
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2

Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

(Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 
z 31.7.2006, s. 19))

(2016/C 41/02)

I.1. Nazwa, adres i punkt kontaktowy

Zarejestrowana nazwa: Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej MASH/MASH Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Társulás/MASH Evropskega Združenja za Teritorialno Sodelovanje

Zarejestrowana siedziba: Fő utca 89., Nagymizdó, H-9913, Węgry

Osoba kontaktowa: Gusztav Hittig

Dyrektor tel. +36 706000864

E-mail: mash.egtc@gmail.com

Strona internetowa ugrupowania: www.mashegtc.eu

I.2. Okres funkcjonowania ugrupowania

Okres funkcjonowania ugrupowania: na czas nieokreślony

Data rejestracji: 16 czerwca 2015 r.

Data publikacji: 

II. CELE

Cel i główne obszary działania:

— wspieranie współpracy terytorialnej w regionach po obu stronach granicy słoweńsko-węgierskiej, zgodnie z art. 7 
ust. 1, poprzez zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej między różnymi organizacjami działa
jącymi na terytorium EUWT,

— wypracowanie projektów modeli eksperymentalnych oraz wprowadzenie ich w życie w celu poprawy jakości życia 
i zmniejszania różnic regionalnych między ludnością zamieszkującą terytorium EUWT,

— uregulowanie nielegalnej imigracji i przymusowej migracji ekonomicznej słabo wykwalifikowanej siły roboczej 
poprzez stabilne zatrudnienie dzięki projektom finansowanym z dotacji,

— odnowa ekologiczna, zalesianie, konserwacja skarbów naturalnych regionu poprzez bezpośrednie i pośrednie zwięk
szanie siły roboczej dzięki inwestycjom środowiskowym,

— ukończenie projektów w dziedzinie energii odnawialnej w celu ograniczenia uzależnienia od tradycyjnych, opartych 
na paliwach kopalnych źródeł energii w regionie,

— wspomaganie zakładania przedsiębiorstw,

— wspieranie projektów badawczych i rozwojowych, aby utrzymać bazę wiedzy, tworzenie, wspieranie i koordynacja 
placówek oświatowych, innowacji i projektów modelowych,

— poprawa transgranicznej produkcji, handlu, logistyki i innych form reprezentacji,

— wykonywanie wymaganych funkcji komunalnych poprzez współpracę lub umowy; przeprowadzenie w sposób pro
fesjonalny poprawy gospodarki, kontroli jakości, pełnego systemu zarządzania jakością, programów edukacyjnych, 
programów prowadzonych przez władze państwowe oraz programów prewencyjnych odpowiednio do potrzeb spo
łeczności lokalnych,

— uczestnictwo w projektach transgranicznych.

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY UGRUPOWANIA

Nazwa w jęz. angielskim: MASH European Grouping of Territorial Cooperation

Nazwa skrócona lub akronim: MASH ETT/MASH EZTS
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IV. CZŁONKOWIE

IV.1. Całkowita liczba członków ugrupowania: 4

IV.2. Kraje pochodzenia członków ugrupowania: Węgry i Słowenia

IV.3. Informacje o członkach

Oficjalna nazwa: Bak Község Önkormányzata (gmina Bak)

Adres: 8945 Bak, Rákoczi utca 2/a, Węgry

Strona internetowa: www.bak.hu

Rodzaj członka: władze lokalne

Oficjalna nazwa: Nagymizdó Község Önkormányzata (gmina Nagymizdó)

Adres: 9913 Nagymizdó, Fő utca 33., Węgry

Strona internetowa: www.nagymizdo.hu

Rodzaj członka: władze lokalne

Oficjalna nazwa: Orfalu Község Önkormányzata (gmina Orfalu)

Adres: 9982 Orfalu, Fő utca 52., Węgry

Strona internetowa: www.orfalu.hu

Rodzaj członka: władze lokalne

Oficjalna nazwa: Dobrovnik Község (gmina Dobrovnik)

Adres: 9223 Dobrovnik, Dobrovnik 297, Słowenia

Strona internetowa: www.dobrovnik.si

Rodzaj członka: władze lokalne
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