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PLÁN ČINNOSTI ZDRUŢENIA EUROREGIÓN TATRY NA ROK 2020 

  

 Zdruţenie Euroregión Tatry aj v roku 2020 zameriava svoju činnosť na realizáciu úloh 

v súlade s uzneseniami Kongresu a Rady Zdruţenia Euroregión Tatry a vychádza z potrieb 

a poţiadaviek členských miest a obcí. Taktieţ naďalej nadväzujeme na prácu v prospech 

rozvoja slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce v predošlých rokoch. 

 

 Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r. o. začalo v roku 2018 

realizovať úsek Historicko – kultúrno - prírodnej cesty okolo Tatier – III. etapa. 

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier je spoločný PL – SK značkový turistický 

produkt, ktorý predpokladá realizáciu okruhu lyţiarskych, cyklistických a beţkárskych trás 

okolo Tatier s dĺţkou viac ako 250 km. Okruh vedie cez rozprestierajúce sa na oboch stranách 

Tatier historicko – kultúrne regióny: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš. V I. etape realizácie 

v rokoch 2014 – 2015 bolo vybudovaných viac ako 93 km cyklistických chodníkov. V II. 

etape výstavby cyklistických chodníkov spolu s infraštruktúrou pre cyklistov v rámci Cesty 

okolo Tatier pokračovalo 10 partnerov z PL a SK. V projekte sa vybudovalo 59,44 km 

ďalších cyklistických chodníkov s parkoviskom a prístreškami pre cyklistov. Na poľskej 

strane COT sa pokračovalo od mesta Nowy Targ na východ cez Szaflary, Nowy Targ,  Łapsze 

Niżne k hraničnému priechodu Kacwin – Veľká Franková. Na slovenskej strane partneri 

pokračovali vo výstavbe cyklistických trás od Ţdiaru smerom k Tatranskej Kotline a Spišskej 

Belej a ďalej do Keţmarku. Okrem toho na slovenskej strane vznikli ďalšie úseky COT 

v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. V roku 2019 sa pokračuje 

v budovaní cyklotrás, kde je zapojených osem partnerov a to štyria po strane Slovenskej 

a štyria po strane Poľskej. Výstavbou pribudnú cyklochodníky v celkovej dĺţke pribliţne 30 

km, ktoré opäť rozšíria nové moţnosti trás a podporia tak cykloturistiku na Slovensku 

a Poľsku. 

 

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa 

 

Názov projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa 

Číslo projektu PLSK.01.01.00-12-0173/17 

Vedúci partner projektu Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry s r. o. 

Partneri projektu Partner 1: Mesto Spišská Belá  

Partner 2: Gmina Czarny Dunajec 

Partner 3: Mesto Nowy Targ 

Partner 4: Gmina Nowy Targ 

Partner 5: Gmina Łapsze Niżne 

Partner 6: Obec Huncovce 

Partner 7: Obec Veľká Lomnica 

Partner 8: Obec Hniezdne 

Termín realizácie 01.10. 2018 – 30.09. 2020 

Prioritná os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

cezhraničného územia 

Typ projektu Vlajkový 



 

Projekt bol predloţený dňa 10. 11. 2017 v rámci Programu Interreg V – A Poľsko – 

Slovensko 2014 – 2020 vo výzve PO 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

pohraničia. Dňa 30. marca 2018 bol zverejnený zoznam projektov po formálnom hodnotení 

v rámci Prioritnej osi 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného 

územia, na ktorom sa nachádza pod poradovým číslom 75 aj projekt Historicko – kultúrno – 

prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa. Dňa 06. 04. 2018 bol zverejnený zoznam projektov po 

strategickom hodnotení, kde sa nachádza celkovo 68 projektov. V dňoch 25. – 26. júna 2018 

sa v Poľsku uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru v rámci ktorého sa projekt  

v poradovníku projektov nachádzal na 13. mieste. V hodnotení získal celkovo 87,5 bodov 

a v strategickom hodnotení získal 31 bodov.  

 

Projekt bol dňa 25. júna 2018 na zasadnutí Monitorovacieho výboru schválený 

v celkovej poţadovanej výške 4 000 611,55 €.  

Dňa 15.10. 2018 bola podpísaná partnerská zmluva k projektu.  

 

Ciele: 

 Ochrana a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt pohraničia nachádzajúcich sa 

na Ceste okolo Tatier 

 Rozvoj a posilnenie potenciálu Cesty okolo Tatier, ako cezhraničného turistického 

produktu 

 Rozšírenie cezhraničnej siete cyklistických trás na Ceste okolo Tatier s infraštruktúrou 

pre cyklistov.  

 

Úloha č. 1 

 

Rozvoj turistického produktu – výstavba infraštruktúry pre cyklistov a renovácia 

historických objektov na cezhraničnej trase Cesty okolo Tatier a ich prispôsobenie sa na 

účely cyklistickej dopravy.  

 

Partneri a ich úlohy:  

 

1. Gmina Czarny Dunajec – renovácia historickej ţelezničnej stanice v Podczerwonem 

pri trase Cesty okolo Tatier a jej prispôsobenie na účely cyklistickej dopravy.  

2. Gmina Łapsze Niżne – obnova historických prameňov na Spiši v Kacvíne pri 

chodníku Cesty okolo Tatier, vytvorenie multimediálnej prírodnej expozície, 

oddychové zóny pre cyklistov. 

3. Gmina Nowy Targ – výstavba oázy odpočinku pre cyklistov nad jazerom 

v Krauszowie pri Ceste okolo Tatier. 

4. Mesto Nowy Targ – výstavba rekreačnej zóny pre cyklistov v Nowom Targu priamo 

pri Ceste okolo Tatier.  

 

 

 

 



Úloha č. 2 

 

Výstavba cyklistických trás cezhraničnej Cesty okolo Tatier na poľskej a slovenskej 

strane hranice.  

 

 

Partneri a ich úlohy:  

 

1. Mesto Spišská Belá – výstavba asfaltovej cyklistickej trasy na úseku Stráţky – 

Spišská Belá v celkovej dĺţke 2,08 km a na úseku Spišská Belá – Slovenská Ves 

v rámci k. ú. Spišská Belá v celkovej dĺţke 1,56 km.  

2. Gmina Czarny Dunajec – výstavba úseku cyklistického chodníka so štrkovým 

povrchom v celkovej dĺţke 6,68 km.  

3. Mesto Nowy Targ – výstavba cyklistických chodníkov v meste (na letisko – asfaltový 

povrch, dĺţka 1,1 km) a v západnej časti mesta (asfaltový povrch, dĺţka 1,2 km), 

obnova dvoch lávok na toku rieky Czarny Dunajec.  

4. Gmina Nowy Targ – pokračovanie výstavby cyklistickej trasy s asfaltovým 

povrchom v celkovej dĺţke 6,88 km.  

5. Gmina Łapsze Niżne – plánovaná výstavba cyklistickej trasy v celkovej dĺţke 1,17 

km s asfaltovým povrchom. Priame napojenie na hranicu Kacvín – Veľká Franková.  

6. Obec Hniezdne – výstavba cyklistickej trasy v celkovej dĺţke 1,01 km s asfaltovým 

povrchom.  

7. Obec Huncovce - výstavba cyklistickej trasy v celkovej dĺţke 2,81 km s asfaltovým 

povrchom. Trasa vedie od k. ú. Huncovce po hrádzi rieky Poprad a hrádzi prívodného 

kanála k MVE.  

8. Obec Veľká Lomnica – výstavba cyklistického chodníka s asfaltovým povrchom na 

úseku od k. ú. Huncovce – ČOV Matejovce v dĺţke 1,2 km. Ako súčasť investície je 

plánovaná výstavba inţinierskych zariadení potrebných na pokračovanie chodníka 

Cesty okolo Tatier smerom na Poprad: Lávka cez rieku Poprad v km 0,186 alebo 

Lávka popod oblúkový most na ceste I / 66. 

 

Úloha č. 3 

 

Rozvoj a údrţba cezhraničného turistického produktu.  

Aktivity bude realizovať vedúci partner – EZÚS TATRY.  V rámci úlohy sa uskutočnia 

pracovné stretnutia, mediálna kampaň, publikačná činnosť, účasť na Veľtrhoch v cestovnom 

ruchu na Slovensku i v Poľsku, zorganizovanie fotografickej súťaţe pre foto – cyklistov 

„Poznajme pohraničie na bicykli“,  príprava a implementácia špecifických nástrojov na 

podporu cestovného ruchu – preukazy hraničných prieskumníkov + pečiatky vo vybraných 

kultúrnych a prírodných inštitúciách, návrh a realizácia špeciálnych cyklo stojanov „Trail“ 

s označením pre vybrané inštitúcie, zamestnanie cyklo – špecialistu, ktorý bude chodiť po 

cyklochodníku Cesty okolo Tateir na poľskej aj slovenskej strane a ktorý bude zabezpečovať 

fotografie, krátke filmy, blogy a sociálne médiá.  

 

 



 

Rozpočet: 

Partneri ERDF 

Spolufinancovanie 

Oprávnené 

náklady 

Neoprávnené 

náklady 
Štátny 

rozpočet 

Vlastné 

spolu 

financovanie 

Iné 

prostriedky 

VP EZÚS 

TATRY 
67 566,38 € 0,00 € 0,00 € 20 123,48 € 87 689,86 €   

P 1 Mesto 

Spišská Belá 
392 720,68 € 46 202,43 € 23 101,23 € 0,00 € 462 024,34 €   

P 2 Gmina 

Czarny 

Dunajec 

620 297,56 € 0,00 € 109 464,29 € 0,00 € 729 761,85 € 39 564,97 € 

P 3 Mesto 

Nowy Targ  
595 271,25 € 0,00 € 105 047,87 € 0,00 € 700 319,12 €   

P 4 Gmina 

Nowy Targ 
623 995,85 € 0,00 € 110 125,93 € 0,00 € 734 121,78 €   

P 5 Gmina 

Łapsze Niżne 
460 237,59 € 0,00 € 81 218,41 € 0,00 € 541 456,00 €   

P 6 Obec 

Hniezdne 
107 247,64 € 12 617,37 € 6 308,69 € 0,00 € 126 173,70 €   

P 7 Obec 

Huncovce 
553 762,15 € 65 148,49 € 32 574,25 € 0,00 € 651 484,89 €   

P 8 Obec 

Veľká 

Lomnica 

556 153,60 € 65 429,84 € 32 714,92 € 0,00 € 654 298,36 €   

SPOLU 3 977 252,70 € 189 398,13 € 500 555,59 € 20 123,48 € 4 687 329,90 € 39 564,97 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“ 

 

Názov projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ 

Číslo projektu PLSK.03.01.00-12-0193/18-00 

Vedúci partner 

projektu 

Zväzok Euroregion ,,Tatry“  so sídlom v Nowom Targu 

Partneri projektu Európske Zoskupenie územnej spolupráce Tatry s.r.o. 

Zdruţenie Euroregión Tatry so sídlom v Keţmarku 

Kontakty partnerov www.euroregion-tatry.eu 

www.euwt-tatry.eu 

www.euroregion-tatry.sk 

Dátum vyhlásenia 

výzvy 

05.03. 2018 – 30.04. 2018 

Termín realizácie 01.05. 2019 – 30.04. 2021 

Prioritná os Rozvoj cezhraničného a celoţivotného vzdelávania územia 

Typ projektu Štandardný 

 

 

Cieľ projektu:  

 Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania na území 

pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“ 

  

Tento projekt predpokladá realizáciu mnohých školiacich aktivít, ktoré vďaka zvýšeniu 

odborných kvalifikácií zamestnancov samosprávy uľahčia spoluprácu poľským a slovenským 

jednotkám územnej samosprávy pri realizácií spoločných podujatí. Za účelom dosiahnutia 

predpokladaných projektových cieľov je nevyhnutná spoločná realizácia všetkých partnerov v 

týchto aktivitách: 

 

 Vytvorenie Cezhraničného centra Poľsko – slovenského vzdelávania (dostupného pre 

osoby s  postihnutím), 

 Škola lídrov cezhraničnej spolupráce – dobrá prax na Poľsko – slovenskom pohraničí, 

 IT ako nástroj podporujúci vzdelávanie lídrov cezhraničnej spolupráce. 

 

V projekte sú tieţ naplánované aktivity v oblasti informovania a propagácie. Budú sa 

realizovať aktivity, ktoré spropagujú projekt a jeho výsledky, budú sa realizovať úkony 

súvisiace s riadením projektu. V dôsledku realizácie týchto aktivít sa na spoločných Poľsko – 

slovenských miestnych iniciatívach v prospech zamestnanosti a na spoločných školeniach 

zúčastní 910 osôb. To prispeje k dosiahnutiu ukazovateľa určeného v Programe pre 3. 

prioritnú os a dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu, ktoré sú zhodné s konkrétnym cieľom 

Programu prijatým pre 3. prioritnú os.  

 

Zdruţenie Euroregión Tatry na slovenskej strane bude realizovať aktivitu č. 2 v rámci ktorej 

sú naplánované tieto aktivity: 

 

http://www.euroregion-tatry.eu/
http://www.euwt-tatry.eu/
http://www.euroregion-tatry.sk/


 Maliarske a natieračské práce priestorov Domu Slovensko – poľského stretávania sa 

Euroregiónu „Tatry“ – nevyhnutnou súčasťou školiacich priestorov je ich zútulnenie a 

hygiena 

 Montáţ roliet do školiacich miestností Domu Slovensko – poľského stretávania sa 

Euroregiónu „Tatry“ – potrebné z dôvodu viditeľnosti projekcie, ktorá je nevyhnutná 

počas realizácie úloh projektu 

 Úvodná konferencia projektu – predstavenie projektu a jeho aktivít 

 Zabezpečenie špeciálnych školení pre členov EUT v oblasti účtovníctva, verejného 

obstarávania, realizácie a vyúčtovania projektov a pod.  

 Organizácia workshopu, ktorý sa bude týkať realizácie úspešných projektov 

 Prehliadka úspešného projektu (prehliadka Keţmarského hradu) 

 Modernizácia webovej stránky – vysoký kontrast, zvýraznené výrazy pre zrakovo 

postihnutých ľudí 

 Iné výdavky na realizáciu a riadenie aktivít projektu 

 

Úvodná konferencia 

 

 Členom zdruţenia sa predstavia jednotlivé aktivity projektu, moţnosť zúčastnenia sa 

na školeniach 

 Konferencia pre slovenských aj poľských členov 

 Odhad zúčastnených – 100 osôb 

 

 

Financovanie projektu: 

 

Partneri EFRR Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu 

Zväzok Euroregion 

,,Tatry“ 

167 650,12 € 

(85%) 

0 € 

 (5%) 

29 585,35 € 

(10%) 

197 235,47 € 

Európske Zoskupenie 

územnej spolupráce 

Tatry s.r.o. 

61 182,03 € 

(85%) 

0 € 

(5%) 

10 796,92 € 

(10%) 

71 978,95 € 

Zdruţenie Euroregión 

Tatry 

53 260,70 € 

(85%) 

6 265,97 € 

(10%) 

3 133,01 € 

(5%) 

62 659,68 € 

Spolu 282 092,85 € 6 265,97 € 43 515,28 € 331 874,10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úloha Euroregiónu ,,Tatry“ pri šírení kultúrneho dedičstva Poľsko – slovenského 

pohraničia 

 

Názov projektu Úloha Euroregiónu ,,Tatry“ pri šírení kultúrneho dedičstva 

Poľsko – slovenského pohraničia 

Číslo projektu INT/ET/TAT/1/III/B/0275 

Vedúci partner 

projektu 

Zväzok Euroregion ,,Tatry“  so sídlom v Nowom Targu 

Partner projektu Zdruţenie Euroregión Tatry so sídlom v Keţmarku 

Kontakty partnerov www.euroregion-tatry.eu 

www.euroregion-tatry.sk 

Dátum vyhlásenia 

výzvy 

01.02. 2019 – 31.05. 2019 

Termín realizácie 01.03. 2020 – 28.02. 2021 

Prioritná os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

cezhraničného územia 

Typ mikroprojektu vlastný 

 

 

Všeobecný cieľ projektu:  

 Popularizácia kultúrneho dedičstva na Poľsko – slovenskom pohraničí 

 

Špecifické ciele projektu:  

 šírenie poznatkov medzi obyvateľmi a turistami o bohatstve kultúr na Poľsko – 

slovenskom pohraničí, 

 zvýšenie záujmu cieľových skupín o rôznorodosť kultúr na území Euroregiónu 

,,Tatry“ aktívnou účasťou na projektových aktivitách. 

 

Zdruţenie Euroregión Tatry bude v rámci projektu realizovať tieto aktivity: 

 

 Konferencia prezentujúca zvyky a tradície na Poľsko – slovenskom pohraničí 

 

Pozvaní budú členovia Euroregiónov po Slovenskej a Poľskej strane. Súčasťou 

konferencie bude skutočná prehliadka tradičného ľudového odevu s doprovodom 

tradičnej hudby vystihujúcej región, odkiaľ odev pochádza, keramiky, ľudových 

tradícii a pod. Výstupom Konferencie bude bulletin prezentujúci región a k nemu 

prislúchajúci tradičný ľudový odev, pretoţe slovenské a poľské kroje ako súčasť 

folklórneho umenia sú predmetom obdivu zahraničných návštevníkov, 

nenahraditeľným dokladom zručnosti celých generácií i výdatným prameňom 

inšpirácie módnych tvorcov. 

 

 Výtvarná súťaţ - Euroregión ,,Tatry“ očami detí 

 

Deti zo základných, základných umeleckých škôl a základných špeciálnych škôl so 

zdravotným znevýhodnením na Slovensko – poľskom pohraničí budú mať moţnosť 

http://www.euroregion-tatry.eu/
http://www.euroregion-tatry.sk/


zapojiť sa do súťaţe s voľnou tematikou. Jediná podmienka bude územie Euroregiónu 

,,Tatry“. Odborná porota vyberie 50 prác, ktoré budú vystavené v priestoroch 

Euroregiónu ,,Tatry“. Všetci účastníci výtvarnej súťaţe dostanú pamätný list a malú 

pozornosť a výhercovia budú odmenení výtvarnými cenami a medailami. Výsledkom 

súťaţe bude taktieţ výstava uskutočnená v Dome Slovensko – poľského stretávania sa 

v Keţmarku a v Stredisku Poľsko – slovenskej spolupráce Euroregiónu ,,Tatry“ 

v Nowom Targu. 

 

 

Financovanie projektu: 

 

Partneri EFRR Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu 

Zväzok Euroregion 

,,Tatry“ 

59 502,54 € 

(85%) 

3 500,14 € 

(5%) 

7 000,31 € 

(10%) 

70 002,99 € 

Zdruţenie 

Euroregión Tatry 

11 300,91 € 

(85%) 

1 329,51 € 

(10%) 

664, 77 € 

(5%) 

13 295,19 € 

Spolu 70 803,45 € 4 829,65 € 7 665,08 € 83 298,18 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radi by sme však pokračovali v realizácii týchto aktivít:  

 

- medzi priority naďalej patrí vypracovanie projektových dokumentácií nevyhnutných 

na budovanie ďalších úsekov cyklochodníkov na území Zdruţenia Euroregión Tatry 

a vytváranie moţností pre budovanie dielčích úsekov strategického projektu 

Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko – kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier,  

- v oblasti cestovného ruchu a ţivotného prostredia by sme sa podľa moţností opäť 

chceli zamerať na zatraktívnenie a zveľaďovanie členských miest a obcí Zdruţenia 

Euroregión Tatry úpravou verejných priestranstiev, umiestňovaním prvkov drobnej 

architektúry, značkovaním cyklotrás a tvorbou náučných chodníkov, 

- v oblasti cestovného ruchu a kultúry je nevyhnutná taktieţ podpora propagácie 

kultúrneho potenciálu a turistických atrakcií na území Euroregiónu „Tatry“ 

prostredníctvom nových propagačných materiálov a organizovania kultúrno-

spoločenských podujatí.   

 

Realizácia spomínaných aktivít bude závislá od zamerania Výzvy na projekty zamerané na 

realizáciu euroregionálnych aktivít.   

 

 Bude vyhlásená Súťaž o Cenu Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce 

samosprávy – členov Euroregiónu „Tatry“ a  inštitúcie pôsobiace na území Euroregiónu 

,,Tatry“. Vyplnené a podpísané prihlášky spolu s vizuálnymi materiálmi budú môcť všetci 

záujemcovia o zapojenie sa do súťaţe zaslať na adresu Zdruţenia Euroregión Tatry alebo 

Zväzku Euroregión „Tatry“. Porota súťaţe vyberie víťazov v termíne, ktorým ceny budú 

odovzdávané na XXVI. Cezhraničnom Kongrese Euroregiónu „Tatry“, ktorý sa uskutoční 

tento rok na Slovensku.  

 

Aj tento rok zorganizujeme uţ XVIX. Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktoré 

bude pravdepodobne zamerané na oblasť smart cities, obchodovanie s Poľskou republikou, 

cestovného ruchu a sluţby s tým súvisiace, spoločné podnikanie, podporu rozvojových aktivít 

špecifických pre náš región, upevnenie spolupráce miest a obcí v pôsobnosti Euroregiónu 

„Tatry“ a nadväzovanie spoločenských a pracovných kontaktov. Chceme, aby sa aj tento 

ročník konal pod záštitou oboch veľvyslanectiev. 

 

 Naďalej sa budeme zapájať do práce Monitorovacieho výboru Programu Interreg V – 

A PL – SK 2014 – 2020, Výboru pre mikroprojekty v rámci programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, Fóra euroregiónov Slovenska 

(FERS), Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy 

2014 - 2020, ako aj do prác ďalších komisií a výborov.    

  

 Spoločne s poľským partnerom Zväzkom Euroregión Tatry“ sa chceme naďalej 

venovať príprave spoločných projektov v rámci Programu Interreg V – A PL – SK. 

 

 Slovenská a poľská časť Euroregiónu „Tatry“ bude svojim členom nápomocná pri 

príprave a realizácii ďalších úsekov projektu pod názvom Historicko – kultúrno - prírodná 

cesta okolo Tatier v rámci Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020.  



 

 Jednou z priorít ostáva vyhľadávanie a tvorba nových cezhraničných partnerstiev 

medzi poľskými a slovenskými samosprávami a posilňovanie členskej základne Zdruţenia 

Euroregión Tatry.  

 

 V dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ plánujeme pokračovať 

v organizovaní výstav a vernisáţí, ktoré ovplyvnili rozvoj slovensko-poľského pohraničia, 

ako aj prezentácii nášho zdruţenia v médiách a prostredníctvom členských obcí a miest 

zdruţenia na základných a stredných školách a na základe poţiadaviek iných organizácií.  

 

 Jednou z aktivít bude taktieţ zaktualizovanie internetovej stránky Zdruţenia 

Euroregión Tatry, ako aj kontrola a dopĺňanie informácií v slovenskej verzii internetovej .. 

stránky Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry s ručením obmedzeným, 

propagácia Zdruţenia Euroregión Tatry a jeho aktivít, prezentácia aktivít a činnosti Zdruţenia 

Euroregión Tatry na školách a na základe poţiadaviek iných inštitúcií, opätovný rozvoj 

spolupráce s euroregionálnymi zdruţeniami Slovenska a v rámci Fóra euroregiónov 

Slovenska (FERS) a pod.  

 

 Naďalej ponúkame všetkým našim členom moţnosť propagovať ich aktivity 

a podujatia prostredníctvom internetovej stránky Zdruţenia Euroregión Tatry - 

www.euroregion-tatry.sk v sekcii Aktuality a akcie. Zároveň propagujeme Zdruţenie 

Euroregión Tatry, ako aj podujatia organizované v našich členských mestách a obciach  na 

www.facebook.com.   

  

 Veľmi radi prijmeme ďalšie podnety zo strany členov Zdruţenia Euroregión Tatry 

a návrhy na ďalšie projekty a aktivity v rámci rozvoja slovensko-poľskej cezhraničnej 

spolupráce.   

 

 

 

v Liptovskom Mikuláši, dňa 17. septembra 2020  

 

 

Spracovala: Ing. Lívia Kredatusová 

Predkladá: Ing. Lívia Kredatusová 

http://www.euroregion-tatry.sk/
http://www.facebook.com/

