08%, w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie – 4,13%, w pozostałych branżach – 51,48%. Odsetek pracujących w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie jest znacznie wyższy niż w Kraju Żylińskim i Preszowskim oraz w całej Republice
Słowackiej. Wyższy jest też odsetek osób pracujących w przemyśle. Natomiast niższy jest udział osób pracujących w handlu oraz
w pozostałych branżach.
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Środowisko przyrodnicze
Środowisko naturalne obszaru słowacko-polskiego pogranicza, który obejmuje EUWT TATRY charakteryzuje się zachowanymi
ekosystemami z wysoką bioróżnorodnością i występowaniem rzadkich gatunków roślin i zwierząt, co znajduje odzwierciedlenie
w ilości terenów chronionych. Przeważają tutaj tereny górskie i leśne, charakteryzujące się urozmaiconymi warunkami i prawie
nieskażonym środowiskiem naturalnym. Występuje tu wiele gatunków roślin i zwierząt rzadkich, chronionych oraz zagrożonych,
które spotkać można zarówno na obszarach poddanych pod ochronę, jak i poza nimi. Obszar wokół Tatr należy do najbardziej
chronionych obszarów na terenie Polski i Słowacji, o czym świadczy liczba prawnie chronionych obszarów.

Obszary chronione

Formami ochrony przyrody są parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 i pomniki przyrody.
Obszary chronione o powierzchni większej niż 1000 ha to parki narodowe i krajobrazowe. W sumie na obszarze EUWT TATRY
występuje aż 9 parków narodowych i 2 parki krajobrazowe, których łaczna powierzchnia wynosi 286.466,56 ha. W polskiej części
znajduje się 5 spośród 23 polskich parków narodowych, z których Babiogórski i Tatrzański są Światowymi Rezerwatami Biosfery
UNESCO. Ich łączna powierzchnia wynosi 53.392,86 ha. Ponadto istnieje tutaj również Popradzki Park Krajobrazowy utworzony
w Beskidzie Sądeckim. W słowackiej części EUWT TATRY występują 4 z 9 słowackich parków narodowych o łącznej powierzchni
119.943 ha. Znajduje się tutaj także jeden z 14 słowackich parków krajobrazowych Górna Orawa o powierzchni blisko 60.000 ha.

STRONA POLSKA
Park narodowy

Powierzchnia (ha)

Rok utworzenia

Babiogórski Park Narodowy

3 390,5

1954

Gorczański Park Narodowy

7 030,0

1981

Magurski Park Narodowy

19 439,0

1995

Pieniński Park Narodowy

2 346,2

1932

Tatrzański Park Narodowy

21 187,16

1954

23 parki narodowe w Polsce

316 748,4

---

Popradzki Park Krajobrazowy

54 392,7

1987

Źródło: Parki Narodowe w Polsce. Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009, Departament Ochrony Przyrody , Ministerstwo Środowiska,
Warszawa 2010.

STRONA SŁOWACKA
Parki narodowe

Powierzchnia (ha)

Rok utworzenia

Tatranský národný park

73 800

1949

Národný park Malá Fatra

22 630

1988

Národný park Slovenský raj

19 763

1988

3 750

1967

9 parków narodowych na Słowacji

317 890

---

Park Krajobrazowy Horná Orava

58 738

Pieninský národný park

1979

Strona

27

Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republiky (Národné parky a chránené krajinné oblasti k 31. 12. 2012. Životné prostredie v SR - vybrané
ukazovatele v rokoch 2008 – 2012)
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Poza parkami narodowymi i krajobrazowymi istotne znaczenie w ochronie i zachowaniu środowiska naturalnego  mają rezerwaty przyrody. Obejmują one obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, gatunki roślin lub zwierząt
oraz składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub
walorami krajobrazowymi. W polskiej części EUWT TATRY na omawianym obszarze 6 powiatów zlokalizowanych są 34 rezerwaty
przyrody spośród 83 znajdujących się w Małopolsce (stan na koniec 2013 r.). Po stronie słowackiej zlokalizowanych jest 76 narodowych rezerwatów przyrody spośród 114 w Kraju Preszowskim i Żylińskim i 11 w powiecie Spiska Nowa Wieś oraz 67 rezerwatów
przyrody spośród 119 znajdujacych się w obu tych Krajach i 5 w powiecie Spiska Nowa Wieś.
Inną formę ochrony przyrody stanowią pomniki przyrody, których po polskiej stronie EUWT TATRY zlokalizowanych jest 473
z 2209 znajdujących się w Małopolsce. Natomiast po słowackiej stronie 21 narodowych pomników przyrody spośród 22 w Kraju
Preszowskim i Żylińskim oraz 3 w powiecie Spiska Nowa Wieś, a także 43 pomniki przyrody spośród 73 zlokalizowanych w Kraju
Preszowskim i Żylińskim i 6 w powiecie Spiska Nowa Wieś.
Ponadto w polskiej części EUWT TATRY znajduje się 1 spośród 10 małopolskich obszarów chronionego krajobrazu, a mianowicie Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący większość obszarów powiatów nowotarskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i tatrzańskiego. Z kolei w słowackiej części zlokalizowanych jest 9 chronionych obszarów
z 20 w Kraju Preszowskim i Żylińskim oraz 1 w powiecie Spiska Nowa Wieś.  
Tak duża liczba różnorodnych form ochrony przyrody świadczy o wybitnych walorach środowiska naturalnego polskosłowackiego obszaru EUWT TATRY.
Dane na koniec 2013 r. na podstawie:
Centralny rejestr form ochrony przyrody (CRFOP) http://crfop.gdos.gov.pl
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR http://uzemia.enviroportal.sk/

Obszary NATURA 2000

Natura 2000 to nazwa systemu chronionych obszarów państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym jego celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, które jest ważne nie tylko dla konkretnego kraju, ale dla całej Unii. System ten ma zapewnić
ochronę najwartościowszych i najbardziej zagrożonych gatunków roślin, wolno żyjących zwierząt oraz biotopów występujących na
obszarze całej Unii Europejskiej, a dzięki temu zachować jej biologiczną różnorodność.
Obszary chronione w ramach sieci Natura 2000 wyznaczane są przez kraje członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z zapisami
zawartymi w Dyrektywie 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (zwanej dyrektywą ptasią) oraz Dyrektywie 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwanej dyrektywą siedliskową).
Na omawianym obszarze EUWT TATRY znajduje się w sumie 130 obszarów wpisanych do sieci Natura 2000, w tym 17 obszarów specjalnej ochrony ptaków.
Po stronie polskiej zlokalizowanych jest 40 obszarów spośród 99 występujących w wojewodztwie małopolskim, w tym:
Obszary specjalnej ochrony ptaków (7 spośrób 11 w województwie małopolskim):
Babia Bóra, Beskid Niski, Gorce, Pasmo Policy, Pieniny, Tatry, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
Specjalne obszary ochrony siedlisk (33 spośród 88 w województwie małopolskim):
Bednarka; Biała Tarnowska; Białowodzka Góra nad Dunajcem; Czarna Orawa; Dolina Białki; Górny Dunajec; Krynica; Lubogoszcz; Luboń Wielki; Łabowa; Łąki koło Kasiny Wielkiej; Łososina; Małe Pieniny; Nawojowa; Niedzica; Ochotnica; Ostoja Babiogórska; Ostoja Gorczańska; Ostoja Magurska; Ostoja Popradzka; Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego; Ostoje Nietoperzy
okolic Bukowca; Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego; Pieniny; Podkowce w Szczawnicy; Polana Biały Potok; Raba z Mszanką;
Środkowy Dunajec z dopływami; Tatry; Torfowiska Orawsko-Nowotarskie; Tylmanowa; Uroczysko Łopień; Źródliska Wisłoki.
Po stronie słowackiej znajduje się 90 obszarów spośród 151 zlokalizowanych w Kraju Preszowskim i Kraju Żylińskim, w tym:
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Obszary specjalnej ochrony ptaków (10 spośród 13 w Kraju Preszowskim i Żylińskim):
Górna Orawa; Mała Fatra; Niżne Tatry; Tatry; Góry Wołowskie; Słowacki Raj; Tatry; Góry Choczańskie; Čergov; Góry Lewockie
Specjalne obszary ochrony siedlisk (80 spośród 138) w Kraju Preszowskim i Żylińskim :
●● Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (PIENAP):
Beliansky potok; Veľké osturnianske jazero; Malé osturnianske jazerá; Torysa; Pieniny; Plavečské štrkoviská; Pieninské bradlá;
Osturniansky potok
●● W Tatrzańskim Parku Narodowym (TANAP):
Gánovské slaniská; Spišskoteplické slatiny; Belá; Hybica; Biely Váh; Belianske lúky; Medzi bormi; Blatá; Prosečné; Hybická
tiesňava; Pastierske; Švihrová; Váh; Choč; Pod Suchým hrádkom; Tatry; Machy; Poprad; Primovské skaly; Poš

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

●● W Parku Krajobrazowym „Górna Orawa”
Rašeliniská Oravskej kotliny; Pramene Hruštínky; Rašeliniská Oravských Beskýd; Pilsko; Babia hora; Slaná voda; Rašeliniská
Bielej Oravy; Zimník; Jelešňa; Orava; Oravská vodná nádrž; Ústie Bielej Oravy; Koleňová; Macangov; Beskyd; Hruštínska hoľa;
Vasiľovská hoľa
●● Na terenie Parku Narodowego Niżne Tatry (NAPANT):
Tlstá; Jelšie; Chraste; Demänovská slatina; Červený grúň; Sliačske travertíny; Salatín; Turková; Skribňovo; Kráľovohoľské
Tatry; Jelšie; Sliačske travertíny; Salatín; Kráľovohoľské Tatry
●● Na obszarze Parku Narodowego Słowacki Raj:
Spišskopodhradské travertíny; Spišskopodhradské stráne; Ordzovianska dubina; Rajtopíky; Levočská dubina; Dravčianska
stráň; Jereňaš; Horný tok Hornádu; Vydrnícka slatina
●● Na obszarze Parku Narodowego Mała Fatra:
Varínka; Kozol; Kľak; Zázrivské lazy; Malá Fatra; Močiar; Šujské rašelinisko; Šíp; Uholníky; Strečnianske meandre Váhu; Slnečné skaly.
Poniżej przedstawiamy mapę obrazującą występowanie obszarów Natura 2000 na polsko-słowackim pograniczu

specjalne obszary ochrony siedlisk, tzw. obszary „siedliskowe” SOO
obszary specjalnej ochrony ptaków, tzw. obszary „ptasie” OSO
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Źródło: natura2000.eea.europa.eu
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Lasy
Ekosystemy leśne odgrywają kluczowe zadanie i zajmują niezastąpioną pozycję przy tworzeniu i ochronie środowiska naturalnego w kraju oraz przy utrzymywaniu ekologicznej stabilności terenów. Wskaźnik zalesienia obszaru EUWT TATRY wynoszący
około 41% po stronie polskiej i około 50% po stronie słowackiej kwalifikuje go na jedno z pierwszych miejsc wśród krajów Unii
Europejskiej i świata. Lasy stanowią jednocześnie odnawialne naturalne źródło surowca drzewnego i pozostałych produktów.
STRONA POLSKA

Źródło: Główny Urząd Statystyczny –
Bank Danych Lokalnych

STRONA SŁOWACKA

Źródło: www.forestportal.sk Súhrnne informácie o lesoch
SR (SISL) so stavom k 31. 12. 2011

Wody
Obszar EUWT TATRY poprzez dorzecze Wisły należy do zlewiska Morza Bałtyckiego, natomiast poprzez dorzecze Dunaju do
zlewiska Morza Czarnego.
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Do dorzecza Wisły należą:
●● Dunajec, który odprowadza wody z północno-wschodnich stoków Tatr Wysokich i Bielskich, Kotliny Nowotarskiej oraz północnych stoków Magury Spiskiej,
●● Poprad, który odprowadza wody z południowych stoków Tatr Wysokich i Bielskich, Spiskiej Magury, północnych stoków Kozich
Grzbietów, Tatr Niskich i Gór Lewockich, zachodniej części Spisko-Szariskiego Międzygórza i Gór Lubowelskich.
Do dorzecza Dunaju należy:
●● Hornad ze swoimi dopływami, odprowadzający wody z części Kozich Grzbietów, Gór Lewockich, Tatr Niskich i Gór Wołowskich,
●● Wag, który odprowadza wody z części Tatr Wysokich, Zachodnich i Niskich oraz Gór Choczańskich,
●● Orawa, która wpływa do Wagu i odprowadza wody z całej Orawy.
Cały obszar EUWT TATRY jest wyjątkowo bogaty w źródła mineralne i termalne. Mają one duże znaczenie lecznicze, gospodarcze i społeczne dla każdego regionu, w którym się znajdują.
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Stan ochrony środowiska
Ciągły rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej usprawnił powstawanie i unowocześnianie oczyszczalni ścieków, z których
korzysta coraz większa liczba ludności. Zarówno do celów komunalnych, jak i przemysłowych, wodę pobiera się z ujęć powierzchniowych i podziemnych, choć gospodarka komunalna w dużej mierze bazuje na wodzie powierzchniowej. Dlatego też ochrona
wód zlewni powyżej ujęć wody pitnej ma bardzo duże znaczenie dla tego regionu. Wiele transgranicznych inwestycji w zakresie
ochrony wód pogranicza zostało zrealizowanych w ostatnich latach ramach transgranicznych programów finansowanych przez
Unię Europejską. W ramach wspólnych inwestycji zadbano o poprawę jakości wód głównych rzek tego obszaru: Popradu i Orawy.
Wybudowano system oczyszczalni ścieków w ramach projektu Czysta rzeka Poprad oraz w dolinie Polhoranki, w Wysowej Zdroju,
Lipnicy Wielkiej i Lipnicy Małej. W miejscowościach w gminach Jabłonka oraz Lipnica Wielka, w mieście Trstena oraz w gminie
Štefanov nad Oravou zbudowana została kanalizacja sanitarna. Powstała także nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Podwilku,
dwie biologiczne oczyszczalnie ścieków we wsi Kiczory oraz w miejscowości Štefanov nad Oravou. Zrealizowano budowę systemu
kanalizacji w miejscowościach leżących w dorzeczu rzeki Poprad – Wierchomla – Forbasy. Powstała kanalizacja w Żegiestowie.
Rozbudowano system wodno-kanalizacyjny Szczawnicy i Spiškiej Beli. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa powstała również w miejscowościach gminy Muszyna i Mikroregionu Minčol, a w miejscowości Čirč wybudowano oczyszczalnię ścieków.

Źrodło: Databáza regionálnej štatistiky
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
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Dziedzictwo kulturowe

Na obszarze polsko-słowackiego pogranicza od średniowiecza przenikały się wzajemne wpływy wielu narodów i kultur: polskiej, słowackiej, węgierskiej, niemieckiej, żydowskiej, łemkowskiej i romskiej. Ich ślady odnajdujemy w sztuce, języku, folklorze,
architekturze i obyczajach tego regionu. To one stanowią o jego unikatowej wartości i różnorodności. Oddziaływanie innych kultur
wpływa również na charakter współczesnego wizerunku pogranicza.
Świadectwem historycznego i kulturowego dziedzictwa tego obszaru są liczne zabytkowe obiekty – zespoły staromiejskie,
zamki, pałace, dwory, klasztory, świątynie, sanktuaria, drewniane kościółki i cerkwie. Wiele z tych zabytków zostało wpisanych na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zabytkowe obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w polskiej części EUWT
TATRY to od 2003 roku drewniane kościoły w Sękowej, Binarowej i Dębnie Podhalańskim oraz wpisane w 2013 roku drewniane
cerkwie regionu karpackiego m.in. cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Jakuba w Powroźniku, cerkiew Opieki Matki
Bożek w Owczarach, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach. Natomiast po stronie słowackiej w 1993 roku na tę listę zostały
wpisane Zamek Spiski wraz z miasteczkiem Spiskie Podgrodzie i miasteczkiem kościelnym Spiską Kapitułą, katedra św. Marcina
w Spiskiej Kapitule, kościół w wiosce Żehra, rezerwat ludowej architektury w Wilkolińcu. W 2008 roku dołączyły drewniane kościoły
Łuku Karpackiego, w tym m.in. rzymskokatolicki kościół w Twardoszynie, ewangelickie kościoły artykularne w Kieżmarku i Leštinach. Natomiast w 2009 roku Lewocza.
Charakterystyczne dla regionu jest budownictwo drewniane – kościoły, cerkwie, a także dwory i domy rzemieślników i wiejskie
chaty. Bardzo zróżnicowane budownictwo drewniane występowało również na wsi. Dziś można je podziwiać w skansenach w
Nowym Sączu, Zubrzycy Górnej i Szymbarku, a po stronie słowackiej w muzeach architektury ludowej – skansenach w Starej
Lubowli i Pribilinie, rezerwatach architektury ludowej Żdziar, Osturnia, Podbiel, w liptowskich miejscowościach Wychodna, Ważec,
Hybe, Liptowskie Sliacze, Liptowska Osada. Na Słowacji warto też poświecić czas na poznanie miejskich zespołów zabytkowych
w Kieżmarku, Podolińcu, Lewoczy, Spiskiej Sobocie.
Barwna i wciąż kultywowana przez mieszkańców jest sztuka ludowa – tradycyjne zwyczaje i obrzędy, folklor muzyczny i taneczny oraz rękodzieło. Działają liczne zespoły regionalne, twórcy ludowi prezentują swoje rękodzieło na wielu targach i festynach
folklorystycznych.
O bogatej i barwnej historii tego regionu świadczą zachowane zabytki. Wśród nich warto wymienić zamki i grody, których wiele
rozsianych jest po Spiszu, Orawie, Liptowie, Podhalu, ziemi sądeckiej. Strzegły one grodów i szlaków handlowych. Szczególnie
wiele wspaniałych zamków zachowało się po stronie słowackiej – na Spiszu: Zamek Spiski wpisany na listę UNESCO, zamek w
Kieżmarku, Starej Lubowli, Klasztorisku, Czerwonym Klasztorze, Zamek Hrabuszycki, Zamek Markuszowski, Strażki niedaleko
Kieżmarku, w Liptowie – zamek Likawa, zamek w Liptowskim Hradku, Zamek Liptowski, na Orawie – Zamek Orawski w miejscowości Orawski Podzamok. Po stronie polskiej najbardziej znany zamek znajduje się w Niedzicy, ale zachowały się także ruiny
innych zamków usytuowanych nad rzeką Dunajec m.in. zamku w Czorsztynie, Zamek Pieniny pod wierzchołkiem Góry Zamkowej
w Pieninach Właściwych, ruiny zamku w Rytrze nad rzeką Poprad, ruiny zamku w Muszynie, w powiecie myślenickim natomiast
zamek w Dobczycach.
Z myślą o turystach, ale także w celach edukacyjnych tworzone są tematyczne szlaki kulturowe, m.in.:
●● Szlak Gotycki, biegnący przez Polskę, Słowację i Węgry z najważniejszymi obiektami w polskiej części obszaru EUWT TATRY:
podhalańskimi drewnianymi kościołami, okazałymi, murowanymi budowlami na polskim Spiszu oraz magnackimi i szlacheckimi siedzibami. Jego trasa biegnie przez: Nowy Targ - Łopuszna - Harklowa - Frydman - Dębno Podhalańskie - Kluszkowce
- Czorsztyn - Grywałd - Niedzica - Kacwin - Łapsze Niżne - Łapsze Wyżne - Trybsz - Krempachy – Ludźmierz. Po stronie słowackiej obejmuje on 17 miejscowości, a do najważniejszych zabytków znajdujących się po drodze należą: Świątynia św. Jakuba
w Lewoczy, Zamek Spiski, rzymsko-katolicki kościół w Žehre, Czerwony Klasztor, zabytki miasta Kieżmark, najpiękniejsze i
najcenniejsze zabytkowe kościoły Spisza,
●● Szlak Cerkwi Łemkowskich, które podziwiać można w Krynicy-Zdroju, Bereście, Polanach, Piorunce, Czyrnej, Mochnaczce,
Tyliczu, Muszynce, Wojkowej, Powroźniku,
●● Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, obejmujący Podhale, Spisz i ziemię sądecką. Na jego trasie znajdują się drewniane
kościoły i cerkwie łemkowskie m.in. w Andrzejówce, Miliku, Szczawniku, Powroźniku, Tyliczu, Polanach, Bereście, interesujące
dworki szlacheckie oraz wspaniały Sądecki Park Etnograficzny;
●● Szlak Cysterski – ogólnopolski szlak biegnący m.in. przez Ludźmierz i Szczyrzyc;
●● szlak Śladami Żydów w Małopolsce, mający na swojej trasie m.in. Bobowa – siedzibę jednej w najważniejszych dynastii chasydzkich oraz Nowy Sącz, w którym znajduje się Muzeum Dawna Synagoga;
●● Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza prezentujący twórczość rodzimych artystów Podtatrza (głównie Podhala), jego najważniejszym elementem są bezpośrednie spotkania z twórcami w ich pracowniach i warsztatach,
●● Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim – upamiętniający kluczowe wydarzenia tej wojny.
Na jego trasie znajdują się m.in. pola bitewne pod Łapanowem i Limanową, miejsce gdzie na początku maja 1915 r. rozegrała
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się przełomowa, zwycięska dla Austro-Węgier i Niemiec bitwa pod Gorlicami, cmentarze wojenne w powiecie gorlickim,
●● Szlak źródeł mineralnych na Słowacji w regionie północnego Spiszu i Pienin – trasa o całkowitej długości 100 km łączy 12 najpopularniejszych źródeł mineralnych w jedenastu miejscowościach – Bajerovce, Czerwony Klasztor (Červený Kláštor), Forbasy,
Hniezdne, Hraničné, Lacková, Legnava, Litmanová, Nová Ľubovňa, Sulín i Drużbaki Wyżne (Vyšné Ružbachy),
●● Szlak słowackich miast królewskich - Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov i Levoča chce nawiązać do wspólnej przeszłości i sławy średniowiecza oraz ożywić ją w dzisiejszych warunkach. Cztery królewskie miasta w północno-wschodniej Słowacji oferują
zwiedzającym bogactwo swojej historii.

Instytucje kultury

Mówiąc o współczesnej kulturze regionu, podkreślić należy rolę, jaką w jej kształtowaniu odgrywają instytucje kulturalne – muzea, galerie, teatry, instytucje muzyczne, kina, biblioteki i inne placówki.

Muzea
Po stronie polskiej na omawianym obszarze 6 powiatów działa 21 muzeów i oddziałów muzealnych, spośród 108 w Małopolsce. W 2012 roku odwiedziło je blisko 600 tysięcy zwiedzających. W porównaniu z rokiem 2011 zaobserwowano spadek liczby
zwiedzających (największy w powiecie nowosądeckim). Podobny spadek liczby zwiedzających nastąpił w tym samym czasie po
stronie słowackiej, gdzie działa w Kraju Preszowskim i Kraju Żylińskim działa 75 muzeów i oddziałów spośród 230 w całej Słowacji.

STRONA POLSKA

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

STRONA SŁOWACKA

Źródło: Databáza regionálnej štatistiky

Strona

Liczba galerii sztuki pozostaje na podobnym poziomie zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. W 2012 roku 79 wystaw
sztuki odwiedziło ponad 47 tysięcy zwiedzających w polskiej części EUWT TATRY. Natomiast w Kraju Preszowskim i Żylińskim w
2012 roku zorganizowano 161 wystaw, które zwiedziło 173 tysiące osób.
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Biblioteki

W ostatnich latach liczba bibliotek zmniejsza się. Tendencja ta odnotowywana jest zarówno w polskiej, jak i w słowackiej części
EUWT TATRY, jednak na Słowacji jest ona znacznie bardziej wyraźna. Spada również liczba czytelników, pomimo iż w bibliotekach
powiększa się księgozbiór, a coraz więcej bibliotek przechodzi modernizację i komputeryzację.
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Atrakcyjność kulturowa obszaru EUWT TATRY powoduje, że przez cały rok przyciąga on rzesze turystów i sympatyków imprez
kulturalnych. Zróżnicowanie pod względem kulturowym, barwny folklor i wielowiekowe dziedzictwo kulturowe regionu stanowi
doskonałą podstawę rozwoju turystyki, a co za tym idzie wzrost atrakcyjności tego obszaru, który pociąga za sobą rozwój ekonomiczny i infrastrukturalny.
O walorach przyrodniczo-krajobrazowych regionu świadczy ilość zlokalizowanych na tym obszarze 9 parków narodowych, kilku
parków krajobrazowych, licznych rezerwatów i pomników przyrody.
Zróżnicowanie terenu powoduje, iż każdy może dostosować aktywność wypoczynku do własnych potrzeb i możliwości fizycznych. Najwięcej turystów z kraju i zagranicy odwiedza Tatry oraz położone u ich miejscowości. Równie atrakcyjny jest wapienny
masy Pienin wraz z ich atrakcja turystyczną – spływem przełomem Dunajca.
Cały ten region ukrywa kilkaset jaskiń, z których dla turystów udostępnionych jest po stronie polskiej 6 znajdujących się w Tatrach – Dziura w Dolinie ku Dziurze, Smocza Jama w Wąwozie Kraków oraz Jaskinia Mroźna, Jaskinia Mylna, Jaskinia Obłazkowa
i Jaskinia Raptawicka w Dolinie Kościeliskiej. Na Słowacji bardzo popularnym miejscem wycieczek są Jaskinia Bielska w Tatrach
Bielskich, Jaskinia Ważecka, Demianowska Jaskinia Wolności oraz Demianowska Jaskinia Lodowa w Niżnych Tatrach.
Woda, góry i piękna przyroda oferują wspaniałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Wartki nurt górskich rzek jest wymarzonym miejscem dla kajakarzy. Oprócz naturalnych rzek górskich istnieją sztuczne tory, na których można szlifować technikę:
Wietrznice na Dunajcu w okolicach Krościenka czy w Liptowskim Mikulaszu. Sztuczne zbiorniki – Jezioro Orawskie (największy
sztuczny zbiornik na Słowacji), Liptowska Mara oraz Jezioro Czorsztyńskie sprzyjają uprawianiu sportów wodnych i żeglarstwa.
Wielką popularnością cieszą się spływy tradycyjnymi tratwami oraz spływy kajakowe po głównych rzekach regionu – Dunajcu,
Popradzie i Orawie.
W sezonie letnim nie brak również innych atrakcji turystycznych. Zwolennicy pieszych górskich wycieczek i podziwiania krajobrazu znajdą setki kilometrów szlaków do wędrówek w Tatrach, Pieninach, Beskidach, Słowackim Raju itd. Rozwija się również
turystyka konna, przez teren Beskidów przebiega szlak "Beskidzkiej turystyki konnej". W ostatnim czasie powstaje wiele doskonale
oznakowanych szlaków rowerowych, których długość od kilku lat systematycznie wzrasta. W 2014 r. rozpoczęła się realizacja
sztandarowego projektu Euroregionu „Tatry” pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Zakłada on powstanie
ponad 200 kilometrów tras rowerowych, które zimą służyć będą narciarstwu biegowemu. W 2014 roku wybudowany zostanie I etap
z ponad 40 kilometrami tras.
Dzięki licznym naturalnym źródłom wód mineralnych oraz specyficznym warunkom klimatycznym rozwinęły się na tym terenie znane uzdrowiska: Szczawnica, Muszyna, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Żegiestów, Wysowa-Zdrój po stronie
polskiej oraz Vyšné Ružbachy, Nový Smokovec, Lúčky, Červený Kláštor, Sulín, Nová Ľubov ňa, Baldovce po stronie słowackiej.
Trwający kilka miesięcy sezon narciarski i doskonałe warunki dla uprawiania sportów zimowych oraz stale wzrastająca liczba
stacji narciarskich, wyciągów, wypożyczalni sprzętu i szkółek narciarskich powoduje, że można tu uprawiać wszystkie rodzaje
sportów zimowych. Największe ośrodki narciarskie na w słowackiej części EUWT TATRY to: Jasná w Niżnych Tatrach, Štrbské
Pleso i Tatranská Lomnica w Tatrach Wysokich, Kubínska hoľa w Magurze Orawskiej, Ružomberok-Malinô Brdo w Wielkiej Fatrze,
ale także ośrodki lokalne: Ždiar-Strednica, Oravice, Vitanová, Bachledova dolina, Drienica, Roháče – Spálená w Zubercu, Zuberec
– Janovky, Zuberec – Milotín, Čertovica, Litmanová, Vyšné Ružbachy, Bačova roveň – Vyšná Boca, Lopušná dolina, Závada –
Levoča, Opalisko Závažná Poruba, Lučivná, Brezovica, Vernár – Studničky, Zázrivá – Kozinec, Žiar – Dolinky, Liptovská Teplička,
Lučivná. W sumie w ww. ośrodkach do dyspozycji narciarzy są 203 trasy o łącznej długości 181 km. Znajduje się tu 36 kolejek i 143
wyciągi o całkowitej przepustowości transportowej prawie 145 tysięcy osób na godzinę.   
Po stronie polskiej oferta dla narciarzy jest również bardzo urozmaicona. Funkcjonują duże stacje narciarskie: Zakopane (Harenda, Gubałówka, Nosal, Kasprowy, Szymoszkowa), Białka Tatrzańska (Bania, Kotelnica, Kaniówka, Litwinka-Grapa), Małe Ciche,
Witów-Ski, Bukowina Tatrzańska (Rusin-ski, Turnia), Hawrań w Jurgowie, Koziniec-ski w Czarnej Górze, Szczawnica (Palenica,
Jaworki-Homole), Czorsztyn-ski, Polana Sosny, Krynica (Jaworzyna, Azoty, Słotwiny), Ryterski Raj, Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, Ski Park Magura, Koninki, Limanowa-Ski, Laskowa-Kamionna, Beskid koło Spytkowic, Zarabie, Śnieżnica oraz mniejsze
stacje m.in.: Zadział i Długa Polana w Nowym Targu, Ski-Lubomierz, Polczakówka, Maciejowa-Ski, Cieniawa-Ski, Tylicz, czy stacje
w Gliczarowie. W sumie dla turystów przygotowanych jest ponad 170 tras narciarskich o długości ponad 80 km. Funkcjonuje ponad
130 wyciągów i 9 kolejek o całkowitej przepustowości 140 tysięcy osób na godzinę.
Oprócz stoków narciarskich turyści mają do dyspozycji trasy biegowe, wiodące m.in. przez malownicze tereny parków narodowych i krajobrazowych.
Po stronie słowackiej od wielu funkcjonują bardzo popularne wśród turystów parki wodne – Tatralandia w Liptowskim Mikulaszu, Aquacity w Popradzie, Bešenová, Meander Park Oravice, AquaRelax Dolný Kubín, AquaSpa Gánovce oraz kąpieliska
termalne Vyšné Ružbachy, Vrbov, Liptovský Ján. Również po polskiej stronie Tatr w ostatnich latach powstało kilka atrakcyjnych turystycznie aquaparków, które mogą konkurować ze słowackimi – Termy Bania w Białce Tatrzańskiej, Termy Bukovina w Bukowinie
Tatrzańskiej, Aqua Park w Zakopanem, Termy Podhalańskie w Szaflarach, Park Wodny w Wysowej-Zdroju. Budowane są Termy
Chochołowskie. Atrakcyjność tej formy wypoczynku wynika również z połączenia w sezonie zimowym oferty ośrodków narciarskich
z ofertą parków wodnych.  
Różnorodność atrakcji turystycznych i możliwość wyboru spośród szerokiej oferty powoduje, iż region pogranicza polsko-słowackiego jest jednym z najpopularniejszych turystycznie w Polsce i na Słowacji.
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W 2012 roku obszar EUWT TATRY odwiedziło ponad 2,2 miliona turystów (w tym 1.176.964 polską część oraz 1.092.709 część
słowacką), którzy skorzystali z przynajmniej jednego noclegu. Stanowi to 34% odwiedzających Małopolskę i aż 76% odwiedzających Kraj Preszowski i Żyliński. Po stronie polskiej zdecydowanie najwięcej turystów przyciąga powiat tatrzański, natomiast po
stronie słowackiej ponad połowa wszystkich odwiedzających turystów gościła w powiecie Poprad i Liptowski Mikulasz.
Liczba turystów wzrasta z roku na rok, powodując coraz większy rozwój turystyki. Zwiększa się liczba obiektów noclegowych,
których w 2012 roku było już 2.146 (949 po stronie polskiej i 1197 po stronie słowackiej). Liczba dostępnych miejsc noclegowych
również rośnie. W 2012 roku dla turystów dostępne były 101.202 miejsca noclegowe (46.456 po polskiej stronie i 54.746 po stronie
słowackiej).
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Obecny system transportowy na pograniczu polsko-słowackim w EUWT TATRY związany jest z historycznym układem dróg
i kolei. Duże zróżnicowanie terenu i przewaga ukształtowania górzystego spowodowały, iż koszt budowy i utrzymania sieci infrastruktury drogowej jest bardzo wysoki. Główne szlaki drogowe i kolejowe położone są w dolinach i wpisują się w historyczne szlaki
handlowe prowadzące z północy na południe Europy. Sieć dróg wymaga rozwoju, zwłaszcza w kierunku północ-południe, w celu
poprawy dostępności obszaru. Infrastruktura transportowa ma szczególne znaczenie dla rozwoju obszarów przygranicznych. Ze
względu na potrzeby regionu (rozwój turystyki, tranzyt towarowy) konieczny jest rozwój sieci drogowej. W ostatnich latach dzięki
wsparciu z funduszy Unii Europejskiej zrealizowanych zostało wiele dużych i ważnych transgranicznych inwestycji z zakresu
modernizacji połączeń drogowych na pograniczu, m.in. Zakopane-Chochołów-granica państwa, Moszczenica-Konieczna, Niedzica-granica państwa, Leluchów-Dubne-Wojkowa, Osturnia-granica państwa-Niedzica-Dębno, Jabłonka-Lipnica Wielka-Bobrov-Zubrohlava. Mieszkańców pogranicza połączyły mosty, kładki piesze i rowerowe (Most Wyszehradzki na przejściu granicznym Leluchów-Čirč, kładka pieszo-rowerowa na rzece Dunajec pomiędzy Sromowcami Niżnymi i Czerwonym Klasztorem, kładka linowa na
szlaku rowerowym z Piwnicznej przez Leluchów do Lipan). Dzięki temu poprawiła się jakość dróg lokalnych.
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Obszar EUWT TATRY przecina sieć szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym, stanowiąca część sieci TEN-T –
transeuropejskiej sieci transportowej. Bezpośrednio przez obszar EUWT TATRY biegnie trasa europejska E77 w układzie północ-południe, która po stronie polskiej obejmuje drogę krajową nr 7 na odcinku Kraków-Chyżne, a po stronie słowackiej drogę krajową
nr 59 (R3) przez Trstenę i Rużomberok do Bańskiej Bystrzycy. Po polskiej stronie granicy najbliżej obszaru EUWT TATRY znajduje
się część równoleżnikowego korytarza III międzynarodowej sieci TEN-T z Drezna przez Wrocław, Kraków do Lwowa (autostrada
A4). Po stronie słowackiej jego ekwiwalentem jest korytarz Va (Bratysława – Żylina – Koszyce – Lwów), którego część stanowi
autostrada D1 z Bratysławy przez Trnawę, Trenczyn, Żylinę, Poprad, Preszów, Koszyce, Michalowce do granicy z Ukrainą w miejscowości Záhor.
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Przez EUWT TATRY po polskiej stronie przebiega 6 dróg krajowych:
●● nr 7 – Gdańsk - Elbląg - Warszawa - Radom - Kielce - Miechów - Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Chyżne (granica
państwa)
●● nr 28 – Zator - Wadowice - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Skomielna Biała - Rabka - Limanowa - Mszana Dolna Nowy Sącz - Gorlice - Jasło - Krosno - Sanok - Przemyśl - Medyka (granica państwa)
●● nr 47 – Rabka - Nowy Targ - Zakopane
●● nr 49 – Nowy Targ - Białka Tatrzańska - Czarna Góra - Jurgów (granica państwa)
●● nr 75 – Niepołomice - Brzesko - Czchów - Nowy Sącz - Muszynka
●● nr 87 – Nowy Sącz - Stary Sącz - Rytro - Piwniczna-Zdrój
●● oraz drogi wojewódzkie nr 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 968, 969, 971, 975, 977, 979, 980, 981, 993.
Po stronie słowackiej przebiega natomiast 8 dróg krajowych:
●● nr 18 - biegnąca od przejścia granicznego z Czechami w Makovie przez Żylinę, Martin, Poprad i Preszów do skrzyżowania z
drogą krajową nr 50 w Michalovcach.
●● nr 59 – biegnąca z północy – od dawnego przejścia granicznego z Polską w Chyżnem przez Ružomberok do Bańskiej Bystrzycy. Na odcinku Horna Lehota-Oravsky Podzamok: 6,5km oraz na obwodnicy Trsteny: 7,2km jest fragmentem budowanej drogi
ekspresowej R3. Jej kontynuacją jest polska droga krajowa nr 7.
●● nr 67 – początek na granicy z Węgrami i koniec na granicy z Polską na Łysej Polanie.
●● nr 68 – trasa jest przedłużeniem polskiej drogi nr 87 i biegnie na południe przez Preszów i Koszyce do węgierskiej drogi krajowej
nr 3.
●● nr 70 – droga biegnąca z Dolnego Kubina do drogi krajowej nr 18.
●● nr 72 – droga biegnie z rejonu miasta Podbrezová do skrzyżowania z krajową 18 w okolicach Liptovskiego Hrádoku. Trasa
prowadzi przez malownicze tereny przecinając park narodowy Niżnych Tatr.
●● nr 77 – droga zaczyna się w mieście Spišská Belá na skrzyżowaniu z drogą nr 67, biegnie wzdłuż granicy z Polską aż do Svidnika, gdzie krzyżuje się z I/7
●● nr 78 – łączy Oravský Podzámok z dawnym przejściem granicznym z Polską w Korbielowie. Droga prowadzi przez leżącą nad
Jeziorem Orawskim miejscowość Námestovo.
W 2012 roku przez teren sześciu powiatów leżących w polskiej części EUWT TATRY przebiegało ponad 3.516 km dróg powiatowych spośród blisko 13.000 km w Małopolsce oraz 9.844 km dróg gminnych spośród ponad 28.000 km w Małopolsce i wartość ta
podwoiła się od 2006 roku. Po stronie słowackiej przez obszar EUWT TATRY leżący w Kraju Preszowskim przebiega 165 km dróg
II. kategorii (z 523 km w całym Kraju Preszowskim) i 948 km dróg III. kategorii (z 1.920 km w całym Kraju Preszowskim). Natomiast
przez obszar powiatów należących do Kraju Żylińskiego przebiega 148 km dróg II. kategorii (z 328 km w Kraju Żylińskim) i 508 km
dróg III. kategorii (z 1.118 km w Kraju Żylińskim).
Sieć transportu drogowego uzupełniają trasy kolejowe, które ze względu na ukształtowanie terenu nie są zbyt liczne. Przejazd
przez granice polsko-słowacką na obszarze EUWT TATRY dostępny był jedynie na linii kolejowej nr 188 Muszyna – Plaveč – Koszyce. Jednak pociągi już tu nie kursują ze względu na zerwany most podczas powodzi w 2010 roku. Jedynym przejściem granicznym obsługującym przejazdy kolejowe na Słowację jest Zwardoń-Skalite w województwie śląskim.
Jedyny międzynarodowy port lotniczy zlokalizowany na obszarze EUWT TATRY to lotnisko Poprad-Tatry. Po stronie polskiej
w bezpośredniej bliskości obszaru Ugrupowania znajdują się międzynarodowe lotniska Kraków-Balice oraz Katowice-Pyrzowice.
W Nowym Targu funkcjonuje lotnisko sportowe.
Na granicy polsko-słowackiej znajdującej się w obszarze EUWT TATRY funkcjonuje 9 drogowych przejść granicznych, które
po wejściu Polski i Słowacji do strefy Schengen są ogólnodostępne: Chochołów - Sucha Hora, Chyżne – Trstena, Winiarczykówka
– Bobrov, Łysa Polana – Tatranská Javorina, Jurgów – Podspady, Niedzica – Lysa nad Dunajcom, Leluchów – Cirć, Muszyna –
Plaveč, Piwniczna – Mnišek nad Popradom.
Problemem, który negatywnie wpływa na rozwój terenów przygranicznych, poprawę dostępności do usług turystycznych, ale
także do rynku pracy i oferty edukacyjnej, jest brak połączeń komunikacji publicznej o charakterze transgranicznym. Funkcjonuje
tylko jedna prywatna linia autobusowa Przedsiębiorstwo Autobusowe Strama z Zakopanego do Popradu przez Poronin, Bukowinę
Tatrzańską, Łysą Polanę, a na Słowacji: Jaworzynę Tatrzańską (Tatranská Javorina), Ździar (Ždiar), Jaskinię Bielską (Belianska
jaskyňa) w Tatrzańskiej Kotlinie (Tatranská Kotlina),   Kieżmarskie Żłoby (Kežmarské Žľaby), Dolinę Białej Wody (Dolina Bielej
vody), Tatrzańską Łomnicę (Tatranská Lomnica) i Stary Smokowiec (Starý Smokovec). Kursuje ona tylko w sezonie letnim od 15
czerwca do 15 października.  

