
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))

(2018/C 96/05)

I.1) Nazwa, adres i punkt kontaktowy

Zarejestrowana nazwa: Agrupación Europea de Cooperación Territorial InterPal-MedioTejo

Siedziba statutowa: Diputación de Palencia, Calle Burgos 1. Palencia 34001, Hiszpania

Punkt kontaktowy: María de los Ángeles Armisén Pedrejón

E-mail: presidencia@diputaciondepalencia.es

Adres internetowy ugrupowania: 

I.2) Okres funkcjonowania ugrupowania:

Okres funkcjonowania ugrupowania: na czas nieokreślony

Data rejestracji: 24 listopada 2016 r.

Data publikacji: 16 grudnia 2016 r.

II. CELE

a) Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 1302/2013 EUWT 
InterPal–MedioTejo będzie zmierzało do ułatwiania i promowania współpracy transgranicznej, transnarodowej 
i międzyregionalnej między swymi członkami, tj. między Radą Okręgu Palencia a wspólnotą międzygminną Medio 
Tejo.

b) Wyłącznym celem współpracy członków będzie wzmacnianie gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii.

EUWT InterPal–MedioTejo ukierunkowana jest na konkretne cele współpracy i związane z nimi funkcje:

P.1. Współpraca i wspólne zarządzanie w celu zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia

— Przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w zakresie handlu elektronicznego, telepracy 
i modernizacji usług publicznych

— Stworzenie warunków do rozwoju gospodarek lokalnych poprzez pobudzanie miejscowego potencjału

— Wspieranie pogłębienia i zróżnicowania kontaktów między przedsiębiorstwami a komercyjnymi stowarzysze
niami przedsiębiorców h w celu poszukiwania wspólnych możliwości biznesowych

P.2. Współpraca i wspólne zarządzanie w dziedzinie środowiska, dziedzictwa i zapobiegania naturalnym zagrożeniom:

— Promowanie wspólnych działań w zakresie ochrony i zachowania stanu środowiska naturalnego i zasobów 
naturalnych oraz podkreślania ich wartości

— Wkład we wzmocnienie tożsamości lokalnych poprzez propagowanie zasobów kulturalnych (archeologia, archi
tektura, dziedzictwo przemysłowe, rzemiosło, gastronomia, etnografia itd.)

— Wsparcie promowania produktów turystycznych opartych na zasobach środowiska naturalnego i dziedzictwa 
poprzez zachęcanie do ich zrównoważonego wykorzystania w celu ugruntowania pozycji obszarów wiejskich 
jako wysokiej jakości ośrodków turystycznych

P.3. Współpraca i wspólne zarządzanie w celu integracji społeczno-gospodarczej i instytucjonalnej:

— Propagowanie i poprawa skuteczności stabilnych sieci współpracy międzyregionalnej na szczeblu miejskim, spo
łecznym i instytucjonalnym, a także na poziomie przedsiębiorstw
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— Ustanowienie mechanizmów współpracy w dziedzinie pomocy i działalności społecznej w celu zwiększenia 
poziomu zabezpieczenia wrażliwych grup z myślą o ich integracji społecznej i zwiększenia dbałości o te grupy

— Pobudzanie do współpracy i rozwoju wspólnych zdolności, zwłaszcza w takich dziedzinach jak zdrowie, kul
tura, turystyka i kształcenie

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY UGRUPOWANIA

Nazwa w języku angielskim:

Nazwa w języku francuskim:

IV. CZŁONKOWIE

IV.1) Całkowita liczba członków ugrupowania: 2

IV.2) Kraje pochodzenia członków ugrupowania: Hiszpania i Portugalia

IV.3) Informacje o członkach

Oficjalna nazwa: Diputación Provincial de Palencia

Adres pocztowy: Calle Burgos 1. Palencia 34001 – España

Adres internetowy: https://www.diputaciondepalencia.es

Rodzaj członka: władze lokalne

Oficjalna nazwa: Convento de Sao Francisco

Adres pocztowy: Apartado 4. Tomar 2304-909 – Portugal

Adres internetowy: http://mediotejo.pt/index.php/cimt-sede

Rodzaj członka: władze lokalne
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