
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 119/08)

I.1) Nazwa, adres i punkt kontaktowy

Zarejestrowana nazwa: Agrupación Europea de Cooperación Territorial Eurociudad Ayamonte – Castro Marim – Vila 
Real de Santo António – Eurociudad del Guadiana

EUROCIUDAD DEL GUADIANA, AECT

Siedziba: Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte, Avenida de Andalucía, 21400 Ayamonte, España

Punkt kontaktowy: Alberto Fernández Rodríguez

Adres internetowy ugrupowania: 

I.2) Okres funkcjonowania ugrupowania

Okres funkcjonowania ugrupowania: nieokreślony

Data rejestracji: 7 lutego 2018 r.

Data publikacji: 

II. CELE

EUWT Euromiasto Guadiana będzie miało za cel ułatwianie i propagowanie współpracy terytorialnej, w tym co naj
mniej jednego wymiaru współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między jej członkami, miano
wicie radą miasta Ayamonte, Castro Marim i Vila Real de Santo António, tak by zwiększyć spójność gospodarczą, spo
łeczną i terytorialną.

Konkretne cele współpracy EUWT euromiasto Guadiana to:

— wspólnie uzgodniona współpraca w celu opracowania działań promujących inwestycje oraz możliwości handlowe 
i turystyczne,

— zwiększenie spójności społecznej,

— promowanie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich na różnych szczeblach kształcenia i uczenia się,

— wspieranie optymalnego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego,

— wzmocnienie i rozwijanie lokalnej tkanki przedsiębiorczości,

— integrowanie i promowanie sektora logistyki,

— prowadzenie zajęć sportowych z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury, przy czym głównym obszarem oddziały
wania byłaby rzeka Guadiana,

— propagowanie wspólnych działań kulturalnych,

— ożywienie działalności podmiotów w oparciu o istniejącą infrastrukturę i sprzęt;

— skoordynowane planowanie nowego wyposażenia i działań, które powinny zostać zrealizowane w przyszłości,

— opracowywanie inicjatyw prowadzących do poprawy jakości życia obywateli i wzmocnienie kontaktów.

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY UGRUPOWANIA

Nazwa w języku angielskim:

Nazwa w języku francuskim:

IV. CZŁONKOWIE

IV.1) Całkowita liczba członków ugrupowania: 3

IV.2) Kraje pochodzenia członków ugrupowania: Hiszpania i Portugalia
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IV.3) Informacje o członkach (1)

Oficjalna nazwa: Ayuntamiento de Ayamonte

Adres pocztowy: Plaza de la Laguna s/n, 21400 Ayamonte, Hiszpania

Strona internetowa: www.ayamonte.es

Rodzaj członka: władze lokalne

Oficjalna nazwa: Câmara Municipal de Castro Marim

Adres pocztowy: Rua Dr José Alves Moreira, no10, 8950-138 Castro Marim, Portugalia

Strona internetowa: https://cm-castromarim.pt/site/

Rodzaj członka: władze lokalne

Oficjalna nazwa: Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

Adres pocztowy: Praça Marquês de Pombal, Vila Real de Santo António 8900-231, Portugalia

Adres internetowy: http://www.cm-vrsa.pt

Rodzaj członka: władze lokalne

(1) Proszę podać informacje w odniesieniu do każdego członka.
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