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

Źródła finansowania
Zgodnie z zapisami Konwencji i Statutu 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 projektów bez finansowego wkładu
Unii Europejskiej.
Zakres strategicznych obszarów współpracy zidentyfikowanych w niniejszej strategii oraz specyfika charakteru prawnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY jako wspólnego polsko-słowackiego podmiotu warunkują, iż głównym
źródłem finansowania działań Ugrupowania będą fundusze Unii Europejskiej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2014-2020. EUWT TATRY podobnie jak inne ugrupowania może być również beneficjentem innych programów współpracy międzyregionalnej i transnarodowej.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY może ubiegać się o dofinansowanie swoich działań także z innych
europejskich programów, takich jak m.in. Europa dla Obywateli, Erasmus+, Horyzont 2020, współfinansujących realizację projektów, w które zaangażowani są partnerzy z różnych krajów członkowskich.
Kolejnym źródłem finansowania działań EUWT TATRY wskazanych w niniejszej strategii mogą stać się polskie i słowackie
programy krajowe oraz regionalne, np. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Integrovaný regionálny operačný
program 2014 – 2020 w Republice Słowackiej, dotacje w ramach konkursów na realizację zadań publicznych na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami ogłaszanych m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Województwa Małopolskiego.
Działanie EUWT TATRY określone w strategii mogą być również finansowane w ramach programów spoza Unii Europejskiej,
m.in. Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępnych
dla EUWT TATRY.

Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020
Zasięg geograficzny:
Po stronie polskiej: podregiony bielski, nowosądecki, oświęcimski, krośnieński, przemyski oraz dodatkowo powiaty: pszczyński,
myślenicki, rzeszowski i miasto grodzkie Rzeszów
Po stronie słowackiej: Žilinský Samorządowy Kraj, Prešovský Samorządowy Kraj oraz dodatkowo powiat Spišská Nová Ves z
Koszyckiego Samorządowego Kraju
Budżet:
155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym dla strony polskiej dostępne będzie 100 mln euro, a dla
beneficjentów ze strony słowackiej 55 mln euro.
Poziom dofinansowania – do 85%
Wspierane działania:
1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie pogranicza – 77,50 mln EUR
2. Zrównoważony transport transgraniczny – 55,80 mln EUR
3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie – 12,40 EUR

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

Strona

Mikroprojekty będą realizowane w ramach 2 celów tematycznym:
● Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie pogranicza
● Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
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Budżet dla Funduszu Mikroprojektów wynosić będzie maks. 15% środków Programu, tj. 23,25 mln EUR, w tym strona polska
dysponować będzie kwotą ok. 15.000.000 EUR, a strona słowacka kwotą ok. 8.250.000 EUR.
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Fundusz Mikroprojektów realizowany będzie poprzez trzy projekty parasolowe:

1) Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Wyższymi Jednostkami Terytorialnymi
Preszów i Żylina:
Zasięg geograficzny:
Strona polska:
● podregion nowosądecki: powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat
miasto Nowy Sącz,
● podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
● powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim.
Strona słowacka:
● Żyliński Kraj Samorządowy – Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš,
● Preszowski Kraj Samorządowy – Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad, Okres
Spišská Nová Ves,
Budżet:
Razem projekt parasolowy: 8.272.939,57 EUR, w tym:
● Związek Euroregion „Tatry” – 5.000.000,00 EUR
● ZSK – 1.382.823,76 EUR
● PSK – 1.890.115,81 EUR

2) Stowarzyszenie Region Beskidy w partnerstwie z Wyższą Jednostką Terytorialną Żylina:
Zasięg geograficzny:
Strona polska:
● podregion bielsko-bialski: powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie, powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej, powiat żywiecki z
siedzibą w Żywcu, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała,
● podregion centralny Śląsk: powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie,
● podregion Nowosądecki: powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach, Gmina Pcim
z powiatu myślenickiego,
● Powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu.
Strona słowacka:
● Żyliński Kraj Samorządowy – Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo.
Budżet:
Razem projekt parasolowy: 7.568.101,24 EUR, w tym:
Euroregion Beskidy – 5.000.000,00 EUR
ZSK – 2.568.101,24 EUR

Strona
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3) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w partnerstwie z Wyższą Jednostką Terytorialną Preszów:
Zasięg geograficzny:
Strona polska:
● podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
powiat strzyżowski,
● podregion przemyski: powiat przemyski, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
● powiat rzeszowski i miasto Rzeszów w województwie podkarpackim.
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Strona słowacka:
● Preszowski Kraj Samorządowy – Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres
Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov
Budżet:
Razem projekt parasolowy: 7.408.959,19 EUR, w tym:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – 5.000.000,00 EUR
PSK – 2.408.959,19 EUR

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA
Zasięg geograficzny:
Współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.
Budżet:
359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie do 85%
Wspierane działania:
Celem Programu Współpracy INTERREG EUROPA 2014-2020 jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów realizowanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, a także
- w uzasadnionych wypadkach - celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (EWT). Wspierana będzie wymiana doświadczeń i
pogłębianie wiedzy wśród podmiotów decydujących o rozwoju regionów. Instytucje z różnych części Europy, w ramach konsorcjów
partnerskich, będą wspólnie pracować nad wybraną dziedziną polityki (przykładowo: tworzeniem i rozwojem klastrów, tworzeniem
warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego etc.), tak
aby ulepszyć istniejące rozwiązania lub stworzyć nowe mechanizmy. Zakres tematyczny obejmuje:
● wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
● zwiększanie konkurencyjności MŚP;
● wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
● ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
Więcej informacji: www.interreg4c.eu

Program współpracy transnarodowej Europa Środkowa
Zasięg geograficzny:
Obszar 9 krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec (wybrane regiony), Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch (wybrane regiony).

Więcej informacji: www.central2020.eu

Strona

Wspierane działania:
Celem transnarodowego programu Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami, która zmienia miasta i regiony, czyniąc je
lepszymi miejscami do życia i pracy. Program w latach 2014-2020 będzie wspierał głównie działania o charakterze nieinwestycyjnym.
W ramach projektów możliwa będzie jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym. Program koncentruje się na następujących priorytetach:
● współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej
● współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej
● współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu
● współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej.  
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Budżet:
246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie do 85%

