
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 139/09)

I.1) Nazwa, adres i punkt kontaktowy:

Zarejestrowana nazwa: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Rio Minho

Siedziba statutowa: Av. Miguel Dantas 69, 4930-6787 Valença, Portugalia

Osoba do kontaktu: José Maria Costa, przewodniczący wspólnoty międzygminnej

Adres internetowy ugrupowania: 

I.2) Okres funkcjonowania ugrupowania:

Okres funkcjonowania ugrupowania: 24 lutego 2038 r.

Data rejestracji: 24 lutego 2018 r.

Data publikacji: 

II. CELE

EUWT Rio Minho ma na celu ułatwianie i wspieranie współpracy terytorialnej między członkami poprzez różne działa
nia w zakresie współpracy terytorialnej, w tym wszystkie zadania, które – z poszanowaniem ich kompetencji i mającego 
zastosowanie prawodawstwa Unii Europejskiej oraz Portugalii i Hiszpanii – zostały mu przekazane w drodze delegowa
nia lub subdelegowania przez organy krajowe lub europejskie w celu realizacji programów bądź projektów współfinan
sowanych głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub 
Funduszu Spójności. EUWT Rio Minho, którego celem jest przyczynianie się do rozwoju oraz umacnianie spójności 
gospodarczej i społecznej, ma za zadanie stworzyć wspólną przestrzeń, sprzyjać współpracy terytorialnej, zwiększyć 
spójność instytucjonalną na swoim obszarze, rozpowszechniać transgraniczne dziedzictwo kulturowe i naturalne, pro
mować obszar EUWT na zewnątrz z myślą o uwypukleniu potencjału zasobów własnych, a także stworzyć i skonsolido
wać znak turystyczny „Rio Minho” i inne oznaczenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zadaniem EUWT Rio 
Minho jest również realizacja umów i porozumień oraz zarządzanie nimi, co umożliwia mu korzystanie z instrumen
tów finansowych przyjętych lub planowanych przez Hiszpanię i Portugalię, w miarę możliwości przy wykorzystaniu 
finansowania wspólnotowego, a ponadto zarządzanie wyposażeniem oraz dbanie o usługi świadczone w interesie ogól
nym mające wymiar transgraniczny, jak też przygotowywanie i rozpowszechnianie badań, planów, programów i rodza
jów współpracy między uczestniczącymi organami publicznymi.

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 (1)

Oficjalna nazwa: Comunidade Intermunicipal do Alto Minho

Adres pocztowy: Rua Bernardo Abrunhosa 105, 4900-309 Viana do Castelo, Portugalia

Adres internetowy: www.cim-altominho.pt

Rodzaj członka: samorząd lokalny

(1) Proszę podać informacje w odniesieniu do każdego członka.
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Oficjalna nazwa: Diputación Provincial de Pontevedra

Adres pocztowy: Avenida de Montero Rios s/n, 36071 Pontevedra, Hiszpania

Adres internetowy: www.depo.es

Rodzaj członka: samorząd lokalny
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