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KTO UTWORZYŁ EUWT TATRY?

Związek
Euroregion
„Tatry”

[PL]

Drugie EUWT
z siedzibą
statutową
w Polsce
(NOWY TARG)
Pierwsze na
polskich
granicach EUWT
utworzone przez
Euroregion

(31
samorządów)

Združenie
Región
„Tatry”

[SK]

(104
samorządy)

Europejskie
Ugrupowanie
Współpracy
Terytorialnej
TATRY

Proces utworzenia EUWT TATRY

Etap koncepcji
(2007-2009)

Etap formalnego
powstawania
(2012-2013)

Etap budowania
struktur
+
działania
promocyjne
i informacyjne
(2010-2012)

UTWORZENIE EUWT TATRY

PODPISANIE
STATUTU
I KONWENCJI:
14 sierpnia 2013
REJESTRACJA
PRZEZ MSZ:
20 września 2013

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
EUWT TATRY

POWIERZCHNIA:
13.700 KM2
MIESZKAŃCY:
1.500.000 OSÓB

CELE i ZADANIA
cele
Dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej
dla wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej obszaru
działania Ugrupowania po polskiej i słowackiej stronie Tatr.

Przygotowanie
i realizacja projektów
współpracy terytorialnej
współfinansowanych
przez UE oraz projekty bez
finansowego wkładu UE

Ugrupowanie może
uczestniczyć w zarządzaniu
i wdrażaniu programów
lub części programów
finansowanych przez Unię
Europejską,
a w szczególności polskosłowackich transgranicznych
mikroprojektów

zadania

Dlaczego utworzyliśmy EUWT TATRY?
Realizacja
polsko-słowackiej
współpracy
transgranicznej
na wyższym
poziomie

Przezwyciężanie
barier formalnych,
na jakie napotykają
wspólne
polsko-słowackie
przedsięwzięcia

Narzędzie służące samorządom
członkowskim Euroregionu
„Tatry” do lepszej absorpcji
środków unijnych, zwłaszcza
w ramach Programu Interreg V-A
PL-SK 2014-2020

Zarządzanie
projektami
europejskimi
w perspektywie
2014-2020

Rozwiązywanie
transgranicznych problemów
społeczności lokalnych
pogranicza polsko-słowackiego

EUWT TATRY w programach INTERREG 2014-2020
EUWT TATRY, tak jak wszystkie Ugrupowania utworzone zgodnie z
Rozporządzeniem Parlament i Rady Europejskiej nr 1082/2006
Jest naturalnym beneficjentem programów Interreg, ponieważ
samodzielnie spełnia wszystkie kryteria współpracy.
Poprzez fakt, iż EUWT TATRY jest tak zwanym jedynym beneficjentem
(jak określają to rozporządzenia dot. funduszy europejskich na lata
2014-2020) może ono ułatwić proces przygotowania i realizacji
projektów oraz uprościć koordynację, zarządzanie i rozliczanie
samodzielnych projektów oraz projektów z udziałem podmiotów z
polsko-słowackiego pogranicza.

TZET

EUWT

Rola EUWT TATRY
w Programie INTERREG V-A PL-SK

EUWT może być
wnioskodawcą
projektów we wszystkich
osiach priorytetowych
Programu Interreg V-A

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

TZET

Starania o udział
EUWT w zarządzaniu
mikroprojektami w
Programie Interreg
V-A PL-SK, co mogło
stanowić innowacyjne
rozwiązanie

Wsparcie
samorządów
lokalnych w
przygotowaniu
i wdrażaniu
transgranicznych
projektów

EUWT TATRY jako
partner wiodący
projektu flagowego
z udziałem 10
samorządów, którego
koncepcja jest
aktualnie oceniana

EUWT

Wspólna strategia działania
EUWT TATRY na lata 2014-2020
W 2014 roku przygotowaliśmy „Polsko-słowacką strategię działanie EUWT
TATRY na lata 2014-2020”:
 jest ona narzędziem do sprawnego funkcjonowania i skutecznej realizacji
współpracy transgranicznej na polsko-słowackim pograniczu,
 w opracowanie strategii aktywnie włączyły się polskie i słowackie
samorządy – ankieta internetowa, spotkania konsultacyjne, zgłaszanie
propozycji wspólnych projektów

TZET

 określa strategiczne kierunki działania, które będą realizowane w ramach
EUWT TATRY,
 umożliwia skoordynowanie współpracy po polskiej i słowackiej stronie
granicy,

 jest kompatybilna do strategii określonej dla nowego programu
współpracy transgranicznej,

EUWT

 pozwala 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

Wspólna strategia działania
EUWT TATRY na lata 2014-2020
Ankieta dotycząca doświadczeń i perspektyw współpracy
transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego
65% uczestników ankiety realizowało projekt lub mikroprojekt w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. W przypadku polskich
samorządów współczynnik ten jest bardzo wysoki i wynosi aż 95% ankietowanych.
Natomiast po stronie słowackiej projekty realizowało 50% samorządów biorących
udział w ankiecie.
Czy gmina/miasto/powiat realizowała projekt lub
mikroprojekt w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej PL-SK 2007-2013?

35%

TAK

65%

NIE

Wspólna strategia działania
EUWT TATRY na lata 2014-2020
Ankieta dotycząca doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej
samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego
Odpowiedzi na pytanie o to, jakie dla samorządów są największe korzyści z
realizacji transgranicznych projektów/mikroprojektów przedstawiają się
bardzo podobnie po polskiej i słowackiej stronie.
Możliwość nawiązania trwałej współpracy
z partnerem słowackim/polskim i jej
kontynuowania w kolejnych projektach
Pozyskanie środków finansowych na realizację
ważnych przedsięwzięć samorządu
Możliwość inwestowania w rozwój transgranicznej
infrastruktury
Wzajemne poznawanie się i budowanie
dobrosąsiedzkich relacji
Promocja gminy/miasta/powiatu
Możliwość zaangażowania w projekty instytucji
i organizacji działających na terenie
gminy/miasta/powiatu
Zdobycie doświadczeń w zakresie realizacji
i rozliczania transgranicznych projektów
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Wspólna strategia działania
EUWT TATRY na lata 2014-2020
Ankieta dotycząca doświadczeń i perspektyw współpracy
transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego
Bardzo zbliżone były wskazania polskich i słowackich samorządów
dotyczące dziedzin, które są dla nich najistotniejsze we współpracy z
partnerami z drugiej strony granicy. Wyraźnie dominuje tutaj największe
bogactwo i atut pogranicza, jakim jest dziedzictwo kulturowe i historyczne
(20%), dalej – związana z nim turystyka (16%) oraz budowa i modernizacja
lokalnej infrastruktury (16%).
Blisko 99% ankietowanych samorządów chce kontynuować współpracę
trans graniczną oraz realizację wspólnych polsko-słowackich projektów.

EUWT

Wspólna strategia działania
EUWT TATRY na lata 2014-2020
Ankieta dotycząca doświadczeń i perspektyw współpracy
transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego
Jakiego rodzaju wsparcia najbardziej oczekiwałaby gmina/miasto/
powiat w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK
2014-2020 ze strony Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej TATRY?
RAZEM

PL

SK

Wsparcie na etapie przygotowania wniosku
aplikacyjnego

29%

22% 32%

Koordynacja strategicznych projektów przy ich
realizacji i rozliczaniu

24%

22% 25%

Merytoryczne wsparcie realizacji i rozliczania
projektów

19%

22% 18%

Szkolenia dotyczące procedur i zasad realizacji
projektów

17%

28% 12%

Pomoc w nawiązywaniu transgranicznych
partnerstw

11%

7% 13%

EUWT

Wspólna strategia działania
EUWT TATRY na lata 2014-2020

MISJA
Wykorzystanie potencjału EUWT TATRY szansą
na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy
TZET
transgranicznej
Euroregionu „Tatry”.

WIZJA
EUWT TATRY jako innowacyjne i skuteczne narzędzie
realizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

EUWT

Wspólna strategia działania
EUWT TATRY na lata 2014-2020
4 STRATEGICZNE OBSZARY WSPÓŁPRACY

I.
TZET
Wspólne
dziedzictwo
kulturowe
i przyrodnicze

II.
Dostępność
komunikacyjna
obszaru wokół
Tatr

III.
Transgraniczna
edukacja

IV.
Transgraniczne
EUWT
partnerstwa

Strategia EUWT TATRY na lata 2014-2020
Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
Cel strategiczny:
Zachowanie i upowszechnienie niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego na polsko-słowackim obszarze działania EUWT TATRY

Kluczowe działania
TZET(m.in.):




budowa i modernizacja tras rowerowych na pograniczu polsko-słowackim:
Kontynuacja realizacji Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół
Tatr: II etap oraz tematycznych tras rowerowych powiązanych ze Szlakiem
wokół Tatr
wspólna promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego prowadzone w
sposób zintegrowany – np. kontynuacja projektu Spotkanie siedmiu kultur
pogranicza polsko-słowackiego,

EUWT

Strategia EUWT TATRY na lata 2014-2020
Dostępność komunikacyjna obszaru wokół Tatr
Cel strategiczny:
Poprawa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru działania
EUWT TATRY

TZET

Kluczowe działania (m.in.):

 opracowanie planu organizacji zintegrowanego systemu




wspólnych polsko-słowackich połączeń komunikacji
publicznej,
opracowanie systemu i analiza możliwości uruchomienia
linii przewozowych
wsparcie tworzenia multimodalnych połączeń w zakresie pasażerskiego
transportu publicznego, w tym budowa parkingów typu „park and ride”
modernizacja i budowa dróg lokalnych o charakterze
transgranicznym, położonych w bezpośredniej bliskości
granicy, istotnych ze względu na łączenie sieci drogowych
po obu stronach granicy

EUWT

Strategia EUWT TATRY na lata 2014-2020
Transgraniczna edukacja
Cel strategiczny:
Rozwój edukacji transgranicznej jako czynnika wspierającego rozwój
społeczno-gospodarczy obszaru działania EUWT TATRY

Kluczowe działania (m.in.):

TZET
 organizowanie
i przeprowadzanie szkoleń i kursów m.in. w zakresie



znajomości uwarunkowań prawnych, procedur administracyjnych,
nauki języka
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.

EUWT

Strategia EUWT TATRY na lata 2014-2020
Transgraniczne partnerstwa
Cel strategiczny:
Rozszerzanie i wzmacnianie transgranicznych partnerstw polskich i
słowackich samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych
działających na obszarze EUWT TATRY

KluczoweTZET
działania (m.in.):

 tworzenie sieci współpracy samorządów, instytucji i organizacji





pozarządowych z pogranicza polsko-słowackiego, np. sieć miast
Euroregionu „Tatry”
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
wspólne konferencje, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne dotyczące
wymiany doświadczeń, transferu wiedzy,
przygotowanie wspólnych projektów

EUWT

EUWT TATRY JAKO MENADŻER PROJEKTU PT. HISTORYCZNOKULTUROWO-PRZYRODNICZY SZLAK WOKÓŁ TATR – ETAP I
2014-2015

13 polskich
i słowackich
partnerów

6,5 mln euro
Budowa ponad
93 km tras
rowerowych,
obiektów obsługi

ZADANIA EUWT TATRY :
 merytoryczne i organizacyjne wsparcie 13 polskich i słowackich
partnerów projektu dotyczące zasad realizacji i rozliczania projektu
w ramach PWT PL-SK 2007-2013,
 systematyczne monitorowanie projektu,
 przygotowywanie i opracowywanie dla Partnera Wiodącego
informacji zbiorczych dotyczących merytorycznego i finansowego
postępu realizacji projektu
EUWT
 opracowywanie raportów z postępu realizacji projektu,
 współpraca z personelem partnerów projektu

EUWT TATRY JAKO PARTNER WIODĄCY PROJEKTU
FLAGOWEGO PT. HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZY
SZLAK WOKÓŁ TATR - ETAP II
2016-2018

KONTYNUACJA BUDOWY SZLAKU
WOKÓŁ TATR I PROMOCJA
markowego produktu turystycznego
Euroregionu „Tatry”

11
PARTNERÓW

TRASA II ETAPU SZLAKU WOKÓŁ TATR:
Miasto Nowy Targ – Gmina Szaflary –Gmina
PL Nowy Targ-Gmina Łapsze Niżne do
przejścia
granicznego
Kacwin-Wielka
Frankowa oraz odcinek ścieżki od
Sromowiec Wyżnych do kładki na Dunajcu
Sromowce Niżne-Czerwony Klasztor.
Zdziar-Tatrzańska Kotlina-Spiska BiałaKieżmark. Ponadto po stronie słowackiej
SK powstaną kolejne odcinki Szlaku w
Liptowskim Mikulaszu, Trstenie oraz odcinek
Hniezdne-Stara Lubownia-Chmelnica.

61 KM NOWYCH
TRAS
ROWEROWYCH

EUWT

5 MLN
EURO

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
TATRY wobec wyzwań programów EWT 2014-2020
CEL PROJEKTU:
Przygotowanie EUWT TATRY oraz przyszłych beneficjentów z pogranicza
polsko-słowackiego do wyzwań związanych z realizacją wspólnych
transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych projektów
w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach programu
INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 oraz innych programów EWT.

TZET
Opracowanie
koncepcji
projektu
flagowego pt.
Historycznokulturowoprzyrodniczy
szlak wokół Tatr
– etap II

Międzynarodowa
konferencja dot.
programów EWT
na lata 2014-2020
z udziałem
polskich
i słowackich
samorządów
i organizacji
pozarządowych

Promocja
projektu
i EUWT TATRY

EUWT

Projekt dofinansowany przez Województwo Małopolskie
w ramach konkursu ofert z zakresu rozwoju współpracy
terytorialnej pn. „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020”

Dziękuję za uwagę!
Więcej informacji, dokumenty oraz materiały o EUWT TATRY
i jego działaniach dostępne są na naszej stronie internetowej

www.euwt-tatry.eu
www.ezus-tatry.eu
www.egtc-tatry.eu
info@euwt-tatry.eu

