
Projekt  
 

 
 

Uzasadnienie  

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie sposobu prowadzenia 
rejestru europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz ogłaszania statutów i 
konwencji ugrupowań jest wykonaniem delegacji wynikającej z art. 6 pkt. 4 projektu ustawy 
o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (EUWT). 
 
Projekt rozporządzenia określa: 

 
• sposób prowadzenia rejestru, 
• procedurę ogłaszania konwencji i statutu ugrupowania w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” oraz 
• sposób dokonywania zmian wpisów w rejestrze i wykreśleń z rejestru. 

 
Ocena przewidzianych skutków społeczno-gospodarczych wynikających  
z rozporządzenia (OSR) 
 
Zakres Oceny Skutków Regulacji 
Wydanie nowych przepisów wynika z konieczności wdroŜenia przepisów wspólnotowych 
dotyczących moŜliwości tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej na 
podstawie rozporządzenia nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 
r. w sprawie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT). 
 
Podmioty objęte rozporządzeniem 
Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia będą dotyczyć bezpośrednio Europejskich 
Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. 
 
Skutki wprowadzenia rozporządzenia 

• wpływ regulacji na sektor finansów państwa i budŜety jednostek samorządu 
terytorialnego 

Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie wiąŜe się ze znacznym wpływem na sektor finansów 
państwa i budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. W rozporządzeniu przewiduje się 
jedynie prowadzenie księgi rejestrowej. 
 

• wpływ regulacji na rynek pracy 
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 
 

• wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Ze względu na niekomercyjny charakter EUWT rozporządzenie nie będzie miało 
bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 
 

• wpływ rozporządzenia ba sytuację i rozwój regionalny 
Celem EUWT jest ułatwienie współpracy terytorialnej przede wszystkim pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego z krajów unijnych. Rozporządzenie umoŜliwiając 
tworzenie EUWT, moŜe przyczynić się do rozwoju współpracy terytorialnej o charakterze 
ponadnarodowym na poziomie regionalnym. Poprzez realizację wspólnych działań przez 
jednostki samorządu terytorialnego i wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym 
mogą być tworzone nowe rozwiązania słuŜące poprawie efektywności polityki spójności UE i 
tym samym wpływające pozytywnie na rozwój regionalny. 
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