
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 157/03)

I.1. Nazwa, adres i punkt kontaktowy

Zarejestrowana nazwa: PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Terlületi Társulás

Zarejestrowana siedziba: Városház u. 7., 1052 Budapeszt, Węgry

Osoba kontaktowa: Dr inż. Dušan Guťan +421 376922904

Strona internetowa ugrupowania: pontibus.egtc@gmail.com

I.2. Okres funkcjonowania ugrupowania:

Okres funkcjonowania ugrupowania: na czas nieokreślony

Data zarejestrowania: 8.1.2016

Data publikacji: —

II. CELE

Ogólnym celem jest rozwój i wspieranie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej między jej członkami w celu 
wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej poprzez realizowanie wspólnych działań, projektów i programów 
w zakresie współpracy transgranicznej.

Obszary współpracy, które stanowią także konkretne cele, to: transport, gospodarka, badania i rozwój, energetyka 
i odnawialne źródła energii, zasoby ludzkie, rolnictwo i przemysł spożywczy, środowisko, turystyka, kultura, sport, 
opieka zdrowotna i sprawy społeczne.

EUWT wyznaczyło następujące cele w tych konkretnych dziedzinach:

Transport

— Budowanie i aktualizowanie transgranicznej infrastruktury drogowej

— Konserwacja Dunaju

— Opracowanie transgranicznych inteligentnych systemów transportu pasażerskiego (systemy biletów i rezerwacji 
on-line)

— Stworzenie multimodalnych połączeń transportowych w celu wspierania zrównoważonej mobilności regionalnej 
i miejskiej

Gospodarka

— Wspieranie i rozwijanie rynków lokalnych z naciskiem na współpracę transgraniczną

— Wspieranie działań mających na celu poprawę usług transgranicznych (np. rozwój technologii ICT i wymiana 
danych)

— Uruchamianie i realizowanie wspólnych projektów transgranicznych w zakresie zatrudnienia

— Wspieranie tworzenia sieci i wspólnych działań przedsiębiorców w ramach programu współpracy transgranicznej

— Wspieranie tradycyjnych i nietradycyjnych prac rzemieślniczych na obszarze EUWT

Badania naukowe i innowacje

— Współpraca badawcza z pracownikami uczelni wyższych, przedsiębiorstw i administracji publicznej w zakresie 
EUWT

— Wymiana doświadczeń i tworzenie transgranicznych podmiotów rozpoczynających działalność

— Wsparcie dla tworzenia transgranicznych inkubatorów dla MŚP
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— Wspieranie szczególnie innowacyjnych metod w pewnych sektorach produkcyjnych w gospodarce na obszarze 
EUWT

— Wspieranie tradycyjnych i nietradycyjnych prac rzemieślniczych na obszarze EUWT

Energia i jej odnawialne źródła

— Korzystanie z odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych 
i mieszkalnych

— Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wodnej, słonecznej, geotermalnej i wiatrowej) na obszarze 
EUWT

— Współpraca przy ilościowym określaniu regionalnego wpływu projektów infrastruktury gazowej

Zasoby ludzkie

— Stworzenie bazy danych, stron internetowych i instrumentów doradczych wspierających służby zatrudnienia

— Inicjatywy i usługi mające na celu poprawę transgranicznej mobilności siły roboczej

— Szkolenia (tworzenie partnerstw szkoleniowych: klastrów, stowarzyszeń, klubów itd.)

— Wspólne programy uczenia się przez całe życie

— Poprawa skuteczności współpracy i wydajności kontaktów między władzami lokalnymi (wzajemne szkolenia w zakresie 
świadczenia usług publicznych, skutecznego zarządzania na szczeblu lokalnym i komunikacji ze społeczeństwem).

— Wspieranie tworzenia sieci i wspólnych działań przedsiębiorców w ramach programu współpracy transgranicznej

Rolnictwo i sektor spożywczy

— Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego i gromadzenie doświadczeń we współpracy transgranicznej

— Wsparcie na rzecz prezentowania regionalnej żywności i produktów rolnych w ramach współpracy transgranicznej, 
ale również na arenie międzynarodowej

— Wsparcie dla tworzenia i promocja tradycyjnych regionalnych produktów rolniczych oraz żywności (takich jak wina, 
owoców i owoców)

Środowisko

— Rewitalizacja miast i wsi w EUWT poprzez modernizowanie porzuconych lub nieużywanych obiektów przemysło
wych jako sposób uniknięcia tworzenia obciążeń dla środowiska

— Ochrona przed klęskami żywiołowymi

— Rozwój i rewitalizacja Dunaju i jego dopływów

Turystyka

— Tworzenie wspólnych strategii marketingowych służących wsparciu rozwoju turystyki w zakresie EUWT

— Wspieranie tworzenia tras rowerowych na obszarze EUWT

— Wspieranie odnawiania i tworzenia lokalnych przedsiębiorstw rzemieślniczych i opuszczonych gospodarstw rolnych 
w ramach rozwijania agroturystyki na obszarze EUWT

— Rozwijanie ekoturystyki transgranicznej, np. tworzenie małych, transgranicznych cieków wodnych i infrastruktury 
dostępu do nich (parkingi, toalety, prysznice, wypożyczalnie rowerów itp.) oraz wsparcie dla innych obiektów 
i atrakcji turystyki ekologicznej.

— Wspieranie poszczególnych dziedzin i projekty z nimi związane: myślistwo, turystyka gastronomiczna, turystyka 
konna, wędkarstwo rekreacyjne itd.

— Wspieranie tworzenia biur informacji turystycznej na obszarze EUWT

— Wspólne wspieranie i udział w międzynarodowych konferencjach, warsztatach i wystawach promujących dany 
region w ramach EUWT

Kultura

— Tworzenie wspólnej koncepcji rozwijania kultury na obszarze EUWT

— Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturalnego i publikowanie informacji na ten temat
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— Odnawianie pomników (głównie związanych z kulturą i historią)

— Budowanie odpowiedniej infrastruktury turystycznej (parkingi, projektowanie i oznakowanie dróg dostępu do zabyt
ków itp.)

— Opracowanie wspólnych materiałów informacyjnych dotyczących dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kultu
rowego na obszarze EUWT

Sport

— Inaugurowanie i organizowanie transgranicznych wydarzeń sportowych

— Wspieranie budowy infrastruktury sportowej

Usługi zdrowotne i społeczne

— Wspieranie współpracy z instytucjami opieki zdrowotnej i socjalnej

— Wspieranie tworzenia instytucji opieki zdrowotnej i socjalnej

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY UGRUPOWANIA

Nazwa w jęz. angielskim: PONTIBUS European Grouping of Territorial Cooperation Limited Liability

Nazwa skrócona lub akronim: PONTIBUS EGTC Limited Liability

IV. CZŁONKOWIE

IV.1. Całkowita liczba członków ugrupowania: 2

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

IV.3. Informacje o członkach

Oficjalna nazwa: Pest Megye Önkormányzata (Samospráva Peštianskej župy)

Adres: Városház u. 7., 1052 Budapeszt, Węgry

Dane kontaktowe: Dr Gábor Popovics, +36 12336808

Internet: popovicsg@pestmegye.hu/popovicsg@pestmegye.hu

Rodzaj członka: władze regionalne

Nazwa oficjalna: Nitriansky samosprávny kraj

Adres: Nitra, 949 01 Słowacja

Dane kontaktowe: inż. Martin Čaja

Internet: martin.caja@unsk.sk/www.unsk.sk

Rodzaj członka: władze regionalne
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