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

Misja
Misja określa nadrzędny cel i sens funkcjonowania organizacji. Wyznacza kierunek działania w realizacji wizji, którą chcemy osiągnąć w długofalowej perspektywie 2020 roku.
Biorąc pod uwagę zapisy Konwencji i Statutu EUWT TATRY, doświadczenia uzyskane podczas procesu tworzenia Ugrupowania,
oczekiwania związane z utworzeniem EUWT TATRY w odniesieniu do realizacji polsko-słowackiej współpracy oraz możliwości,
jakie dla tego innowacyjnego instrumentu prawnego przewidują akty prawne Unii Europejskiej określiliśmy następującą misję:
EUWT TATRY szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej
współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”.

Wizja
Tworząc EUWT TATRY jego założyciele – Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz Združenie Euroregion „Tatry” w Kieżmarku dążyli do podniesienia na wyższy poziom prawny, organizacyjny, merytoryczny polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Zgodnie z tymi założeniami Ugrupowanie ma być narzędziem wzmacniającym w innowacyjny sposób tę współpracę. Wykorzystanie w latach 2014-2020 potencjału EUWT TATRY i możliwości, jakie daje funkcjonowanie wspólnego podmiotu prawnego
pozwoli oczekiwać, iż dzięki wdrożeniu niniejszej strategii zrealizowana zostanie następująca wizja:
EUWT TATRY jako innowacyjne i skuteczne narzędzie
realizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.
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W oparciu o określone w analizach możliwości rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, zidentyfikowane oczekiwania oraz potencjał, jaki posiada poprzez swój charakter prawny Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wybrane zostały cztery strategiczne obszary współpracy, na których koncentruje się poniższa strategia. W każdym z nich wskazano cel
strategiczny i po cztery cele szczegółowe, a także kluczowe działania, które pozwolą zrealizować misję EUWT TATRY.

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

I. STRATEGICZNY OBSZAR WSPÓŁPRACY

Obszar pogranicza polsko-słowackiego cechuje wyjątkowe bogactwo i różnorodność walorów kulturowych, historycznych i
przyrodniczych. Występują tu unikalne zabytki historii, architektury i sztuki, folklor i rzemiosło tradycyjne, zamki i warownie, zespoły
miejskie, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe stanowi wielki potencjał
pogranicza polsko-słowackiego. Jest to czynnik decydujący o atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza, które jest niezwykle
popularnym celem podróży. Dlatego też należy go upowszechniać i promować w sposób zintegrowany i wspólny.
Jako priorytetowe w strategii działania EUWT TATRY wskazujemy wspólne inicjatywy i projekty prowadzące do udostępniania
tego dziedzictwa w sposób zintegrowany w ramach transgranicznych sieci szlaków turystycznych oraz wspólnych produktów
turystycznych. Kluczowe będą działania skupiające się i nawiązujące do dwóch strategicznych projektów Euroregionu „Tatry”.
Sztandarowym projektem jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – kontynuowanie budowy kolejnych odcinków
tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej i inicjatywy nawiązujące do tej idei. Kolejnym strategicznym projektem, którego
kontynuacja pozwoli na realizację celów strategii jest „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego” – wielowątkowe
i różnorodne działania naukowe, popularyzatorskie, wydawnicze, inwestycyjne, których celem będzie upowszechnienie, prezentacja, promocja, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza. Dbałość o to dziedzictwo powinna oznaczać
także podejmowanie przez polskie i słowackie instytucje wspólnych działań w zakresie renowacji pamiątek kultury i obiektów
zabytkowych usytuowanych na transgranicznych trasach turystycznych.
Turystom odwiedzającym poszczególne regiony pogranicza należy zapewnić dostęp do informacji na temat miejsc wartych
odwiedzenia po obu stronach granicy. Dziś często informacje te są rozproszone. Brakuje również dostępu do takich kompleksowych informacji np. w internecie, w aplikacjach mobilnych lub wielojęzycznych publikacjach. Przykładem takich działań może być
zagospodarowanie i adaptacja dawnych budynków straży granicznej na potrzeby transgranicznych centrów informacji, promocji i
turystyki, co pozwoli na utworzenie na obszarze działania EUWT TATRY transgranicznej sieci punktów informacji, usytuowanych w
bardzo dogodnych dla turystów miejscach na granicy. Konieczne są również działania dotyczące zwiększenie dostępu do zasobów
kultury i przyrody poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, prezentowania i udostępniania w atrakcyjnej formie, wykorzystującej nowoczesne interaktywne rozwiązania technologiczne baz informacji, zdjęć, filmów, multimediów, archiwaliów, danych o
kulturze, historii i przyrodzie pogranicza. Takie spójne i kompleksowe działania pozwolą na zdecydowanie lepszą promocję całego
obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Zwiększą zainteresowanie i wiedzę na temat walorów pogranicza, a tym samym zwiększą
jego atrakcyjność dla turystów.
Działania dotyczące promowania i udostępniania dziedzictwa kulturowe powinny być prowadzone w połączeniu z racjonalnym
i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. Stąd konieczne jest promowanie alternatywnych form odpoczynku,
uzupełnianie dotychczasowej oferty turystycznej o nowe, wspólne propozycje, np. szlaki tematyczne, turystykę kulturową, uzdrowiskową, ekoturystykę, agroturystykę, turystykę rowerową, pieszą, narciarską, itp.
Działania inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury turystycznej powinny uwzględniać udostępnianie tych miejsc osobom niepełnosprawnym poprzez likwidowanie barier architektonicznych, odpowiednie udogodnienia, czy tworzenie takich rozwiązań i wykorzystanie nowoczesnych technologii, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni poznawać dziedzictwo kulturowe i
przyrodnicze obszaru działania EUWT TATRY.

Cel strategiczny:

Zachowanie i upowszechnienie niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na polsko-słowackim obszarze
działania EUWT TATRY

Cele szczegółowe

I. 1 Wykorzystanie wielokulturowości pogranicza polsko-słowackiego do jego większej i bardziej zintegrowanej promocji oraz budowania wspólnych produktów turystycznych
I. 2 Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza  
I. 3 Zachowanie unikatowych wartości kulturowych ukształtowanych w ciągu wieków przez wpływy różnych kultur
I. 4 Ochrona zasobów przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego i promowanie ich racjonalnego wykorzystania
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Kluczowe działania:

● budowa i modernizacja tras rowerowych na pograniczu polsko-słowackim:  
  - kontynuacja realizacji Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr: II etap – dokończenie polskiego odcinka szlaku
od Nowego Targu do przejścia granicznego w Niedzicy-Łysej nad Dunajec, budowa kolejnych odcinków po stronie słowackiej
m.in. Žiar-Smrečany- Liptovský Mikuláš –Liptovský Trnovec,  Huncovce - Velka Lomnica – Poprad – Matejovce, Červený Kláštor
– Sp. Stará Ves, Tatranská Lomnica - Tatranská Kotlina,  Tatranská Kotlina – Ždiar – Podspády, Spišská Belá – Kežmarok), itd.
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  - budowa pętli tematycznych powiązanych ze Szlakiem wokół Tatr (np. trasa chochołowska i wierchowa, „pętla puścizn czarnodunajeckich”, „ścieżka cysterska”, „trasa łopuszniańska”, „pętla spiska”, „pętla stoki Gorców”), itp.
  - trasy rowerowe na Orawie, Spiszu, Podhalu, Liptowie, w Pieninach, ziemi sądeckiej i limanowskiej, Tatranska cyklomagistrala, itd.,
  - rowerowe trasy tematyczne, np. trasa uzdrowiskowa itp.
● wyznaczanie, budowa i promocja transgranicznych szlaków turystycznych
● budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej wokół istniejących i powstających transgranicznych  szlaków turystycznych
– ścieżek rowerowych, tras biegowych, pieszych, narciarskich, edukacyjnych, szlaków tematycznych, np. punkty informacyjne,
miejsca postojowe i rekreacyjne, punkty widokowe, itp. na przykład adaptacja budynku stacji kolejowej w Nowym Targu z początku XX wieku na interaktywne centrum wiedzy o walorach kulturowo-historyczno-przyrodniczych pogranicza
● adaptacja dawnych budynków straży granicznej na potrzeby transgranicznych centrów informacji, promocji i turystyki (utworzenie sieci centrów/punktów informacji na obszarze EUWT)
● wspólne działania polskich i słowackich instytucji w zakresie renowacji pamiątek kultury i obiektów zabytkowych usytuowanych
na transgranicznych trasach turystycznych,
● wspólne polsko-słowackie przedsięwzięcia zwiększające dostępność do zabytków i zbiorów sztuki poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji - digitalizacja zbiorów i udostępnianie ich za pomocą aplikacji mobilnych, portali internetowych
● wspólna promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego prowadzone w sposób zintegrowany – kontynuacja projektu
Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego,
● organizowanie wspólnych, polsko-słowackich wydarzeń promujących walory pogranicza,
● tworzenie spójnych systemów informacji dla turystów, ujednolicenie oznakowania, wspólne aplikacje mobilne, informatory, mapy,
przewodniki, portale internetowe,
● budowa i promocja wspólnych usług turystycznych, organizacja targów turystycznych, wizyt, szkoleń, zintegrowane transgraniczne kampanie informacyjne i promocyjne z wykorzystaniem wielojęzycznych wydawnictw, nowoczesnych środków komunikowania, internetu
● wspólne działania na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
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Po wejściu Polski i Słowacji do strefy Schengen łatwiej jest przekraczać polsko-słowacką granicę, a stan infrastruktury drogowej znacznie się poprawił. Dzięki działaniom samorządów oraz środkom z funduszy Unii Europejskiej, w tym Programu Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006 oraz Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 w ciągu ostatnich
lat znacznie poprawiła się jakość infrastruktury drogowej. Zmodernizowano lub wybudowano wielu dróg prowadzących bezpośrednio do granicy państwowej. Poprawił się komfort jazdy, skrócił czas przejazdu. Niektóre odcinki dróg wciąż jednak wymagają
modernizacji. Priorytetowo należy traktować odcinki dróg lokalnych bezpośrednio prowadzących do polsko-słowackiej granicy. Remonty dróg powinny uwzględniać w miarę możliwości budowę wydzielonych pasów dla tras rowerowych, nawiązując w ten sposób
do tworzonych na polsko-słowackim pograniczu sieci dróg rowerowych.  
Strategiczne znaczenie dla rozwoju obszaru ma rozwiązanie głównego problemu związanego z dostępnością komunikacyjną.
Na obszarze wokół Tatr zupełnie brakuje transgranicznych połączeń komunikacji publicznej, z czym borykają się zarówno mieszkańcy sąsiadujących ze sobą powiatów po obu stronach granicy polsko-słowackiej, jak i turyści licznie odwiedzający ten region.
Brak ten jest negatywnie odczuwany w regionie. Stanowi barierę w turystycznym zwiedzaniu sąsiednich terenów na pograniczu
polsko-słowackim. Jest czynnikiem hamującym rozwój transgranicznego rynku pracy oraz stanowi barierę przy podejmowaniu
decyzji o wyborze, np. studiów po drugiej stronie granicy. Aby podróżować na drugą stronę granicy konieczne jest posiadanie
samochodu albo transport zorganizowany przez biuro podróży.
Już od wielu lat w podejmowanych działaniach Związek Euroregion „Tatry” zwraca uwagę na potrzebę podjęcia działań w celu
rozwiązania tego problemu, który dotyczy całego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Tematowi polsko-słowackich połączeń
komunikacyjnych dużo miejsca poświęciła Polsko-Słowacka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej  podczas
posiedzenia w dniach 6-7.11.2013 r. w Nowym Targu. Związek Euroregion „Tatry” podjął również pierwsze kroki na drodze do
stworzenia zintegrowanego transportu publicznego w regionie – w 2013 roku zrealizował mikroprojekt, w ramach którego przeprowadzono inwentaryzację transgranicznych połączeń komunikacyjnych na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Wnioski

53

II. STRATEGICZNY OBSZAR WSPÓŁPRACY

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

są jednoznaczne – konieczne jest stworzenie warunków do zwiększenia dostępności do publicznych transgranicznych połączeń
komunikacyjnych i wsparcie uruchomienia publicznych połączeń komunikacyjnych pomiędzy przygranicznymi miejscowościami z
obu stron granicy. Dlatego też priorytetowym zadaniem w ramach strategii będą dążenia do zmiany tej sytuacji i organizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego sieci transgranicznych połączeń komunikacyjnych.
Definiując ten obszar współpracy transgranicznej w ramach strategii działania EUWT TATRY wskazujemy również na trzeci
element związany z dostępnością komunikacyjną – wykorzystanie e-technologii w bezpośredniej komunikacji. Chcemy promować
wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji międzyludzkiej, gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu i przekazywaniu informacji poprzez mobilne systemy, aplikacje przygotowywane i zarządzane wspólnie przez polskie i słowackie podmioty.

Cel strategiczny

Poprawa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru działania EUWT TATRY

Cele szczegółowe

II. 1 Poprawa komunikacji na pograniczu
II. 2 Usprawnienie bezpośrednich połączeń komunikacyjnych i transportowych
II. 3 Zwiększenie mobilności mieszkańców i turystów
II. 4 Zwiększenie wykorzystania e-technologii w komunikacji społecznej

Kluczowe działania

● modernizacja i budowa dróg lokalnych o charakterze transgranicznym, położonych w bezpośredniej bliskości granicy, istotnych
ze względu na łączenie sieci drogowych po obu stronach granicy
● opracowanie planu organizacji zintegrowanego systemu wspólnych polsko-słowackich połączeń komunikacji publicznej,
● ułatwienie i unowocześnienie dostępu do informacji na temat rozkładów jazdy i połączeń komunikacji publicznej, poprzez wprowadzenie wspólnych rozwiązań stosowanych po obu stronach granicy, wykorzystanie technologii IT, dostęp do informacji w
formie map, ulotek, przewodników, informatorów, plansz, aplikacji, informacji w internecie,
● wsparcie tworzenia multimodalnych połączeń w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, w tym budowa parkingów typu
„park and ride”
● opracowanie systemu i analiza możliwości uruchomienia linii przewozowych,
● wspólne planowanie i zarządzanie usługami związanymi z transportem publicznym
● wspieranie uruchomienia transgranicznych połączeń komunikacji publicznej
● dążenie do coraz szerszego wykorzystania e-technologii i nowoczesnych form komunikowania
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Edukacja stanowi jeden z głównych czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Poziom tego rozwoju
na pograniczu polsko-słowackim jest niższy niż w pozostałych regionach Polski i Słowacji. Turystyka oparta na bogactwie kulturowym i przyrodniczym tego obszaru oraz związane z nią usługi są najlepiej rozwijającą się branżą. Brakuje natomiast przedsięwzięć
w innych dziedzinach, które mogłyby stworzyć alternatywę dla turystyki, wspierać ją i równocześnie otwierać nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Konieczne staje się też unowocześnianie i podnoszenie jakości usług turystycznych, tworzenie nowych
ofert turystycznych. Wszystkie te działania wymagają odpowiedniego przygotowania, zdobycia wiedzy i umiejętności, Dlatego tak
ważne i strategiczne jest zadbanie o wysoki poziom edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych wymagań rynku
pracy. Połączenie wysokich kwalifikacji z umiejętnym wykorzystaniem potencjału pogranicza przyniesie zdecydowane korzyści dla
rozwoju społeczno-gospodarczego.
Dotychczas zbyt mało realizowanych było wspólnych działań i transgranicznych przedsięwzięć edukacyjnych. Wprawdzie systemy oświatowe w Polsce i na Słowacji różnią się, po polskiej stronie pogranicza zdecydowanie lepiej rozwinięta jest sieć szkół
wyższych, natomiast po stronie słowackiej szkolnictwo zawodowe, jednak te właśnie cechy można wykorzystać jako atuty do
wspólnych przedsięwzięć. Po wejściu do strefy Schengen łatwiejsze i bardziej dostępne powinno być korzystanie z oferty eduka-
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cyjnej po drugiej stronie granicy oraz poszukiwanie tam pracy. Powinny być podejmowane wspólne działania ułatwiające dostęp
do informacji na ten temat, ale także organizowane wspólne szkolenia, kursy zawodowe, językowe, itp. rozwijające kompetencje
poszukiwane na rynku pracy w regionie.
Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez szkoły, instytucje oświaty i rynku pracy z pogranicza polsko-słowackiego oraz bezpośrednie zaangażowanie nauczycieli i uczniów we wspólne projekty badawcze i poznawcze, organizację wizyt
studyjnych, staży, praktyk, wymian pozwoli na zdobycie w praktyce wiedzy i doświadczenia, dzięki którym uczniowie i studenci
będą mieli w przyszłości większe szanse na znalezienie pracy w regionie przygranicznym.
Potrzeba podnoszenia kwalifikacji dotyczy także pracowników instytucji publicznych pogranicza polsko-słowackiego. Pracownicy samorządów, instytucji kultury, oświaty, ochrony zdrowia, urzędów pracy, jednostek ratowniczych straży pożarnej, policji itp.
to grupa najbardziej zaangażowana w przygotowywanie i realizację wspólnych transgranicznych przedsięwzięć, mająca codzienne bezpośrednie kontakty ze społecznością lokalną pogranicza. Wciąż niewystarczająca jest znajomość systemów prawnych i
procedur administracyjnych stosowanych po drugiej stronie granicy. Występują również bariery językowe w zakresie rozumienia
i stosowania specjalistycznego słownictwa. Utrudnia to realizację wspólnych przedsięwzięć i skuteczne, szybkie rozwiązywanie
problemów, które bezpośrednio dotyczą społeczności lokalnych pogranicza. Należy zatem umożliwić podniesienie kwalifikacji
zawodowych pracowników polskich i słowackich instytucji publicznych i zdobywanie przez nich niezbędnych umiejętności i wiedzy
poprzez wspólne kursy i szkolenia, staże zawodowe, wizyty studyjne itp., które pozwolą na znoszenie istniejących barier i zwiększą
jakość prowadzonej współpracy transgranicznej.  
Transgraniczna edukacja na obszarze EUWT TATRY powinna obejmować także działania edukacyjne wśród mieszkańców
pogranicza, zwłaszcza dzieci i młodzieży dotyczące poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jego ochrony oraz
zapobiegania zagrożeniom.

Cel strategiczny

Rozwój edukacji transgranicznej jako czynnika wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania EUWT TATRY

Cele szczegółowe

III. 1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników polskich i słowackich instytucji publicznych i samorządów
III. 2 Rozwijanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy w regionie
III. 3 Aktywizacja uczniów i nauczycieli polskich i słowackich szkół i uczelni do realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych  
III. 4 Rozwój współpracy transgranicznej szkół oraz instytucji edukacyjnych i instytucji rynku pracy

Kluczowe działania:
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● doskonalenie zawodowe pracowników samorządów, nauczycieli, pracowników instytucji kultury, oświaty, sztuki, przewodników,
pracowników centrów informacji turystycznej, służb parków narodowych i krajobrazowych, ośrodków naukowych, organizacji
pozarządowych – organizowanie staży zawodowych w instytucjach po drugiej stronie granicy, wymiana pracowników, wspólne
kursy i szkolenia zawodowe, nauka języka słowackiego i polskiego, wizyty studyjne,
● wzmacnianie potencjału jednostek ratowniczych w regionie transgranicznym poprzez szkolenia, wspólne programy szkoleniowe,
programy niesienia pomocy i zwalczania zagrożeń, wymianę doświadczeń, wspólne akcje – działania w kierunku budowania
wspólnego systemu ratownictwa,
● wspólne akcje edukacyjne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zapobiegania zagrożeniom wśród
mieszkańców pogranicza, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
● wypracowanie wspólnych programów szkolenia i dokształcania pracowników instytucji publicznych pogranicza polsko-słowackiego, a także przeznaczonych dla nich kursów i studiów podyplomowych,
● organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i kursów m.in. w zakresie znajomości uwarunkowań prawnych, procedur administracyjnych, nauki języka,
● wspólne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, historii, ochrony
środowiska, sportu,
● wspólne analizy i wdrożenie oferty edukacyjnej odpowiadającej zapotrzebowaniu rynku pracy,
● programy wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności – skierowane do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych
i wyższych,
● tworzenie systemów informacji na temat oferty kształcenia i szkolenia zawodowego po obu stronach granicy.

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

IV. STRATEGICZNY OBSZAR WSPÓŁPRACY

Stabilne i trwałe partnerstwo transgraniczne stanowi podstawę skutecznej realizacji wspólnych projektów. Jest warunkiem, bez
którego nie byłaby możliwa realizacja jakiegokolwiek przedsięwzięcia wpisującego się w każdy z pozostałych trzech strategicznych
obszarów współpracy wskazanych powyżej. Rezultaty wspólnych projektów uzależnione są od wysokiej jakości partnerstwa w zakresie ich przygotowania i realizacji, co podkreśla w swoich dokumentach Komisja Europejska.
Wyodrębnienie jako strategicznego obszaru współpracy działań związanych ze wzmacnianiem transgranicznego partnerstwa
jest świadomym zabiegiem i konsekwencją dotychczasowych doświadczeń, zwłaszcza tych zdobytych podczas realizacji mikroprojektów, którymi zarządza biuro Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz analiz i konsultacji przeprowadzonych podczas prac
nad strategią. Wyniki ankiety i konsultacji jednoznacznie wskazują na potrzebę budowania partnerstw. Możliwość nawiązania trwałej
współpracy z partnerem z drugiej strony granicy i jej kontynuowania w kolejnych projektach jest wskazywana przez samorządy jako
jedna z najważniejszych korzyści realizacji transgranicznych programów, podobnie jak możliwość wzajemnego poznawania się i
budowanie dobrosąsiedzkich relacji.
Wzmocnienie partnerstw pozwoli na lepszą koordynację strategicznych projektów, efektywniejszą absorbcję środków z funduszy
Unii Europejskiej, lepsze przygotowanie i realizację projektów oraz widoczne i trwałe rezultaty współpracy.
Promowanie i budowanie trwałych transgranicznych partnerstw dotyczy zarówno samorządów, jak i instytucji publicznych oraz
organizacji pozarządowych, których udział i zaangażowanie w realizację transgranicznych projektów powinno wzrastać. Aktywizacja
i zacieśnianie współpracy powinno również nastąpić w przypadku samorządów i podmiotów znajdujących się na obszarze EUWT
TATRY, ale znacznie oddalonych od granicy. Promowanie współpracy transgranicznej może przyczynić również do włączenia nowych podmiotów i rozwijania nowych partnerstw.
Konieczne jest również podjęcie działań w zakresie poszerzenia współpracy podmiotów z pogranicza polsko-słowackiego z
podmiotami z innych regionów Europy. Budowanie takich partnerstw umożliwi korzystanie z innych dotacji niż tylko Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020, np. programu współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA, programu współpracy
transnarodowej Europa Środkowa, programu Europa dla Obywateli, Funduszu Wyszehradzkiego, funduszy norweskich itp.  
EUWT TATRY jako sformalizowana i trwała struktura współpracy, powstała w oparciu o porządek prawny Unii Europejskiej
powinno wspierać i promować takie działania zarówno w wymiarze lokalnym, jak i europejskim. Z drugiej strony konieczne jest
również rozwijanie współpracy EUWT z innymi podmiotami i partnerami, co pozwoli na wzmocnienie jego roli, większą widoczność
Ugrupowania w regionie i na poziomie europejskim, budowanie partnerskich relacji z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.

Cel strategiczny:

Rozszerzanie i wzmacnianie transgranicznych partnerstw polskich i słowackich samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających na obszarze EUWT TATRY

Cele szczegółowe:

IV. 1 Promowanie, budowanie i rozwijanie trwałych, wysokiej jakości transgranicznych partnerstw
IV. 2 Aktywizacja współpracy partnerskiej polskich i słowackich podmiotów
IV. 3 Doskonalenie struktur i rozwój trwałych form współpracy transgranicznej
IV. 4 Zwiększenie udziału polskich i słowackich podmiotów w realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i innych
programów
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Kluczowe działania:

● tworzenie sieci współpracy samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych z pogranicza polsko-słowackiego, np. sieć miast
Euroregionu „Tatry”
● wspieranie tworzenia klastrów – sieci, organizacji skupiających polskie i słowackie podmioty z różnych branż z przygranicznych
obszarów Polski i Słowacji
● wspólne działania polskich i słowackich instytucji m.in. w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, turystyki, edukacji,
gospodarki, rynku pracy
● promowanie dobrych praktyk i trwałych efektów współpracy transgranicznej
● wzmacnianie współpracy służb ratowniczych
● promowanie współpracy międzysektorowej
● wspieranie inicjatyw lokalnych i udziału organizacji pozarządowych w polsko-słowackich projektach
● wspólne konferencje, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne dotyczące wymiany doświadczeń, transferu wiedzy, przygotowanie
wspólnych projektów
● przygotowanie i realizacja projektów we współpracy z innymi EUWT
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