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1) INTRODUCIÓN 

 

A segunda entrega do presente Estudo sobre a Cooperación Transfronteiriza en 
Europa”, correspondente ás Fases III e IV, enfocase na perspectiva de discernir e 
reflexionar sobre o estado das diversas Eurorrexións así como na elaboración de 
propostas, iniciativas, áreas de actuación e as respectivas conclusións sobre o modelo de 
Cooperación Transfronteiriza. Esta entrega aborda nunha metodoloxía baseada en tres 
parámetros: Diagnose, Análise e Conclusións. 

 
A Fase III implica os aspectos da Diagnose e da Análise e divídese en catro 

segmentos principais: o primeiro aborda unha perspectiva mais detallada sobre as 
Eurorrexións identificadas de forma cronolóxica na I Fase, a través da elaboración 
dunha Base de Datos que contén as 162 entidades de Cooperación Transfronteiriza 
actualmente existentes no espazo europeo.  

 
Deste modo, e realizando unha revisión das súas páxinas web oficiais e doutros 

enderezos na rede, esta clasificación identifica unha división entre Eurorrexións activas, 
actualmente operativas, incluíndo as súas respectivas divisións por denominación oficial 
(Euregios, Comisións, AECT´s, etc); e as Eurorrexións irregulares, con especial 
atención naquelas entidades con escasa información e desactualización das súas 
actividades. Esta Base de Datos agrupa unha serie de indicadores básicos que permitan 
constituír un mapa elaborado sobre as Eurorrexións tales como mapa, logo, data de 
creación, países e rexións membro, superficie, poboación, tipo de cooperación, 
características, sede, áreas de traballo, etc.  

 
O segundo e terceiro segmentos implican un proceso de anticipación e 

predición de actuacións en diversos ámbitos da Cooperación Transfronteiriza, que 
motiven á reflexión e á elaboración de iniciativas de actuación. Aquí se aborda unha 
reflexión sobre as propostas e iniciativas, retos e oportunidades que se presentan para a 
Cooperación Transfronteiriza, con especial atención ao próximo período de apertura de 
fondos europeos 2014-2020. Finalmente, o cuarto segmento considera a xustificación e 
necesidade de creación do Laboratorio Europeo de Cooperación Transfronteiriza 
como ferramenta e centro de análise e de prospectivas do modelo de Cooperación 
Transfronteiriza europea, e que sirva como referencia para outros ámbitos e realidades 
de carácter xeográfico e xeopolítico: América Latina, Asia-Pacífico, Lusofonía, etc 

 
 A Fase IV aborda o proceso de Conclusión dese Estudo, na que se elaboran os 

seus resultados, un inventario de boas prácticas e as recomendacións, con perspectiva na 
inclusión deste Estudo e a base de datos nas páxinas http://www.galicia-
nortept.org/index.php/es/home e http://www.gnpaect.eu/. Esta perspectiva igualmente 
implicaría o seguimento, mantemento e actualización da base anterior e da páxina web 
da CTG-NP, con especial incidencia no mantemento das contas de correo electrónico, 
na actualización de contidos e Bases de Datos, a inclusión de noticias, novas secciones e 
contidos, así como a realización periódica de cambios, modificacións e actualizacións e 
dun eventual  informe mensual do ritmo de vida da web en internet e 
unha supervisión semestral. 
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2) BASE DE DATOS DAS EURORREXIÓNS DE COOPERACIÓN 
TRANSFRONTEIRIZA 

 
A continuación ofrecese unha Base de Datos sobre os 162 casos de Cooperación 

Territorial Transfronteiriza en Europa identificadas no período comprendido entre 
1958 e 2012. Os mesmos obedecen a diversas modalidades, tales como Consellos, 
Asociacións de Cidades, Conferencias, Comisións, Agrupacións Europeas de 
Cooperación Transfronteirizas (AECT´s), etc, así como outras incluso que non teñen 
fronteira común nin conexión de carácter histórico e cultural.  

 
Esta Base de Datos constitúe unha lista temporal concibida con perspectivas de 

actualización ante a eventual ampliación das Eurorrexións, especialmente nos 
derradeiros anos ante a creación da figura das Agrupacións Europeas de Cooperación 
Territorial (AECT), que lle confiren a estas entidades de personalidade xurídica. Por 
tanto, esta Base de Datos identifica a aquelas Eurorrexións constituídas que 
contemplaron a creación de Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial (AECT), 
así como as AECT´s creadas con posterioridade pero que non se constituíron por medio 
de Eurorrexións xa existentes. Na actualidade existe 31 casos de AECT(1), aínda que 
algunhas delas xa inseridas en Eurorrexións como a Comunidade de Traballo Galicia-
Norte de Portugal. 

 
Esta Base de Datos contempla unha división de carácter conceptual, establecido 

baixo os seguintes parámetros: 
 
a) Eurorrexións activas: focalízanse nos casos de Eurorrexións cuxa fluidez e 

periodicidade das súas actividades confirman a súa vixencia, con especial 
incidencia na actualización das súas respectivas páxinas web e da revisión das 
súas Actividades, Axenda, Prensa, etc. 
Dentro desta variable igualmente se dividen aquelas entidades por 
Denominación e nome oficial: AECT´s, Asociacións, Comunidades de Traballo, 
Comités, Conferencias, etc. Compre salientar que, no caso das AECT´s, algunhas 
delas foron creadas a partir de Comunidades de Traballo, Eurodistritos, etc, polo 
que na presente clasificación serán colocadas no apartado das AECT; 
 

b) Eurorrexións Irregulares: neste apartado consideramos aquelas Eurorrexións 
cuxa vixencia e actividades atopanse temporalmente paralizadas, por mor da 
escasa ou case inexistente actualización das súas respectivas páxinas web, así 
como da inexistencia de páxinas web operativas que permitan identificar as súas 
actividades e información, e daquelas que practicamente xa non son operativas 
pero que oficialmente aínda non desapareceron. 
 
 
 

                                                           
(1) Segundo a páxina web do Comité de Rexións da Unión Europea, actualizada ata o 3 de outubro de 
2012: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Documents/2012-10-
03%20list%20of%20existing%20EGTC_EN.pdf (en inglés) 
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Como referencia de identificación desta Base de Datos(2), utilizamos os seguintes 
parámetros:   

 
Nome da entidade: 
Logo:  
Mapa: 
Ano de creación:  
Países e rexións membro:  
Sede:  
Website:  
Contacto:  
Tipo de cooperación: dividida a súa vez en:  
mI: microcooperación Integrada; 
MI: Macrocooperación Integrada;  
mE: microcooperación Emerxente;   
MA: Macrocooperación Emerxente;  
(Nivel de Cooperación)  
L: Local  
R: Rexional 
Características:  
Áreas de traballo: 
 
 

Para definir o apartado do Tipo de cooperación(3) existente na presente Base de 
Datos, consideramos a seguinte clasificación conceptual:  
 

- microcooperación Integrada (mI): 
Define a aquelas entidades ou organismos de Cooperación Transfronteiriza creados 

de facto ou de carácter autónomo, previstos a través de acordos ou convenios 
interestatais, con personalidade xurídica no dereito público ou privado e cun ámbito 

                                                           
(2) Tal e como aconteceu na Fase I do presente Estudo, esta clasificación das entidades de Cooperación 
Transfronteiriza en Europa toma como especial referencia a lista elaborada de forma cronolóxica no 
artigo anteriormente referenciado de OLIVERAS GONZÁLEZ, Xavier, DURÀ GUIMERÀ, Antoni e 
PERKMANN, Markus (2010), “Las Regiones transfronterizas: balance de la regionalización de la 
cooperación transfronteriza en Europa (1958-2007)”,  Documents d´Anàlisi Geográfica, Universitat 
Autónoma de Barcelona, Vol. 56/1. Ver en: 
http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/194167/260278. Esta lista, con case 
total probabilidade a mais completa clasificación que existe na bibliografía sobre as entidades de 
Cooperación Transfronteiriza en Europa, está actualizada ata mediados de 2012. Compre igualmente 
salientar que esta Base de Datos complétase coa listaxe 2011 das Eurorrexións realizada pola Asociación 
de Rexións Fronteirizas Europeas, ARFE (http://www.aebr.eu/en/members/list_of_members.php)  
(3) Esta clasificación sobre os Tipos e Niveis de Cooperación toma como especial referencia o 
anteriormente citado artigo de OLIVERAS GONZÁLEZ, Xavier, DURÀ GUIMERÀ, Antoni e 
PERKMANN, Markus (2010), “Las Regiones transfronterizas: balance de la regionalización de la 
cooperación transfronteriza en Europa (1958-2007)”, op.cit, o cal explica cunha maior exactitude estes 
tipos e niveis de cooperación institucional. Para completar esta perspectiva, compre igualmente consultar 
o artigo de CHE PIU DEZA, Hugo; “La Institucionalización de la Cooperación Transfronteiriza en 
Perú” (http://www.research.utep.edu/LinkClick.aspx?link=023.pdf&tabid=24752&mid=80676), onde se 
explica que o proceso de “micro integración” corresponde á necesidade de harmonizar os esforzos e as 
lexislacións de cooperación en rexións ou localidades específicas con idénticas características e intereses, 
mentres que a “macro integración”, de carácter nacional, bilateral, subrexional ou rexional, establécese de 
acordo ao cumprimento dos obxectivos formulados no marco da política exterior de cada un dos Estados 
participantes.   
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territorial de actuación inferior á Rexión ou, de forma semellante, á unidade NUTS(4) 2 e 
3 e LAU(5) 1 e 2. Este tipo de cooperación asóciase principalmente coa participación de 
axentes locais(6). 
 

- Macrocooperación Integrada (MI):  
Asociada principalmente á participación de axentes rexionais, este nivel define unha 

intensidade de cooperación similar á da microcooperación Integrada (mI), pero dentro 
dun ámbito territorial de actuación de orde rexional (NUTS 2 e 1)(7) 
 

- microcooperación Emerxente (mE):    
Agrupa a aquelas entidades establecidas a partir dun acordo ou convenio de 

cooperación entre axentes subestatais (con ou sen estrutura formal) ou inferior 
(cooperación informal) e, por tanto, sen personalidad xurídica, polo que o seu ámbito 
territorial de actuación é inferior ao rexional. Igualmente, e como no caso da  
microcooperación Integrada (mI), este tipo de cooperación asociase coas autoridades 
de nivel local(8). 
 

- Macrocooperación Emerxente (MA): 
Refírese ao tipo de cooperación de baixa intensidade, cun ámbito territorial de 

actuación superior ou asociado co nivel dos axentes rexionais(9).  
 

- Nivel de Cooperación:  
a) L: Local  
b) R: Rexional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(4) Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), corresponde a un sistema hierárquico de 
division económica territorial dentro da Unión Europea. Divídese en NUTS 1: principais rexións 
socioeconómicas (97 rexións en total); NUTS 2: rexións básicas de aplicación de políticas rexionais (270 
rexións en total); e NUTS 3: pequenas rexións para casos e diagnoses específicos (1.294 rexións en total) 
Datos da EUROSTAT da Comisión Europea validada entre o 1º de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro 
de 2014. Consultar en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction   
(5) Local Administrative Units (LAU) ou Unidades Administrativas Locais, compatible coas NUTS, están 
definidas en torno a: LAU 1 ou nivel superior (antiga NUTS nivel 4); e LAU 2, ou nivel inferior (antiga 
NUTS 5), correspondente ás municipalidades ou entidades equivalentes dentro dos 27 países membro da 
Unión Europea. Consultar en: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/local_administrative_units   
(6) OLIVERAS GONZÁLEZ, Xavier, DURÀ GUIMERÀ, Antoni e PERKMANN, Markus (2010), “Las 
Regiones transfronterizas: balance de la regionalización de la cooperación transfronteriza en Europa 
(1958-2007)”, op. cit. páxina 25. 
(7) Ibid, páxina 26. 
(8) Ibid, páxina 26. 
(9) Ibid, páxina 26. 
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2.1) Clasificación da Base de Datos: 
 
 

a) Activas: 
 
 
a.1) Eurorrexións: Euregios, Eurodistritos e Rexións  

 

- EUREGIO:     
 

 
 

Fonte: http://www.euregio.de/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=18 
 

Ano de creación: 1958  
Rexións membro: Os estados federais (länder) de Nordrhein-Westfalen e 
Niedersachsen (Alemaña) e as provincias de Gelderland, Overijssel e Drenthe 
(Países Baixos). 
Sede: Glanerbrug-Gronau, na fronteira xermano-neerlandesa. 
Website: http://www.euregio.de/cms/publish/content/showpage.asp?themeid=30 
Contacto:  
EUREGIO 
Enscheder Straße 362  
48599 Gronau (Alemaña) 
Postfach 1164  
48572 Gronau (Alemaña) 
Tel.: +49 (0)2562 / 702-0  
Fax: +49 (0)2562 / 702-59 
EUREGIO Convention Centre Terhaar-sive-Droste  
Gronausestraat 1258-1260  
7534 AV Glanerbrug (Países Baixos) 
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Tipo de cooperación: Microcooperación Integrada (mI) Local (L) 
Características: O nome EUREGIO provén de Rexión Europea, utilizada para 
identificar a área xeográfica da fronteira entre Alemaña e Países Baixos que 
cubre ás provincias holandesas de Gelderland, Overijssel e Drenthe cos länder 
alemás de Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen. Abarca 130.000 km2 e alberga 
aproximadamente a 3,37 millóns de habitantes. As súas principais cidades son 
Münster, Osnabrück, Enschede e Hengelo. Agrupa unhas 130 municipalidades, 
cidades e distritos administrativos da fronteira xermano-neerlandesa, 
representadas nun Consello EUREGIO como órgano executivo que conta con 41 
representantes alemás e outros 41 holandeses.  
Áreas de traballo:  

- Cooperación socio-cultural 
- Desenvolvemento socioeconómico 
- Cooperación intermunicipal: irmandamentos, seguridade forestal, sanitaria, etc 
- Servizos de Consultoría: cidadanía, negocios, emprego, etc 
- Cooperación interrexional: intercambio de ideas e experiencias con outras 

eurorrexións. 
 
 

- Euregio Rhein-Waal        

 

Fonte:  http://www.euregio.org/seiten/organisation/arbeitsgebiet.cfm 
 

Ano de creación: 1973 
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Rexións membro: En total, forman parte 20 municipalidades alemás e 31 
neerlandesas, así como 3 autoridades rexionais e 2 Cámaras de Comercio. A 
Euregio Rhine-Waal cubre os distritos de Kleve e Wesel e a cidade de Duisburg 
(Alemaña); as provincias de Gelderland, parte do territorio de Arnhem-Nijmegen, 
Veluwe Oeste, Sur de Gelderland Oeste, parte do Nordeste de Brabante e o norte 
da Provincia de Limburg (Países Baixos)  
Sede: Emmericher Straße 24  47533  
02821 79300 Kleve (Alemaña) 
Website: http://www.euregio.org/ 
Contacto: Sjaak Kamps (director) + 49 (0) 2821 7930-0 
kamps@euregio.org 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: A Euregio Rhine-Waal cubre unha área de 8.446 km2 e unha 
poboación estimada de 3,7 millóns de habitantes. Esta Eurorrexión é unha 
entidade pública xermano-neerlandesa que conta con 56 organizacións membro, 
nas que se inclúen autoridades locais, cámaras de comercio e entidades rexionais. 
O seu órgano principal é o Consello Euregio, que consta de 142 membros 
representantes de todas as organizacións membro e que manteñen dúas reunións 
anuais. Ao mesmo tempo, existen tres comités: o Comité de Comunicación 
Transfronteiriza; o Comité de Comercio; e o Comité de Finanzas e Proxectos, 
cuxos principais obxectivos son as labores de consultoría sobre proxectos de 
cooperación transfronteiriza, a discusión dos orzamentos e do apoio financeiro e 
a defensa dos intereses da eurorrexión ante as autoridades e entidades pertinentes 
e de interese.  
Áreas de traballo: Con base na cooperación social e económica, esta 
eurorrexión potencia a cooperación intercomunitaria cos poderes locais mebros 
tanto de Alemaña  como dos Países Baixos. Participa nos programas EURES, 
Interreg IV A-C e Europe Direct en materias educativa, cultural, emprego, 
información e deportes. 
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- Euregio Maas-Rhein                 
 

 
 

Fonte: http://www.goeast.be/en/business/standort/euregio.html 
 

Ano de creación: 1976 
Rexións membro: Liexa e Limbourg (Bélxica); Hasselt e Aachen (Alemaña); 
Maastricht e Limburg (Países Baixos)   
Sede: Eupen (Bélxica) 
Website: http://www.euregio-mr.com/de (en alemán) 
Contacto:  
Stichting Euregio Maas-Rhein 
Rue Gospert 42 
B – 4700 Eupen (Belgique) 
Tél.: +32 (0) 87 789 630 
Fax: +32 (0) 87 789 633 
info@euregio-mr.eu 
Tipo de cooperación: (mI-R) 
Características: Creada como Grupo de Traballo, esta Eurorrexión é unha das 
mais antigas dentro da Cooperación Transfronteiriza en Europa. Posúe unha 
poboación aproximada de 4 millóns de persoas nun territorio aproximado de 
11.000 km2. As súas entidades membro son o Sur da Provincia de Limbourg 
(Países Baixos) a Provincia de Limbourg (Bélxica), a Provincia de Liège 
(Bélxica), a REGIO Aachen (Alemaña) e a Comunidade xermanófona de 
Bélxica. En 1991 conformouse como unha entidade con estatuto xurídico, 
convertíndose nunha fundación legal neerlandesa. O seu organigrama abarca un 
Comité Director, dun Secretariado con Representantes das rexións membro, 
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Consello Rexional, Consello Económico e Social e Grupos Estratéxicos de 
Reflexión e Investigación. 
Áreas de traballo: Posúe comisións de Cultura, Turismo, Desenvolvemento 
económico, Mobilidade e Infraestruturas, Educación, Mercado de Traballo, 
Clima e Enerxía, Sanidade e Seguridade. 
 

- Ems Dollart Region       

 

 
 

Fonte: http://event.interact-eu.net/604900/604902/603765/604844 
 

Ano de creación: 1977 
Rexións membro: Baixa Saxonia, Emsland, Emden, Cloppenburg, Aurich 
(Alemaña); e rexións de Groningen, Drenthe, Friesland e Frisia Leste (Países 
Baixos) 
Sede: Bad Nieuweschans. Provincia de Groningen (Holanda) 
Website: http://www.edr.eu/nl (en neerlandés) 
Contacto:  
EDR 
Postfach 1202 
D-26828 Bunde 
EDR 
Postbus 43 
NL-9693 ZG Bad Nieuweschans (Holanda) 
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Tel.: 0031-597-521 510 
Fax: 0031-597-522 511 
E-Mail: edr@edr.eu 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión, cunha poboación estimada en máis de 2,6 
millóns de habitantes nun territorio de 19.032 km2, está localizada na parte máis 
noroccidental de Europa, con amplitude na fronteira xermano-neerlandesa. A súa 
asociación conta coa presenza diversas institucións públicas e cámaras de 
comercio das provincias de Groningen, Drenthe, Friesland, Frisia Leste, 
Emsland, Cloppenburg e outras rexións fronteirizas. 
Áreas de traballo: Cunha importante achega de fondos INTERREG, as áreas 
principais de traballo desta eurorrexión son: economía, tecnoloxía e innovación, 
desenvolvemento rexional sustentable, integración e sociedade.  

 

- Euregio Rhein-Maas-Nord         
 

 

Fonte: http://nrw.dgb.de/themen/++co++c0bf7f8c-7d61-11e0-411b-00188b4dc422/@@dossier.html 
 

Ano de creación: 1978 
Rexións membro: En total, consta de 29 membros entre Concellos neerlandeses 
e alemás así como Cámaras de Comercio entre ambos países. Son estes os 
concellos de  Kessel, Bergen, Susteren, Gennep,  Horst aan de 
Maas,  Leudal,  Maasgouw , Roerdalen ,  Roermond , Venlo , Venray , Weert e a 
Cámara de Comercio de Limburg (Países Baixos); e as cidades de 
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Mönchengladbach e Krefeld, na parte sur do  distrito de Kleve , as 
comunidades  de Weeze ,  Brüggen e Niederkrüchten e as cidades  
de Straelen , Geldern , Nettetal,  Wassenberg  e Wegberg (Alemaña). Esta área 
igualmente abarca a zona de Viersen, a Rhein-Kreis Neuss, a  Cámara da 
Industria e Comercio de Medio Baixo Reihn no e a Cámara Baixa de Renania e 
do Comércio e Industria de Duisburg. 
Sede: Mönchengladbach (Alemaña) 
Website: http://www.euregio-rmn.de (en alemán); e www.euregio-rmn.nl (en 
neerlandés) 
Contacto:  
Konrad-Zuse-Ring 6  
41179 Mönchengladbach 
Tel: (00 49) (0) 2161-69 85 0  
Fax: (00 49) (0) 2161-69 85 555  
E-mail info@euregio-rmn.de 
Site -www.euregio rmn.de   
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: A Euregio Rhein-Maas-Norte posúe aproximadamente 1,8 
millóns de habitantes, cunha superficie de 3.400 km2, que fan desta eurorrexión a 
máis densamente poboada na fronteira xermano-holandesa. Desde 2004 
configurouse como entidade de interese público obxectivo de dereito alemán. 
Esta Eurorrexión estimula a cooperación económica intensiva na fronteira 
neerladesa-alemá, con foco de atención na creación conxunta de PYMES e 
diversos proxectos educativos e universitarios. É membro da ARFE e xestiona  
proxectos europeos INTERREG IV A, INTERREG III A, EURES, INTERACT 
con todos os países membros da UE.  
Áreas de traballo: As áreas de traballo da Eurorrexión Rhine-Maas-Nord 
inclúen, entre outras, a económica, mercado de traballo, infraestrutura e 
transporte, seguridade pública, redes sociais e culturais, idioma e cultura, medio 
ambiente, natureza e turismo. Outra tarefa importante constitúe o seu labor 
mensual como asesor de transporte fronteirizo, en especial para proxectos 
conxuntos de comercialización e turismo.  
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- Euroregio Valle do Río Tornio The Tornedalen Council        
Tornedalsrådet Tornionlaakson Neuvosto 
 

 
 

Fonte: http://www.tornedalen.org/?pageid=20&ISO=SWE 

 
Ano de creación: 1987 
Rexións membro: O Consello de Tornedal (Tornedalsrådet Tornionlaakson 
Neuvosto) agrupa aos Concellos de Val do Torne entre Finlandia e Suecia así 
como os Concellos noruegos que fan fronteira co mesmo. En total, están 
incluídos os seguintes Concellos: Haparanda, Övertorneå, Pajala e Kiruna 
(Suecia); Storfjord, Kåfjord, Kautokeino e Nordreisa (Noruega); e Enontekio, 
Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio e Tornio (Finlandia). 
Sede: Haparanda (Suecia) 
Website: http://www.tornedalen.org/ (en sueco) 
Contacto:  
Tornedalsrådet 
Box 76 
953 22 Haparanda (Suecia) 
Besöksadress 
Gula Huset Storgatan 85 
Tlf: +46 922-156 41 
Mobil +46 70 319 5641 
Tipo de cooperación: (MI-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta con 4.438 km² e unha poboación 
aproximada de 300.000 persoas. A súa organización consiste nun Consello de 33 
membros, un consello de 14 membros, un por cada concello participante, e un 
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Secretariado. O Consello conta cunha Presidencia e Vicepresidencia electos 
anualmente; e un Secretariado, que é o órgano decisorio, define obxectivos e 
establece os Grupos de Traballo.  
Áreas de traballo: As áreas prioritarias son:  

- Cooperación local transfronteiriza 
- Marketing de negocios 
- Desenvolvemento e emprego 
- Educación e Cultura 
- Infraestruturas 
- Comunicación 

 

- Euregio “Four Motors for Europe”     
Quatre Moteurs pour l´Europe 

 

 
 

Fonte: http://www.investinrhonealpes.com/data/Files/cartes/carte_4Moteurs_RA_web.jpg 
 

Ano de creación: 1988      
Rexións membro: Está conformada pola Generalitat de Catalunya (España); o 
Länder de Baden-Württemberg (Alemaña); a Regione de Lombardía (Italia); e a 
Règion de Rhône-Alpes (Francia). Esta Eurorrexión posúe a particularidade de 
non ter fronteiras físicas entre sí. Como membros asociados están País de Gales e 
as rexións de Flandres (Bélxica) e Malopolska (Polonia) 
Sede: Sttutgart (Alemaña), Barcelona (España), Milano (Italia), Lyon (Francia) 
Website: http://www.4motors.eu/ (en francés) 
Contacto:  
Baden-Württemberg  
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http://www.baden-wuerttemberg.de/  
Staatsministerium Baden-Württemberg 
Richard Wagner Strasse 15 
D- 70 184 STUTTGART 
Tel : (+49) 711 21 53 471 
Fax : (+49) 711 21 53 510  
Representation of the State of Baden-Württemberg to the European Union  
Rue Belliard 60 – 62 
B - 1040 Brüssel 
Tel.: 0032 2 / 74177-11 
Fax: 0032 2 / 74177-99 
poststelle@bruessel.bwl.de 
 
Catalunya  
http://www.gencat.cat/ 
http://www.gencat.net/afersexteriors 
Secretaria d'Afers Exteriors - Direcciò General de Relacions Exteriors 
Carrer de la Pietat, 2 
ES- 08003 BARCELONA 
tel : (+34) 93 554 51 30 
Fax / (+34) 93 554 59 58 
Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la UE 
Rue de la Loi, 227/Wetstraat, 227 
1040 Bruxelles 
Tel: (+32) 2 231 03 30 
Fax: (+32) 2 230 21 10 
 
Lombardía  
http://www.regione.lombardia.it/ 
Direzione Centrale Relazioni Esterne Internazionali 
e Comunicazione via Fabio Filzi, 22 
I - 20124 MILANO 
Tel. (+39) 02 6765 2631 
Fax.(+39) 02 6765 5883 
Lombardy représentation in Brussels 
2, place du Champs de Mars 
B- 1050 BRUXELLES 
Tel : (+32) 2 518 76 00 
Fax : (+32) 2 518 76 26 
 
Rhône-Alpes  
http://www.rhonealpes.fr    
Direction de l’Europe, des Relations Internationales et de la Coopération 
1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 



17 

 

69269 LYON Cedex 02 
Tel : (+33) 4 26 73 40 00 
Rhône-Alpes representation in Brussels 
62, rue du Trône 
B- 1050 Bruxelles 
Tel : (+32) 2 282 00 20 
Fax : (+32) 2 280 60 71 
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Esta Eurorrexión abarca unha poboación aproximada de 33 
millóns de habitantes, sumando entre sí unha superficie total de 138.000 km2. 
Conta cun elevado desenvolvemento industrial, razón pola que a cooperación 
económica constitúe un motor chave para esta Eurorrexión. A súa estrutura 
organizativa comprende a Presidencia e dos Grupos de Traballo.  
Áreas de traballo: Focalízase en seis (6) grupos de traballo: 

- Economía 
- Ciencia e Investigación 
- Mocidade, Deporte e Capacitación 
- Ambiente 
- Cultura 
- ICT 

 
 
 

- Regio PAMINA        
  

 
 

Fonte: http://www.eurodistrict-regio-pamina.com/pamina/spip.php?article116 

 

Ano de creación: 1988 
Rexións membro: Comprende a Rexión de Alsacia, o Departamento do Baixo 
Rhin e a cidade de Haguenau (Francia); e os landkreis de Karlsruhe, Rastatt, 
Germersheim, Südwestpfalz, Weinstrasse, os Stadt de Karlsruhe, Baden-Baden, 
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Rasttat, Landau, Germersheim, e as Verband Region de Rhein-Neckar e 
Oberrhein (Alemaña) Igualmente, están incluídos os Eurodistritos de 
Estrasburgo-Ortenau, Sarrebruck-Moselle Leste; e o Trinacional de Bâle.    
Sede: Lauterbourg (Francia) 
Website: http://www.eurodistrict-regio-pamina.com/pamina/ 
Contacto: 
Eurodistrict Regio Pamina 
Ancienne Douane F-67630 
Lauterbourg (France) 
Tlf: 03 68 33 88 20 
e-mail: info@eurodistrict-regio-pamina.eu 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Cunha poboación aproximada de 1,6 millóns de habitantes 
nunha superficie de 6.000 km2, este territorio transfronteirizo orixinalmente 
denominado Eurodistrict Regio Pamina, creou unha Agrupación Local de 
Cooperación Territorial (ALCT) Regio Pamina a partir de 1996, para coordinar a 
Cooperación Transfronteiriza entre colectivos territoriais e organismos públicos 
locais. A súa estrutura organizativa da conta dun Consello do Eurodistrito 
conformado por 33 representantes, elixidos polos 11 representantes por cada un 
dos quince territorios que a forman parte e que se reúne dúas veces por ano. Este 
Consello consta dun presidente e dous vicepresidentes cunha duración de 
mandato de tres anos. A Oficina do Eurodistrito ten tres secretariados e tres 
comisións temáticas: a Comisión de Finanzas, Economía e Asuntos Sociais; a 
Comisión de Desenvolvemento do Territorio e de Transportes; e a Comisión de 
Ambiente, Turismo, Deportes e Cultura. O factor fluvial e forestal é visiblemente 
notorio nesta Eurorrexión, tomando en conta a afluencia Norte do río Rhin e os 
bosques Noire, Vosgos e Palatinado. 
Áreas de traballo: Así como funcionan as Comisións de Finanzas, Economía e 
Asuntos Sociais; Desenvolvemento do Territorio e de Transportes; e Ambiente, 
Turismo, Deportes e Cultura Mocidade, Deportes, existen outras áreas de traballo 
de importancia como a Sanidade, Educación e Irmandamentos.  
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- EuRegio SaarLorLuxRhein (COMREGIO)  
 
 

 
Fonte: http://euregio.lu/la-grande-region/ 

 
 
Ano de creación: 1989    

Rexións membro: Está conformada polas Rexións de Valonia (Bélxica); 
Rheinland-Pfalz e Saarland (Alemaña); o Gran Ducado de Luxemburgo; e a 
Rexión de Lorena (Francia). 
Sede: Luxemburgo 
Website:http://euregio.lu/ (en francés) Consultar tamén na website:  
http://www.granderegion.net/de/INTERREGIONALE_POLITISCHE_ZUSAM
MENARBEIT/euregio/index.html 
Contacto:  
Euregio SaarLorLux + 
2, rue du Fort Wallis                                           
L-2714 Luxemburgo 
Tlf: 00352-26 48 23 03 
e-mail: euregio@pt.lu 
info@euregio.lu  
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Comunmente denominada a “Grande Region”, creouse a partir 
da cooperación a través da Asociación de Municipios COMREGIO. Alberga a  
11.400.000 habitantes nunha superficie de 65.400 km2. Consta de diversos socios  
institucionais de cooperación, entre eles Cámaras de Comercio e sindicatos. O  
seu organigrama estrutural presenta a un Cumio da Gran Rexión como órgano de 
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decisión política, o Comité Económico e Social da Gran Rexión como órgano 
consultivo, e o Consello Parlamentario Interrexional. Desde 1995 esta 
Eurorrexión estableceuse como unha asociación sen fins de lucro dentro do 
Dereito luxemburgués. Colabora e coopera con outros espazos de cooperación 
transfronteiriza franceses como Le Rhin Supérieur, Région Métropolitaine du 
Rhin Supérieur, Eurodistrict Pamina, Euregio Meuse-Rhin, Eurodistrict 
trinational de Bâle, L’association des régions frontalières européennes, 
EUREGIO Gronau. 
Áreas de traballo: Consta de estruturas de traballo en catro (4) grupos 
principais: Mocidade, Transporte, Comité de Coordinación de Desenvolvemento 
Territorial,  Comité RPMT e grupos de traballo sobre transportes colectivos do 
Comité Económico e Social da Gran Rexión. Paralelamente, mantén outros 
proxectos como Espazo Cultural Gran Rexión, EURES transfronteirizo 
(mobilidade laboral), o Centro de Recursos e Documentación EURES Lorena, a 
Fundación Forum Europa e o Instituto da Gran Rexión. O espazo natural 
constitúe unha prioridade dentro dos grupos de traballo, ao existir nesta 
Eurorrexión un total de 14 parques naturais. 
 

 

- Euregio Scheldemond       
 

 

 
 

Fonte: http://www.groeikans.be/images/interreg_map.jpg 
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Ano de creación: 1989   

Rexións membro: Comprende as Provincias de Zeeland (Países Baixos) e 
Flandres Oriental e Flandres Occidental (Bélxica) 
Sede: Gent (Bélxica) 
Website:http://www.euregioscheldemond.be/ (en neerlandés); 
http://www.euregioscheldemond.org 

Contacto:  
EUREGIO SCHELDEMOND  
Gouvernementstraat 1  
B-9000 Gent (Bélxica) 
tel. +32 (0)9/223 88 47  
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be 
Tipo de cooperación: (mI-R) 
Características: Esta Eurorrexión ocupa unha superficie de 905.657 km2 cunha 
poboación estimada de 2.963.119 habitantes. Consta dun Consello e dunha 
Secretaría que xestiona os oito (8) Departamentos de Traballo. 
Áreas de traballo: Consta de oito (8) Departamentos de Traballo: Educación, 
Ambiente e Recursos Naturais, Turismo, Seguridade, Benestar e Cuidados, 
Cultura, Economía e Agricultura e Pesca. Igualmente, xestiona outros proxectos 
como Cultura sen Fronteiras, Bio Based Europe sobre desenvolvemento sostible 
e proxectos transnacionais cara o Norte de Europa e o Mar do Norte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

- Eurorregion Neisse-Nisa-Nysa       
 

 
 

Fonte: http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/prehled_vydanych_publikaci_ 

 
Ano de creación: 1991  
Rexións membro: Está conformada polos distritos fronteirizos do länder de 
Baixa Silesia, sendo estes  Bautzen e Görlitz (Alemaña); das cidades e vilas da 
rexión de Bohemia, sendo estas Ceska Lipa, Jablonec nad Nisou, Liberec e 
Semily (República Checa)(10); e das comunidades, cidades e condados da rexión 
de Baixa Silesia, sendo Jelenia Góra, Bolesławiecki, Jaworski, Jeleniogórski, 
Kamiennogórski, Lubański, Lwówecki, Zgorzelecki e Złotoryjski (Polonia) 
Sede: Zittau (Alemaña); Liberec (República Checa); e Jelenia Góra (Polonia) 
Website: http://www.neisse-nisa-nysa.org/ 
Contacto:  
Euroregion Neisse e. V. 
Portsmouther Weg 1 
02763 Zittau (Alemaña) 
Telefon: 03583 57500 
Telefax: 03583 512517 
E-mail: watterott--at--euroregion-neisse.de  
 

                                                           
(10) Para 1991 e 1992, a República Checa aínda formaba parte de Checoslovaquia. A desmembración de 
Checoslovaquia en dúas entidades separadas, sendo estas República Checa e Eslovaquia, ocorreu o 1º de 
xaneiro de 1993. 
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Euro região Nisa Regionální Sdružení 
Tř. Primeiro maje 858/26  
001 46 Liberec III 
Telefone: +420485340991  
Fax: 00420 485  
 
Stowarzyszenie gmin Polskich Euroregionu Nysa 
ul 1 Maja 57  
58-500 Jelenia Góra 
Telefone: +48757676470  
Fax: +48757676470  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta con aproximadamente 1,7 millóns de 
habitantes nunha superficie de 13.254 km2. A súa estrutura organizativa consta 
dun Consello, Presidencia, Secretariado Común, Foros, Comités de 
Desenvolvemento Rexional (KORE), e os Grupos de Traballo. Non constitúe 
unha entidade legal nin con personalidade xurídica propia.  
Áreas de traballo: As súas áreas principais focalízanse en Turismo, Educación e 
Cultura e Cidadanía. Non obstante, conta con diversas comisións de traballo 
cunha amplitude de áreas como Igualdade de Oportunidades, Infraestruturas, 
Transporte ferroviario, Ciclismo, Limpeza, Natureza, Emerxencia, Patrimonio 
histórico e cultural, Bibliotecas e Estatísticas. Compre sinalar o peso que ten o 
comité de Coordinación do Desenvolvemento Espacial Rexional na Euregio 
Neisse-Nisa-Nysa (KORE)   
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- Euroregion Elbe/Labe                
 

 

Fonte: http://www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/sasko-cr/ 

 
Ano de creación: 1992 
Rexións membro: Comprende a rexión de Bohemia Norte (República Checa) e o 
Parque Nacional Sächsische Schweiz, parte do afluente fluvial do Alto Elba e o 
Leste das Montañas Ore (Alemaña)    
Sede: Ústí nad Labem (República Checa) e Pirna (Alemaña) 
Website: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/, www.euroregion-labe.cz 
Contacto:  
Kommunalgemeinschaft Euroregion 
Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V. 
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 6  
D-01796 Pirna 
Tel.:+49 (0) 3501/520 013 
Fax: +49 (0) 3501/527 457 
e-mail: info(at)euroregion-elbe-labe.eu 
 
Euroregion Labe 
Velká Hradební 8 
CZ - 40001 Ústí nad Labem 
Tel.: +420 475 241 437-8 
Fax: +420 475 211 603 
E-mail:euroregion-labe@mag-ul.cz 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
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Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 4.796 km2  con 
aproximadamente 1.500.000 habitantes. O seu organigrama estrutural da conta 
dun Consello como órgano decisorio, un Comité Executivo, un Secretariado e a 
existencia de Seccións referentes aos sete (7) Grupos de Traballo.  
Áreas de traballo: Consta de sete (7) Grupos de Traballo: 

- Planificación Rexional 
- Natureza e ambiente 
- Turismo e desenvolvemento de negocios e infraestruturas 
- Protección Civil e Rescate 
- Tráfico 
- Cultura, Educación, Deportes e Encontros cidadáns 
- Saúde e Servizos Sociais. 

 

- Euroregion Erzgebirge Euroregion Krušnohoří       
 

 
 

Fonte: http://www.euroregion-erzgebirge.de/ 

 
Ano de creación: 1992 
Rexións membro: Comprende os Distritos e Municipalidades de Most, 
Chomutov, Louny, Teplice e Litoměřice (República Checa); e as Rexións de 
Freiberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Annaberg e Stollberg (Alemaña) 
Sede: A sé principal está en Most (República Checa), pero tamén mantén sede en  
Freiberg (Alemaña) 
Website: http://www.euroregion-erzgebirge.de/ (en alemán) 
Contacto:  
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Anschrift und Ansprechpartner 
Euroregion Erzgebirge e.V. 
Am St. Niclas Schacht 13 
09599 Freiberg (Alemaña) 
Tlf: +49 (0) 37 31 / 78 13 04 
Fax: +49 (0) 37 31 / 41 97 61 
Mail: ebenhoeh@euroregion-erzgebirge.de 
 
Euroregion Krušnohori 
Topolová 1278 (Divadlo Rozmanitostí) 
CZ-434 01 Most (República Checa) 
Tlf: +42 0 4 76 / 70 61 28 
Fax: +42 0 4 76 / 70 61 28 
Mail: bina@euroreg.cz 
Tipo de cooperación: (mI-L)      
Características: Esta Eurorrexión consta de 378.573 km2 e aproximadamente 
480.000 habitantes. O seu compoñente xeográfico e territorial está dominado, na 
súa maior parte, pola área montañosa de Erzgebirge, fronteira natural entre 
Saxonia e Bohemia. Conformada como estrutura organizativa bipartita, consta 
dunha Presidencia conxunta entre a parte checa e a parte alemá, coas súas 
respectivas Comisións Rexionais, completada coas comisións de Grupos de 
Traballo. 
Áreas de traballo: Consta de seis (6) áreas de traballo principais:  

- Renovación ambiental 
- Desenvolvemento do espazo e planificación rexional 
- Tráfico transfronteirizo 
- Desenvolvemento do potencial económico 
- Promoción da Cultura, Deportes, Educación e Turismo 
- Cooperación en materia de incendios, desastres e servizos de emerxencia de do 

sector social. 
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- Euroregion Pro Europa Viadrina         
        
 

 
 

Fonte: http://www.euroregion-viadrina.eu/ 
 

Ano de creación: 1992 
Rexións membro: Comprende a Asociación de Municipios Lubuskich e a 
Asociación de Municipios de Gorzow, esta última tamén coñecida como a 
Asociación de Comunidades Polacas da Rexión Pro Europa Viadrina (Polonia); e 
o Concello de Märkisch Oderland, o Distrito de Oder-Spree e a Cidade de 
Frankfurt (Alemaña). Igualmente, forman parte desta Eurorrexión diversas 
institucións culturais, económicas e sociais de ambos lados da fronteira.  
Sede: Frankfurt (Alemaña) 
Website: http://www.euroregion-viadrina.eu/, http://www.euroregion-
viadrina.pl/ (en alemán e polaco) 
Contacto:  
Deutsche Geschäftsstelle der Euroregion Pro Europa Viadrina 
Holzmarkt 7 
15230 Frankfurt (Oder) 
Tel.: +49 (0)335 / 665 94 0 
Fax: +49 (0)335 / 665 94 20 
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info@euroregion-viadrina.eu  

 

Polnische Geschäftsstelle der Euroregion Pro Europa Viadrina 
ul. Nowa 5 
66-400 Gorzów Wlkp. 
Polen 
Tel.: +48 (0)95 / 735 84 47 
Fax: +48 (0)95 / 735 84 61 
info@euroregion-viadrina.pl  
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Cunha fronteira común de 461 quilómetros ao longo do río 
Öder entre Polonia e Alemaña, a Eurorrexión “Pro Europa Viadrina” está 
localizada estratexicamente nun corridor comercial e de comunicación 
Rotterdam-Berlín, Varsovia-Moscova que une ao Oeste co Leste. A poboación 
total desta Eurorrexión é de aproximadamente 850.000 persoas nunha superficie 
total de aproximadamente 10.472 km2. O nome da Eurorrexión Pro Europa 
Viadrina significa “Rumbo a Europa polo Öder”, en referencia á integración 
europea entre o Oeste e o Leste a través do marco fluvial e xeográfico do río 
Öder, con cal integra as marxes esquerda e dereita do río Öder que fai fronteira 
entre Alemaña e Polonia. Os seus principais obxectivos enfócanse no 
fortalecemento da economía rexional e a identidade común, así como a 
Cooperación Transfronteiriza a través de proxectos europeos como o UE-PHARE 
e INTERREG IIIA. A súa estrutura organizativa da conta dun Consello da 
Eurorrexión, dunha Mesa da Eurorrexión, dunha Secretaría, un Comité de 
Auditoría e dos diversos Grupos de Traballo. 
Áreas de traballo: Consta de seis (6) áreas de traballo:  

- Servizos de utilidade pública (infraestruturas, comunicación, etc) 
- Protección ambiental (tratamento de augas residuais municipais e industriais) 
- Saúde  
- Educación 
- Cultura e Turismo 
- Transportes Públicos 
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- Euroregio Salzburgo-Berchtesgadener-Traunstein     
  
 

 
 

Fonte: http://www.cosmiq.de/qa/show/395324/Wo-gibt-es-alles-EUREGIOs/ 
 

Ano de creación: 1993 
Rexións membro: Corresponde a unha asociación de cooperación voluntaria a 
nivel local, nas que se inclúen os Concellos bávaros de Berchtesgaden e 
Traunstein (23 dos seus 30 distritos), así como a comunidade de Garching na 
rexión de Altötting (Alemaña); e pola Cidade de Salzburgo e todas as súas 
comunidades circundantes, como os distritos de Flachgau e Tennengau, os 
concellos fronteirizos de Pongau e Pinzgau, e as Cámaras de Comercio e Traballo 
de Salzburgo (Austria) Tamén están incluídas a rexión de Alta Austria, os 
municipios de St. Pantaleon e a rexión do Tirol a comunidade de Waidring 
(Austria) Igualmente, diversas entidades privadas forman parte desta 
Eurorrexión. 
Sede: Salzburg (Austria) 
Website: http://www.euregio-salzburg.eu/ (en alemán) 
Contacto:  
EuRegio Salzburg –  
Berchtesgadener Land – Traunstein 
D-83395 Freilassing, Sägewerkstraße 3 
Tlf: +49 (0) 8654/772-109 
e-mail: office.euregio@tzf.de  
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Tipo de cooperación: (MI-L) 
Características: Esta Eurorrexión ten unha superficie de 9.530 km2 e unha 
poboación aproximada de 805.000 habitantes. A súa estrutura organizativa conta 
cun Consello da Euregio como máximo órgano de decisión, que conta cunha 
Presidencia con mandato de 4 anos e alternativo entre as rexións de Baviera e 
Salzburgo. Conta tamén cun Consello Consultivo de Xestión e os diversos 
Grupos de Traballo. Esta Eurorrexión forma parte de iniciativas de integración 
europeas como a Asociación de Rexións Fronteirizas Europeas (ARFE) e da 
Iniciativa Cidades “Magistrale para a Europa” (FME), así como recibe 
financiamento e apoio dos programas europeos INTERREG IV A e LEADER.   
Áreas de traballo: Consta de catorce (14) áreas de traballo:  

- Educación 
- Educación para adultos 
- Investigación, Innovación e Tecnoloxía 
- Mocidade 
- Cultura 
- Agricultura e Florestal 
- Natureza 
- Ordenamento do Territorio e Desenvolvemento Rexional 
- Seguridade 
- Sociedade 
- Deportes 
- Turismo 
- Tráfico 
- Economía 
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- Euroregio Egrensis              
 

 
 

Fonte: http://www.linguaporta.eu/linguadb/egrensis/euregio-egrensis.html 

 
 
Ano de creación: 1993 
Rexións membro: Está conformada por 15 Distritos e Municipios: Alemaña: 
Asociación de Saxonia/Turinxia (Vogtlandkreis, Plaue, Distritos de Aue 
Schwarzenberg e Greiz a Saale Orla); Bayern eV (Distritos de Kronach, Yard, 
Kulmbach, Wunsiedel en Fichtelgebirge, Bayreuth, Tirschenreuth, Nova Cidade 
do Waldnaab, Amberg Sulzbach, Distrito Cidade dos Cines, Yard, Bayreuth, 
Amberg, Pastos do Alto Palatinado) de Alemaña;  
República Checa: Asociación Checa de Bohemia (Okres Karlovy e Vary Okres 
Tachov)          
Sede: Karlovy Vary (República Checa) e Marktredwitz (Alemaña) 
Website: http://www.euregio-egrensis.cz/ (en checo); 
http://www.euregioegrensis.de/ (alemán); e http://www.euregio-egrensis.eu/ 
(alemán) 
Contacto:  
Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis 
Na Vyhlídce 53 
360 01 Karlovy Vary (República Checa) 
Tel./fax: +420 353 222 430   
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E-mail: info@euregio-egrensis.cz 
EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. 
Fikentscherstraße 24 
D - 95615 Marktredwitz (Alemaña) 
Tel.: +49/(0)9231/6692-0 
Fax: +49/(0)9231/6692-29 
E-mail: info(at)euregio-egrensis.de 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión forma parte da Asociación de Rexións 
Fronteirizas Europeas (ARFE) e consta dunha estrutura organizativa conformada 
por un Presidente conxunto, electo cada dos anos polas tres asociacións 
representantes; e os representantes dos grupos de traballo das tres asociacións: 
Bayern, Saxonia/Turingia e Bohemia.  
Áreas de traballo: Son seis (6) áreas de traballo principais:  
- Economía 
- Turismo 
- Infraestrutura 
- Ambiente 
- Cultura 
- Educación e Formación 
- Traballo coa mocidade 
- Deportes 
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- Euroregion Spree Neiße-Bober        
 

 

 
Fonte: http://www.euroregion-snb.de/images/p_karte_gross.jpg 

 

Ano de creación: 1993          

Rexións membro: Os 62 membros desta Eurorrexión son autoridades locais 
(cidades, municipios, concellos e condados) localizadas entre Alemaña e Polonia, 
así como asociacións civís e comunidades rurais. En total, os membros son:  
Cidades: Zielona Gora - Gozdnica - Gubin - Łęknica - Nowa Sol - Zagan - Zary 
Municipios: Babimost - Bytom Odrzański - Cybinka - Czerwieńsk - Iłowa -
 Jasień - Lubsko - Kargowa - Kożuchów – Krosno, Odrzańskie - Małomice -
 Nowe Miasteczko - Nowogród Bobrz - Sława - Szlichtyngowa - Szprotawa -
 Sulechów - Świebodzin - Torzym - Wschowa - Zbąszynek - Zbaszyn. 
Comunidades rurais: a Zielona Gora - Bobrowice - Bojadła - Brody - Brzeźnica -
 Bytnica - Dąbie - Gubin – Lipinki, Łużyckie - Lubrza - Łagów - Maszewo -
 Nowa. 
Concellos: powiat Krośnieński - powiat Nowosolski - powiat Świebodziński -
 powiat Wschowski - powiat Zielonogórski - powiat Żagański - powiat Zarski.                    
Sede: Guben (Alemaña) e Gubin (Polonia) 
Website: http://www.euroregion-snb.de/ (en alemán) 
Contacto:  
Büro Guben 
Euroregion Spree-Neiße-Bober 
Geschäftsführerin: 
Frau Ilona Petrick 
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Berliner Straße 7 
D - 03172 Guben (Alemaña) 
Fon: (00 49) 0 35 61 / 31 33 
Fax: (00 49) 0 35 61 / 31 71 
eMail: info@euroregion-snb.de 
 
Büro Gubin 
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr 
Leiterin: 
Frau Bozena Buchowicz 
ul. Piastowska 18 
PL - 66-620 Gubin (Polonia) 
Fon: (00 48) 0 68 / 3 59 56 47 
Fax: (00 48) 0 68 / 3 59 56 47 
eMail: info@euroregion-snb.pl 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características:  Esta Eurorrexión ocupa un área de 9,359 km², cunha poboación 
aproximada de 919.000 habitantes. A súa estrutura organizativa corresponde a un 
Consello da Eurorrexión como o principal órgano de decisión, con representantes 
de ambos países e reunións anuais. Posteriormente, a Oficina de Goberno e a 
Secretaría, que implementan as decisións do Consello e a representación da 
Eurorrexión no exterior. Finalmente están os Grupos de Traballo. Os obxectivos 
principais desta Eurorrexión focalízanse no desenvolvemento económico, a 
cooperación ambiental e a mellora das condicións de vida dos seus habitantes.  
Áreas de traballo: As áreas de traballo son tres (3):  

- Economía, Transporte e Turismo;  
- Agricultura, Florestal e Ambiente;  
- Mocidade, Deportes, Educación e Cultura.  
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- Rives-Manche Region  Arc Manche               

      Euroregio East Sussex, Seine Maritime-Somme 

 

 
 

Foto: http://www.ukipwsx.org/?EU_Regions:Arc_Manche 

 
Ano de creación: 1993 como Rives-Manche Region e Euroregio East Sussex, 
Seine Maritime-Somme. En 2003 creouse a Arc Manche como rede de poderes 
locais do arco da Canle da Mancha. 
Rexións membro: Está conformado polas seguintes rexións e condados: 

- Francia: Rexións de Bretaña, Baixa Normadía, Nord Pas de Calais, Picardie e 
Alta Normandía. 

- Gran Bretaña: Consello do Condado de Kent, Consello do Condado de Sussex 
Oeste, Consello do Condado de Hampshire, Consello do Condado de Devon, 
Consello do Condado de Brighton Hove e Consello do Condado de 
Southampton.      

Sede: Ten oficinas en cada unha das rexións e condados membros. Consultar na 
web: http://www.arcmanche.com/en/contacts/ 
Website: http://www.arcmanche.com/ (en inglés) 
Contacto: Consultar a través da web:http://www.arcmanche.com/en/contacts/, as 
diversas oficinas rexionais do Arc Manche existente entre as Rexións e Condados 
membros. 
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: A Eurorrexión Arc Manche consta dunha superficie de 81.771 
km2 de largo cunha poboación que alcanza as 15 millóns de persoas, o cal lle 
outorga a esta Eurorrexión un peso e dinamismo económico e demográfico 
relevante a nivel europeo. Desde 2008 está financiado polo programa Interreg IV 
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A France (Channel) England. A súa estrutura organizativa da conta dunh Comité 
Executivo, dunha Presidencia e Vicepresidencia elixidas por períodos de dous 
anos; dunha Oficina de Goberno, Secretariado e da Conferencia de Arc Manche.  
Áreas de traballo: Esta Eurorrexión focalízase principalmente en:  

- O transporte e a cooperación marítima, principalmente entre Europa Occidental, 
o Océano Atlántico, o Mar do Norte e o Mar Báltico; 

- Área de interacción económica, ambiental e loxística para asuntos marítimos; 
- Promover a integración europea entre Francia, Gran Bretaña e o resto do 

continente; 
- Actuar como lobby no contexto da política e das institucións europeas; 
- Creación de diversos niveles de cooperación marítima e costeira en materias de 

interés común; 
- Impulsar o entendemento e os intercambios económicos, sociais, culturais e 

administrativos entre as rexións do Arc Manche; 
- Desenvolver o coñecemento sobre a área da Canle da Mancha, en especial a 

tráves do Cross-Chanel Atlas Transmanche.  
 
 

- Euregio Bayerische Wald-Böhmerwald Sumava      
Euroregion Šumava - Bavorský les 
 

 

Fonte: http://regiowiki.pnp.de/images/thumb/Euregio_relief_a4.jpg/300px-Euregio_relief_a4.jpg 
 
Ano de creación: 1994      

Rexións membro: Conformada por 150 socios, nos que se inclúen Concellos, 
Distritos, Asociacións, Clubes e Consellos a nivel de cidades das rexións de 
Sumava ou Bosque de Bohemia (República Checa), Bavaria (Alemaña) e 
Mühlviertel (Austria).  
Sede: Freyung (Alemaña), Klatovy (República Checa) e Freistadt (Austria) 
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Website: http://www.euregio.at/ (en alemán); http://www.euregio.cz/ (en checo); 
http://www.euregio-bayern.de/euregio/wir-ueber-uns/ (en alemán) 
Contacto:  
EUREGIO  
Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V. 
Schlosssteig 1 • D-94078 Freyung (Alemaña) 
Tel.: +49-8551-57108 • Fax: +49-8551-57190 
e.mail: info@euregio-bayern.de  
 
EUREGIO bayerischer wald – böhmerwald, Regionalmanagement 
Mühlviertel  
Industriestr. 6 | 4240 Freistadt (Austria) 
Tel.: +43 7942 77188 258 
Fax: +43 7942 
77188 260 |  
freistadt@euregio.at  
 
Euroregion Šumava Jihozápadní Čechy 
Běšiny 150 
339 01  Klatovy (República Checa) 
telefon: +420 376 399 472 
fax.: +420 376 399 472 
info(at)euregio(dot)cz 

http://www.euregio.cz 

Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características:  Esta Eurorrexión abarca unha superficie aproximada de 15.000 
km2 e unha poboación estimada en 1.600.000 habitantes. A súa estrutura 
organizativa comprende unha Asemblea Xeral como órgano principal de 
decisión, e que reúne a todos os membros da asociación.  
Áreas de traballo: Comprende como principais áreas de traballo:  

- A mellora na coordinación da Cooperación Transfronteiriza 
- A representación política da rexión 
- O intercambio de información con outras eurorrexións 
- A xestión de programas europeos e rexionais. 
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- Euroregion Tatry                  
 

 
 

Fonte: http://www.euroregion-tatry.pl/?id=uczestnicy_mapa_powiatow 

 
Ano de creación: 1994  

Rexións membro: Está conformada polas rexións de Podhale (Polonia), Spišz, 
Orava e Liptov (Eslovaquia) De parte polaca, consta de 25 gobernos locais, 
incluíndo 21 concellos e cidades e 4 municipios. De parte eslovaca, consta de 72 
gobernos locais, incluíndo 14 cidades e 58 aldeas.  
Sede: Nowy Targ (Polonia) e Kežmarok (Eslovaquia) 
Website: http://www.euroregion-tatry.pl/ (en polaco)   
Contacto:  
Office of the Region “Tatry” Association in Kežmarok 
Hradné námestie 30 
060 01 Kežmarok (Eslovaquia) 
tel./ fax: +421 52 452 39 13 
e-mail: info@euroregion-tatry.sk 
 
Office of the Euroregion “Tatry” Association in Nowy Targ 
ul. Sobieskiego 2 
34-400 Nowy Targ (Polonia) 
tel./fax +48 18 266 69 53, 266 99 81 
e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
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Características: A Asociación de Cooperación Transfronteiriza Euroregio Tatry 
alberga unha superficie de 8.524 km2 cunha poboación estimada en 800.000 
habitantes. Como estrutura organizativa consta dun Congreso como principal 
órgano de decisións, que se reúne anualmente e cuxo período de presidencia é de 
dous anos, rotativo entre ambos países; do Consello como poder executivo; do 
Órgano de Control, dunha Comisión Auditora; dos Directores das dúas sedes 
(Nowy Targ e Kežmarok ) e dos representantes dos respectivos Comités de 
Traballo. A Eurorrexión recibe apoio e financiamento da UE a través dos 
programas INTERREG III A e PHARE e do Programa de Cooperación 
Transfronteiriza Polonia-Eslovaquia 2007-2013.  
Áreas de traballo: Consta de seis (6) áreas de traballo:  

- Economía 
- Protección ambiental 
- Cultura 
- Información 
- Turismo 
- Deporte e Mocidade 

 

- Inn-Salzach-Euregio           
 
 

 
 

Fonte: http://www.inn-salzach-euregio.de/ 
 

Ano de creación: 1994 
Rexións membro: Esta Eurorrexión está composta polos Distritos de Altötting, 
Passau, Rottal Inn, Mühldorf e Traunstein pertencentes ao länder de Baviera 
(Alemaña) e un total de 140 membros das comunidades dos Distritos de Braunau, 
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Grieskirchen, Ried e Schärding, pertencentes á rexión de Innviertel no estado da 
Alta Austria.  

Sede: Burghausen (Alemaña) e Braunau am Inn (Austria) 
Website: http://www.inn-salzach-euregio.de/, http://www.inn-salzach-euregio.at/ 
(en alemán) 
Contacto:  
Inn-Salzach-Euregio 
Regionalmanagement Innviertel-Hausruck 
Industriezeile 54 
5280 Braunau am Inn (Austria) 
Tel.: + 43 7722 65100 
Fax.: + 43 7722 65100-8144 
verein@inn-salzach-euregio.at 
 
Anschrift für Briefsendungen in Deutschland 
Inn Salzach Euregio, Bayern e. V.  
Postfach 1311 
84489 Burghausen (Alemaña) 
Email: info@inn-salzach-euregio.de 
dorothea.Friemel@inn-salzach-euregio.de 
Tel.: +43 7722 - 67350 8560 
Fax: +43 7722 - 67350 8561 
Mobil: +49 (0) 160 - 664 66 07 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dun Consello de Administración como 
principal órgano directivo, cun Consello de Xestión encargado dos proxectos e 
coas respectivas Comisións de Traballo. O seu obxectivo consiste en desenvolver 
proxectos económicos, de emprego, cultura e habitat e desenvolvemento rural. 
Forma parte da Asociación de Rexións Fronteirizas de Europa (ARFE) e da 
Administración Rexional Austria RM, fundada en 2001 como asociación de 
apoio ao desenvolvemento da Administración rexional austriaca.  
Áreas de traballo: Consta de oito (8) áreas de traballo: 

- Economía: promoción de iniciativas empresariais, desenvolvemento sustentable 
- Turismo 
- Mercado de traballo: formación e aprendizaxe 
- Networks: redes de cooperación transfronteiriza 
- Ambiente: preservación recursos naturais e culturais 
- Accesibilidade 
- Social: saúde e desenvolvemento social 
- Iniciativas locais: reforzo da identidade rexional. 
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- Euroregion BUG                     
 
 

 
 

 
 
Fonte:http://beleuroregion.by/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=83&l

ang=en 
Ano de creación: 1995     

Rexións membro: Está composta polas provincias ou voivodships de Lublin, 
Chełm, Zamość, Biała Podlaska e Tarnobrzeg (Polonia); as Oblasts (provincias) 
de Volyn, Lviv, Sokal e Zhovkva (Ucraína); e a Voblast (provincia) de Brest 
(Belarús) 
Sede: Chełm (Polonia) 
Website: http://www.euroregionbug.pl/ (en polaco) Consultar igualmente os 
enderezos web: http://tric.info/topic.php?tid=18 e 
http://beleuroregion.by/index.php?option=com_content&view=article&id=60&It
emid=83&lang=en 
Contacto:  
ZWIĄZEK TRANSGRANICZNY EUROREGION BUG 
Biuro Sekretariatu Krajowego 
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie 
Pl. Niepodległości 1  
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22-100 Chełm (Polonia) 
Tlf: (082) 562 75 77,   
Fax: (082) 562 75 67 
E-mail: sekretariat@euroregionbug.pl 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 
aproximadamente 80,000 km2 cunha poboación aproximada de 5.000.000 
habitantes. Alberga cidades de importancia como Lublin, Brest e Lutsk. O seu 
organigrama estrutural da conta dun Consello da Eurorrexión Bug, conformado 
por 10 membros de cada país; o Consello da Presidencia, cun representante por 
cada país; o Secretariado; o Comité de Auditoría; os Consellos Nacionais de 
Chełm, Lutsk e Brest; e os Comités de Traballo. Esta Eurorrexión igualmente 
contén importantes parques e reservas naturais como Belovezhsky, na fronteira 
polaco-belarusa; Polessky e Rostochansky (Polonia); e Shatsky (Ucraína). 
Igualmente, mantén unha relevante posición xeográfica de cara a Rusia, o Leste 
de Europa, Ucraína, Belarús e os países bálticos. 
Áreas de traballo: Consta de sete (7) áreas de traballo: 

- Ordenamento de territorio, infraestruturas, servizos públicos, transportes e 
comunicacións;  

- Protección e valorizacón do medio ambiente; 
- Estatísticas, información e base de datos; 
- Cooperación económica; 
- Educación, saúde, cultura, deportes e turismo; 
- Contacto entre autoridades locais e cidadáns; 
- Seguridade e cooperación policial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

- Euroregion Oberrhein        
      Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur 

 

 
 

 
Fonte: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_trinationale_metropolregion_Oberrhein.jpg 

 
 
Ano de creación: 1995    

Rexións membro: A Eurorexión Oberrhein ou Région Métropolitaine 
Trinationale du Rhin Supérieur comprende a rexión de Alsacia (Francia); o sur 
do Palatinado e do País de Bade (Alemaña); e os cantóns de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Soleure, Jura e Argovie (Suíza)  
Sede: Kehl (Alemaña) 
Website: http://www.oberrheinkonferenz.org/de/wir-uber-uns/oberrheinregion/ 
(en alemán); http://www.conference-rhin-sup.org/fr/region-metropolitaine/ (en 
francés) 
Contacto:  
Secretariat Commun 
Gemeinsames Sekretariat 
Rehfusplatz, 11 
D-77694 Kehl (Alemaña) 
Tlf: (+49) (0) 7851-9349-0 
Fax: (+49) (0) 7851-9349-50 
E-mail: info@conference-rhin-sup.org 



44 

 

Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Esta Eurorrexión alberga a 5,9 millóns de habitantes nunha 
superficie de 21.518 km². A súa estrutura organizativa consta dun Comité 
Superior, dunha Asemblea Plenaria, dun Secretariado Común da Conferencia do 
Rhin Superior, que se encarga de xerenciar as áreas prioritarias de traballo, como 
son Política, Economía, Ciencias e Universidades e Sociedade Civil; e finalmente 
os doce Grupos de Traballo.  
Áreas de traballo:Consta de doce (12) áreas prioritarias: 
 

- Ordenamento do territorio 
- Catástrofes 
- Cultura 
- Educación e Formación 
- Ambiente 
- Mocidade 
- Política Económica 
- Sanidade 
- Transportes 
- Agricultura 
- Protección do clima 
- Deportes 
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- Euroregion POMERANIA           
 

 
 
 

Fonte: http://www.pomerania.net/main.cfm?l=en&rubrik=5&th=32 
 

Ano de creación: 1995      

Rexións membro: Comprende o Noroeste de Polonia, o Sur de Suecia e o 
Nordeste de Alemaña. Os seus membros son a Asociación Polaca de Autoridades 
Locais da Eurorrexión Pomerania, con base na voivodship (provincia) de 
Zachodniopomorskie, con 98 concellos nos que se inclúe á cidade de Szczecin 

(Polonia); a Asociación de Autoridades Locais da Europaregio Pomerania, que 
agrupa a cinco distritos rurais do länd de de Mecklemburg-Vorpommern e do 
länd de Brandeburgo (Alemaña); e a Asociación de Autoridades Locais de 
Scania, que agrupa a 33 comunidades de Suecia. Igualmente, foron convidadas a 
participar nesta eurorrexión as comunidades danesas de Bornholm e Nova 
Zelandia. 
Sede: Szczecin (Polonia) 
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Website:http://www.pomerania.net/ (en alemán); 
http://archiwum.pomerania.org.pl/ (en polaco) 
Contacto:  
Kommunförbundet Skåne  
Stig Ålund (stig.alund@kfsk.se)  
22100 Lund, Box 53, Baravägen 1  
Tel.:+46 46 719900 
 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  
Paweł Bartnik (pawel.bartnik@pomerania.org.pl)  
71-335 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 164  
Tel.:+48 91 4860738 
Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.  
Peter Heise (peter.heise@pomerania.net)  
17321 Löcknitz, Ernst-Thälmann-Str. 4  
Tel.:+49 39754 5 29 11 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión cubre unha superficie de 49.000 km2 cunha 
poboación estimada en 3,9 millóns de habitantes. O seu organigrama estrutural da 
conta dun Consello da Eurorrexión, composto por 36 membros dos tres países; 
dunha Mesa da Eurorrexión; e da Secretaría da Eurorrexión.  Esta entidade 
posúe unha releventa situación xeográfica entre o Europa Central, o Leste de 
Europa e das rexións escandinava e báltica, con especial incidencia no transporte 
e actividades marítimas, tomando en conta a presenza de portos como 
Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Ystad, Åhus (Suecia), Szczecin, Świnoujście, 
Police (Polonia), Sassnitz/Mukran, Stralsund, Schwedt/Oder e Eberswalde 
(Alemaña). A Eurorrexión Pomerania participa no programa europeo 
INTERREG IV A 2007-2013. 
Áreas de traballo: Son catro (4) as áreas prioritarias: 

- Cultura 
- Economía 
- Turismo 
- Educación 
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- Euroregion Glacensis            
 

 
 

Fonte: 
http://www.kamillo.bpl.vectranet.pl/eurokraszak/PODSTRONY/EUROREGIONY/GRAFA/glace

nsis.gif 
 

Ano de creación: 1996  
Rexións membro: Comprendida entre as Rexións de Bohemia e Moravia 
(República Checa) e de Kłodzko (Polonia), esta Eurorrexión agrupa un total de 
101 Concellos, Aldeas e Cidades fronteirizas entre Polonia e a República Checa, 
así como os gobernos rexionais de Královéhradecký, Pardubický e 
Olomoucký (República Checa) 
Sede: Rychnov nad Kněžnou (República Checa) e Kłodzko (Polonia) 
Website: http://www.euro-glacensis.cz/ (en checo) ; http://www.euroregion-
glacensis.ng.pl/ (en polaco) Tamén pode consultarse a web da Regional 
Development Agency: http://www.rda-rk.cz/zakladatele.html?lang=2 (en checo) 
Contacto:  
Euroregion Glacensis  
Pl. Admirável um   
57-300 Kłodzko (Polonia) 
tel / fax: 074/867 71 30  
E-mail: eg@euroregion-glacensis.ng.pl 
 
Sídlo sdružení v České republice 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis  
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Panská 1492  
516 01 Rychnov nad Kněžnou (República Checa) 
Tel.: + 420 494 531 054 
Fax: + 420 494 535 095  
e-mail: info@euro-glacensis.cz  
Tipo de cooperación: (mE-L)       
Características: Esta Eurorrexión abarca unha superficie de 4.000 km2  cunha 
poboación estimada en 800.000 habitantes. A súa estrutura organizativa consta 
dunha Presidencia e dúas Vicepresidencias de parte polaca e checa, así como os 
Comités e Consellos Sectoriais, igualmente de parte polaca e checa. 
Áreas de traballo: Consta de oito (8) áreas de traballo: 

- Planeamento 
- Cooperación económica e comercio 
- Mellora do medio ambiente 
- Infraestrutura e adaptación do espazo transfronteirizo 
- Prevención e eliminación de riscos de desastres naturais e catástrofes 
- Turismo e creación de novos postos de fronteira 
- Educación, Cultura e Deportes 
- Axuda humanitaria e social. 
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- Euregio Via Salina         
 

 
 

Fonte: 
http://www.grin.com/object/document.108817/5d671d1c88df33342f744b48e0e518da_LARGE.p

ng 

Ano de creación: 1997 

Rexións membro: Consta dun total de 124 concellos, xunto aos distritos de 
Lindau (Bodensee), Oberallgäu e Ostallgäu, a cidade independente de Kempten 
(Allgäu), as rexións de Allgäu eV (Alemaña); a entidade de desenvolvemento 
rexional de Außerfern, Floresta Kleinwalsertal / Bregenz, e a Cámara de 
Comercio de Reutte (Austria) 
Sede: Sonthofen (Alemaña) 
Website: http://www.euregio-via-salina.de (en alemán) Tamén se pode consultar 
o enderezo web: 
http://www.oberallgaeu.org/wirtschaft_verkehr/euregio_via_salina/ (en alemán) 
Contacto:  
Distrital de Oberallgäu 
Oberallgäuer No. 2 •  
87527 Sonthofen (Alemaña) 
Tlf: (0 83 21) 6 12-0 
Fax: (0 83 21) 6 12-369 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión localizada na fronteira entre Alemaña e 
Austria mantén como sinal de identidade histórica e cultural o proceso de 
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distribución da sal do Lago Constanza dende Austria cara Alemaña, que data da 
Idade Media.  
Áreas de traballo: As áreas prioritarias son: 

- Cultura, Deportes e Turismo común 
- Saúde e Ambiente 
- Transporte e Protección da Natureza 
- Economía, Agricultura e Eliminación de Residuos 
- Música e Cultura 

 
 

- EUREGIO Weinviertel- Südmähren-Westslowakei     
  

 

 

 

Fonte: http://www.euregioforum.at/pix/ef_area.gif 

Ano de creación: 1997       

Rexións membro:. Consta dun total de 270 Concellos fronteirizos entre Austria, 
República Checa e Eslovaquia, así como de 10 asociacións rexionais enfocadas 
na integración e innovación ao desenvolvemento. 
Sede: Zistersdorf (Austria) 
Website: http://www.euregio-weinviertel.eu/ (en alemán) 
Contacto:  
EUREGIO Weinviertel- Südmähren-Westslowakei     
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A-2225 Zistersdorf (Austria), Hauptstraße 31,  
E-mail: info@euregio-weinviertel.eu  
Tel.: +43 2532-2818 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión alberga aproximadamente 1.000.000 de 
habitantes nunha superficie aproximada de 400 km2. Posúen especial incidencia 
as actividades relativas ao desenvolvemento agrícola e particularmente 
vitivinícola dentro do triángulo Viena-Bratislava-Brno, así como o turismo 
ecolóxico e a cooperación transfronteiriza entre as rexións do Sur de Moravia, a 
Baixa Austria e o Oeste de Eslovaquia.  
Áreas de traballo: Aprecianse cinco (5) áreas prioritarias: 

- Rede Cooperativa de institucións Austria, República Checa e Eslovaquia, nas 
áreas de planificación de territorio, desenvolvemento rexional, ambienta, 
educación e turismo 

- Agricultura, Turismo e Economía 
- Construción de estruturas de Xerencia nos tres países 
- Coaching Group 
- Plan de Negocios para a Euregio Weinviertel-Morávia do Sur-Oeste Eslovaquia 

 
 

- Euroregion Praded Euroregion Pradziad       
 

 
 

Fonte: http://www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/cr-polsko/ 

 
Ano de creación: 1997   
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Rexións membro: Consta dun total de 108 Concellos comprendidos na parte Sur 
da provincia de Opole (Polonia) e dos condados de Bruntal e Jesenik (República 
Checa) 
Sede: Jesenik (República Checa) 
Website: http://www.europraded.cz/ (en checo) ; e http://www.europraded.pl/ 
(en polaco) 
Contacto:  
Presidencia: 
Mgr. Petr Prochazka, vice-prefeito de Jesenik 
Municipio Jesenik  
Masaryk Square. 1/167, 790 01 Jesenik (República Checa) 
tel: +420 584498152  
E-mail: @ petr.prochazka mujes.cz 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 7.386 km2 cunha 
poboación de 880.000 habitantes. A súa estrutura organizativa da conta dunha 
Asemblea  Xeral como principal órgano directivo; dun Consello como órgano 
executivo que elixe un Presidente e Vicepresidente; Secretariado e Comisión de 
Auditoría. Recibe apoio do programa INTERREG IIIA, a través do Programa 
Operacional de Cooperación Transfronteiriza (OPPS-CR-PR) 2007-2013. 
Áreas de traballo: Aínda que non semella estar delimitadas, as áreas principais 
de traballo desta Eurorrexión concéntranse en aspectos como o Turismo, 
Deportes, Cultura, Educación, Desenvolvemento Económico e Desenvolvemento 
Sostible. 
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- Region Sonderjylland-Schleswig      
 
 

 
 

Fonte: http://event.interact-eu.net/download/image/jpeg/1006884 

 

Ano de creación: 1997  
Rexións membro: Está conformada polas Municipalidades de 
Tønder, Aabenraa, Haderslev e Sønderborg e o Consello Rexional do Sur 
(Dinamarca) e os Distritos de Schleswig Flensburg e Nordfriesland, así como a 
cidade de Flensburg (Alemaña)            
Sede: Padborg (Dinamarca) 
Website: http://www.region.de/ (en alemán e danés): Consultar igualmente: 
www.region.dk (en danés): e www.flensburg.de (en alemán) 
Contacto:  
Jutland-Schleswig  
Lyren, 1 
DK - 6330 Padborg (Dinamarca) 
Tlf: 0045 74 67 05 01  
Fax: 0045 74 67 05 21  
E-mail: region@sjsl.regionsyddanmark.dk  
 



54 

 

Stadt Flensburg 
Büro für Grundsatzangelegenheiten 
z.Hd. Frau Berit Erichsen 
Rathausplatz 1 
24931 Flensburg (Alemaña) 
Tlf: 0049 (0)461 - 85 1686  
Fax: 0049 (0)461 - 85 1948  
Erichsen.Berit@stadt.flensburg.de  
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie de 6.300 km2 e unha 
poboación aproximada de 530.000 habitantes. A súa estrutura organizativa consta 
dun Consello como principal órgano directivo; dos Comités e Grupos de 
Negocios, e dunha Oficina Rexional que alberga a función do Secretariado. 
Áreas de traballo: Non consta de áreas específicas de traballo, pero o obxectivo 
desta Eurorrexión consiste na cooperación en diversas áreas como turismo, 
diálogo cultural, intercambios educativos, infraestruturas, centro de información, 
mercado laboral e formación profesional, entre outros. 

 
 

- Danube-Dráva-Sava Eurorregional Co-operation        
 

 
 

Fonte: 
http://www.google.com/imgres?q=Danube+Dr%C3%A1va+Sava&start=910&um=1&hl=pt-

BR&newwindow=1&tbm=isch&tbnid=eZtv5zeH9v3WBM:&imgrefurl=http://www.theresources
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olutions.com/topics/almanac/countries/croatia.htm&docid=cEKsTAFe6og22M&imgurl=http://w
ww.theresourcesolutions.com/topics/almanac/countries/image/croatia-

map.gif&w=508&h=542&ei=aKmTUIGoA-
q_0QW4jIDwAw&zoom=1&iact=rc&dur=576&sig=116545723496607966417&page=28&tbnh

=138&tbnw=129&ndsp=11&ved=1t:429,i:40&tx=59&ty=53&biw=1280&bih=933  
 

Ano de creación: 1998 
Rexións membro: Está conformada polos Condados de Baranya e Somogy e as 
cidades de Pecs, Kaposvar, Szekzard, Komlo-Mohacs e Barcs (Hungría); os 
Condados de Brodsko-Posavska, Koprivničko-Kri-ževačka, Osječko-Baranjska, 
Požeš-ko-Slavonska, Virovitičko-Podravska, Vukovarsko-Srijemska e as cidades 
de Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Vukovar, Koprivnica, Požega (Croacia); o 
Cantón de Tuzlansko-Podrinjski, o Condado de Posavska, o Distrito de Brčko e a 
Municipalidade de Tuzla (Bosnia-Hercegovina); e as Municipalidades de Apatin, 
Bac, Sombor e Subotia (Serbia e Montenegro)(11), que desde 2002 teñen estatus 
de observadores. Tamén están incluidos a Cámara de Comercio e Industria de 
Pecs-Baranya (Hungría), a Cámara de Comercio de Croacia, e a Cámara 
Económica Cantonal de Tuzla (Bosnia-Hercegovina)     
Sede: - 
Website: www.ddseuro.org (en croata) 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie de 28.284 km2, e unha 
poboación aproximada de 2.500.000 habitantes. Corresponde a un territorio 
definido en torno ás rutas dos ríos Danubio, Drava e Sava, cunha herdanza 
histórica común e notables conexións con centros políticos, culturais e 
económicos como Viena, Budapest e Belgrado. Igualmente compre considerar 
que a inclusión de Serbia, Bosnia-Hercegovina, Croacia e Montenegro, todas elas 
repúblicas escindidas da ex Iugoslavia durante as guerras dos Balcáns no período  
1991-1995, confirma a esta Eurorrexión como unha área de cooperación e 
resolución de conflitos. A súa estrutura organizativa cona cunha Asemblea, 
Presidencia, Comité Executivo, Grupos de Traballo e Comisión de Supervisión e 
Auditoría. 
Áreas de traballo: Como obxectivos principais se trazan a cooperación e 
amizade institucional, o intercambio de experiencias e coñecemento, o 
desenvolvemento sostible e a preservación ambiental e a elaboración dunha 
estratexia común de desenvolvemento.  

         
 
 
 
 
                                                           
(11) Para 1998, Serbia formaba parte da República Federativa de Iugoslavia, entón conformada por Serbia 
e Montenegro. 
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- Euroregio Inntal           
 

  
 

Fonte: http://www.euregio-inntal.com/euregiokarte.jpg 

 

Ano de creación: 1998     

Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada polos Distritos de 
Rosenheim e Traunstein e a cidade independente de Rosenheim (Alemaña), e os 
Distritos tirolés de Kufstein e Kitzbühel (Austria)  
Sede: A sede está localizada na Universidade de Ciencias Aplicadas en Kufstein 
(Austria), aínda que igualmente ten sedes en Bavaria e Tirol.  
Website: http://www.euregio-inntal.com/ (en alemán) 
Contacto:  
Geschäftsstelle: 
Euregio Inntal - Chiemsee - Kaisergebirge - Mangfalltal e.V. 
GF Mag. (FH) Walter Weiskopf   
Andreas Hofer Straße 7 
A-6330 Kufstein (Austria) 
Tlf: +43/(0)5372/71819-193 
Fax: +43/(0)5372/71819-108 
E-mail: office@euregio-inntal.com 
 
Oficina en Tirol: 
Bezirkshauptmannschaft Kufstein 
Sr. Christian Atzl 
Boznerplatz 1-2 
A-6330 Kufstein (Austria) 
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Tlf: +43 / (0) 5372/606-6050 
E-mail: @ c.atzl tirol.gv.at 
 
Oficina en Baviera: 
Condado de Rosenheim 
Sr. Gerhard Prentl 
Wittelsbacherstr. 53 
D-83022 Rosenheim 
Tlf: +49 / (0) 8031/3923-200 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta con aproximadamente 637.000 
habitantes nunha superficie de 5.143,75 km². A súa estrutura organizativa 
contempla un Presidium ou Consello de Administración e unha Asemblea Xeral. 
Os seus programas de Cooperación Transfronteiriza están contidos no programa 
INTERREG IV 2007-2013. 
Áreas de traballo: Consta de catorce (14) áreas de traballo: 

- Planeamento Rexional 
- Economía 
- Transporte 
- Ambiente e Conservación 
- Deportes e Cultura 
- Enerxía 
- Turismo 
- Desenvolvemento de Agricultura 
- Innovación e Transferencia Tecnolóxica 
- Escola e Educación 
- Cooperación social 
- Saúde Pública 
- Cooperación na seguridade Pública 
- Cooperación cidadá 
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- Euregio Zugspitze-Wetterstein- Karwendel      
  
 

 
 

Fonte: 
http://www.stmwvt.bayern.de/EFRE/Interreg_IV/Grenzuebergreifende_Zusammenarbeit/Bayern_

Oesterreich/img/foerdergebietskarte_bay_oest_740x566.jpg 

 
Ano de creación: 1998      

Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada por 20 Concellos e diversas 
institucións da fronteira entre Bavaria (Alemaña) e o Tirol (Austria)  
Sede: Garmisch-Partenkirchen (Alemaña) 
Website: http://www.euregio-zwk.org/ (en alemán) 
Contacto:  
Euregio Zugspitze –  
Wetterstein – Karwendel 
Geschäftsführer Martin Kriner 
D-82467 Garmisch-Partenkirchen (Alemaña) 
Burgstrasse 15/1. OG 
Tel. +49 (0) 8821 751 430 
Fax +49 (0) 8821 751 432 
eMail: euregio@LRA-gap.de 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: A súa estrutura organizativa conta cun Consello EuRegio, 
composto por 20 membros; e unha Presidencia EuRegio, composta por 7 



59 

 

membros. O seu financiamento está incluído no programa INTERREG Baviera-
Austria 2007-2013, así como conta con fondos de iniciativa local e rexional. 
Áreas de traballo: - 

 
 
 

                                            
- Euregion Baltic           

 

 

 

Fonte: http://www.youthboard.eu/media/60693/karta_349x270.jpg 
 

Ano de creación: 1998 
Rexións membro: Os seus membros comprenden ao Condado de Bornholm 
(Dinamarca); a Cidade e Rexión de Lepaja (Letonia); o Condado de Klaipeda e 
as cidades de Klaipeda, Palanga e Neringa e os distritos de Klaipeda, Kretinga, 
Silute e Skuoads (Lituania); a Asociación de Comunas Polacas da Euroregio 
Báltica, as provincias de Elbląg, Gdańsk e Olsztyn, as Autoridades das 
Asembleas Rexionais das provincias de Elbląg, Gdańsk, Olsztyn Słupsk 
provinces (Polonia); a Asociación de Municipalidades da Rexión de Kaliningrado 
(Rusia); e a Asociación de Autoridades Locais de Blekinge, o Consello do 
Condado de Blekinge, o Consello Administrativo do Condado de Blekinge, o 
Consello Rexional do Condado de Kalmar, a Asociación de Autoridades Locais 
de Kronoberg e o Consello do Condado de Kronoberg (Suecia) Esta foi a 
primeira Eurorrexión que incluíu como socio de cooperación transfronteiriza á 
Federación Rusa, a través da rexión de Kaliningrado              
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Sede: Esta Eurorrexión conta con Secretariados Rexionais en Rønne 
(Dinamarca), Klaipeda (Lituania), Elblag, Olsztyn e Gdansk (Polonia), 
Kaliningrad (Rusia) e Karlskrona, Kalmar e Vaxjo (Suecia)  
Website: http://www.euroregionbaltic.eu/ (en inglés) 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie estimada de 86.040 
km2 e unha poboación aproximada de 5.560.000 habitantes. A súa estrutura 
organizativa comprende un Consello da EuroRegio Báltico, conformado polo 
Consello Executivo e Presidencia e o Consello da Mocidade; o Secretariado 
Internacional Permanente; o Comité Específico (Task Force); e os Secretariados 
Rexionais de Dinamarca, Suecia, Polonia, Lituania e Rusia. Esta entidades 
promove o diálogo politico, o desenvolvemento sostible, a cooperación 
económica, o fortalecemento da democracia local, e os contactos entre cidadás e 
a sociedade civil, na que se inclúen gobernos locais e rexionais e entidades do 
sector público e privado. Esta Eurorrexión está comprometida coa Estratexia da 
Unión Europea para a Rexión do Mar Báltico e coa Estratexia Europa 2020. 
Desde a súa creación leva desenvolvidos mais de 200 proxectos en áreas como 
cultura, deportes, seminarios, conferencias, inclusión social, etc. Nestes 
momentos está en discusión a eventual creación dunha Asociación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT)  
Áreas de traballo: Consta de tres (3) áreas principais: 
 

- Actividade de Lobby 
- Accións Estratéxicas 
- Actividades de Intercambio 
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- Euroregion Nemunas-Niemen-Neman  
 
 

 
 

Fonte: 
http://beleuroregion.by/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=60&lang=

en 

 
Ano de creación: 1998    

Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada pola cidade de Grodno 
(Belarús); a voivodship de Podliaska (Polonia); as cidades de Marijampole, 
Alitussk e Vilnussky (Lituania); e os Distritos de Cherniakhov, Krasnoznamensk, 
Ozersk, Gusev e Nesterov da Rexión de Kaliningrado (Rusia) 
Sede: Marijampole (Lituania) Tamén alberga oficinas rexionais en 
Chernyakhovsk (Rusia), Grodno (Belarús) e Suvalki (Polonia)  
Website: http://www1.omnitel.net/euroreg_nemunas/anglu/intro.html (en inglés) 
Non obstante, neste web non se pode acceder a actividades e eventos. De igual 
forma, o enderezo web http://www.nemunas-euroreg.lt (en lituano) tampouco 
achega información actualizada. Outro enderezo web de información é:   
http://beleuroregion.by/ (en inglés), portal oficial da República de Bielorrusia 
sobre as Eurorrexións das que forman parte entidades dese país, e que achega 
información mais actualizada sobre esta Eurorrexi´´on. 
Contacto:  
Bureau of the Secretariat from Belarusian side: 
Ozheshko str., 3-67 
230023 Grodno 
Tel. (+375 152) 743400 
Fax (+375 152) 720232 
E-mail: ved_grodno@np.by 
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Bureau of the Secretariat from Polish side: 
Wesola str., 22 
16-400 Suvalki 
Tel. (087) 565 36 71 
Fax (087) 565 36 72 
E-mail: euroregion@niemen.org.pl 
 
Bureau of the Secretariat from Russian side: 
Kalinina str., 7  
238159 Chernyakhovsk, Kaliningrad region 
Tel. (01141) 32216 
Fax (01141) 32382 
E-mail: chernyakhovsk@baltnet.ru 
 
Bureau of the Secretariat from Lithuanian side: 
LT-68296 
Marijampole 
Vytauto g. 28 
tel./fax (+370 343) 91 538 
E-mail: gsk@mari.omnitel.net 
Tipo de cooperación: (ME-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 69.000 km2 cunha 
poboación aproximada de 3.600.000 habitantes. A súa estrutura organizativa da 
conta dun Consello, a Presidencia do Consello e o Secretariado. Conta cunha 
importante industria forestal e metalúrxica así como de reservas hidrográficas, e 
entre as súas principais actividades destacan as relacións económicas, o 
transporte e infraestruturas, a conservación ambiental e a cooperación educativa, 
cultural e turística. Contén o apoio do programa INTERREG IIIA.  
Áreas de traballo: Consta de seis (6) áreas principais:  

- Desenvolvemento económico 
- Turismo 
- Formación, educación e mercado de traballo 
- Protección Ambiental 
- Desenvolvemento Cultural e Social 
- Transportes 
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- Euroregion Silesia             
 

 
 

Fonte: http://www.euroregion-silesia.eu/photo/ilustracni_foto/mapa.jpg 

 
Ano de creación: 1998      
Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada pola Asociación Polaca de 
Municipios do Río Oder e pola Asociación Rexional de Cooperación Checo-
Polaca de Opava Silesia. Orixinalmente denominada como Alta Silesia, a súa 
extensión territorial corresponde coa noción histórico-cultural da Silesia, 
conformada polos voivodship de Opole e Silesia (Polonia) e da rexión de 
Moravia-Silesia (República Checa), entre os ríos Oder e Vístula.  
Sede: Posúe dúas oficinas de secretariado en Racibórz (Polonia) e Opava 
(República Checa) 
Website: http://www.euroregion-silesia.pl/ (en polaco) e http://www.euroregion-
silesia.cz/ (en checo) 
Contacto:  
Euroregion Silesia - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 
ul. Batorego 7 (2. patro) 
47-400 Racibórz (Polonia)  
info@euroregion-silesia.pl 
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Euroregion Silesia-CZ 
Horní nám. 69 
746 26 Opava (República Checa) 
e-mail :euroregion.silesia@opava-city.cz 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie de 2.740 km2 e cunha 
poboación aproximada de 778.000 habitantes. O seu territorio supón unha forte 
concentración industrial, especialmente de produción de aceiro. A súa estrutura 
organizativa da conta dun Presidium da EuroRegio, dunha Presidencia da 
EuroRegio e da conformación dos respectivos Grupos de Traballo. 

Áreas de traballo: Non existen grupos específicos de traballo conxuntos, pero 
entre os seus obxectivos podemos apreciar: 

- Economía, Mercado Laboral e Asuntos Sociais 
- Promoción da idea de unidade europea 
- Cooperación científica, cultural e intercambio xuvenil 
- Planeamento do territorio 
- Instraestruturas, transporte transfronteirizo e rexional 
- Base de datos e información  
- Ambiente, agricultura e silvicultura 
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- Euroregion Śląsk Cieszyński/Euroregion Těšínské Slezsko       
 

 

Fonte: http://www.crr.cz/Files/Images/CIL3/mapa_pol_cil3%20(2).jpg 
 

Ano de creación: 1998     
Rexións membro: Comprende a rexión de Cieszyn Silesia, exceptuando 
Bielsko, Frýdek e algunhas aldeas e localidades do Oeste e Leste de Cieszyn 
Silesia, as cales pertencente á EuroRegio Beskidy, así como Jastrzębie 
Zdrój e Gmina Godów, que non son parte da rexión de Cieszyn Silesia.  
Sede: Český Těšín (República Checa) 
Website: A páxina web oficial é: http://www.olza.pl/ (en polaco) Para maior 
información: http://www.euregio-teschinensis.eu/  
Contacto:  
Česká strana Euroregionu 
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS) 
Sekretariát české strany: 
Hlavní 1a (budova Celní správy na mostu Družby) 
737 01 Český Těšín-Česká republika (República Checa) 
tel.: +420 558 711 474 
tel.: +420 558 711 469 
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e-mail: rsts@tesin.cz 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie de 1.400 km2 cunha 
poboación de maios de 680.000 habitantes. A súa estrutura organizativa 
comprende un Consello da EuroRegio, representado por catro membros de cada 
parte e que conta cun presidente e vicepresidente; e a Secretaría da EuroRegio, 
onde cada país membro ten a súa representaciçpm. Recibe financiamento a través 
do proxecto europeo PHARE CBC e do Programa Operacional de Cooperación 
Transfronteiriza República Checa-Polonia 2007-2013 (OPPS ČR-PR), no ámbito 
do Programa INTERREG IIIA. 
Áreas de traballo: Non conta con áreas de traballo específicas, pero entre as 
súas prioridades e obxectivos están:  

- Desenvolvemento amplo da rexión 
- Intercambio de experiencias e información 
- Apoio á cultura, educación e deportes na rexión 
- Desenvolvemento da infraestrutura rexional de transporte 
- Desenvolvemento turístico 
- Cooperación entre investigadores para iniciativas ecolóxica. 

 
 

- Euroregiunii Dunărea de Jos       
     Euroregion Lower Danube   

  

 
 

Fonte: 
http://www.aebr.eu/thumbs/fmanager//Regionen/L/Lower_Danube__RO_MD_UA_/Map_Lower

_Danube.jpg&w=700 
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Ano de creación: 1998   
Rexións membro: Comprende os Condados (judetes) de Tulcea, Galati e Brăila 
(Romanía); os distritos (raioane) de Cahul, Cantemir e Vulcanesti (Moldavia); e 
a rexión (oblast) de Odessa (Ucraína)  
Sede: Posúe oficinas rexionais en Galati, Brăila e Tulcea (Romanía), Odessa 
(Ucraína) e Cahul e Cantemir (Moldavia) 
Website: http://www.actedj.ro/ (en romeno) 
Contacto:  
GALATI COUNTY COUNCIL 
President: EUGEN CHEBAC 
7 Eroilor Street,  
800119 Galati City (Romanía) 
Tlf: +40 236 411099 
Telefax: +40 236 470264 
http://www.cjgalati.ro 
 
ODESSA REGIONAL STATE ADMINISTRATION 
Governor: MATVIYCHUK, Eduard 
Contact: HRAPKO, Oleg, Head of General Department of Foreign Economic 
Activity and European Integration 
4, Shevchenko ave,  
65032 Odessa (Ucraína) 
Phone: +380 48 718 9 533 
Telefax: +380 48 718 9 533/455 
http://www.oda.odessa.gov.ua 
Tipo de cooperación: (mE-L)  
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 53.300 km2 e 
cunha poboación aproximada de 3.209.000 habitantes. Desde 2001 é membro da 
Asociación de Rexións Fronteirizas de Europa (ARFE) e conta co apoio e 
financiamento do programa europeo TACIS. A presenza da cidade ucraína de 
Odessa lle confire a esta Eurorrexión dun porto marítimo estratéxico cara o Mar 
Negro. 
Áreas de traballo: Non posúe Grupos de Traballo específicos, pero entre as súas 
prioridades aprecianse: 

- Programas de Protección Social 
- Educación e Investigación 
- Cultura 
- Saúde e Deporte 
- Desastres Naturais  
- Crime Organizado 

 

 
 



68 

 

 

- Euroregion Helsinki-Tallin      
  

 
 

Fonte: http://www.faehren-finnland.de/obj/Faehren/Finnland/Karte_Tallinn_Helsinki.jpg 
 

Ano de creación: 1999   
Rexións membro: Está conformada pola Cidade de Helsinki (Finlandia), a 
Cidade de Tallinn (Estonia), a República de Estonia e o Consello do Condado de 
Harju (Estonia), o Consello Rexional de Uusimaa (Finlandia) e a Unión de 
Condados Municipais de Harju (Estonia)  
Sede: Tallinn (Estonia) 
Website: http://www.euregio-heltal.org/ (en inglés) 
Contacto:  
Vabaduse väljak 7,  
15199 Tallinn (Estonia) 
Tel: +372 5646 5405 
Email: info@euregio-heltal.org 
 
Kaarel Kose 
Head of the Secretariat 
Tlf: + 372 611 8616 
Mobil: +372 5208480 
E-mail: kaarel.kose@mv.harju.ee 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión ten unha poboación estimada en 1.840.000 
habitantes nunha superficie de 10.699 km2. Como estrutura organizativa, conta co 
Encontro Xeral conformado polos representantes das entidades e asociacións 
membro; o Consello de Xerencia; o Secretariado; e os Grupos de Traballo. Un 
factor que igualmente potencia a integración desta Eurorrexión ten que ver co 
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irmandamento das cidades de Helsinki e Tallinn, o cal permite motorizar unha 
serie de actividades dos sectores de transportes, infraestruturas, ciencia e 
investigación e desenvolvemento económico, entre outros. Igualmente, esta  
Eurorrexión dinamiza os mecanismos de integración da Área do Mar Báltico. O 
financiamento provén das achegas das entidades membro e do programa 
INTERREG IIIA.  
Áreas de traballo: Esta Eurorrexión posúe diversos grupos de traballo, 
basicamente enfocados na sociedade da información, servizos de rescate, 
educación, entrenamento e irmandamento de cidades. Cobra importancia o Grupo 
de Estudo sobre Viabilidade do Túnel Helsinki-Tallinn, un grupo de traballo que 
se amplía cara aspectos de cooperación en I+D. 

 

- Euregio Karelia        
  
 

 
 

Fonte: http://www.lammasoja.net/joksa/6images/6impic15.gif 

 
Ano de creación: 2000     
Rexións membro: Está conformada polas rexións de Kainuu, Norte de Karelia 
(Pojhols-Karjala) e o Consello Rexional de Pohjois-Pohjanmaa do Norte de 
Ostrobothnia (Finlandia) e a República de Karelia (Federación Rusa) 
Sede: Ten diversas sedes en Finlandia e Rusia (República de Karelia) 
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Website: http://www.euregiokarelia.com/en (inglés), 
http://www.euregiokarelia.fi/ (finlandés), http://www.euregiokarelia.com/ru/ 
(ruso) 
Contacto:  
Autoridade Conxunta da Rexión de Kainuu 
PL 400, 87070 KAINUU (Finlandia) 
tel. +358 8 6155 4230, +358 44 710 0853 
paavo.keranen@kainuu.fi 
 
Consello Rexional do Norte de Karelia 
Pielisjoen linna 
Siltakatu 2 
80100 JOENSUU (Finlandia) 
tel. +358 13 267 4714, +358 400 165 499 
sisko.kaarto@pohjois-karjala.fi 
 
Consello da Rexión de Oulu 
Sepänkatu 29 
90100 OULU (Finlandia) 
tel. +358 8 3113 549, +358 400 602 268 
marko.ruokangas@pohjois-pohjanmaa.fi 
 
Ministerio de Desenvolvemento Económico da República de Karelia  
ул. Андропова 2 
85028 г. Петрозаводск  
tel. +7 814 2 79 23 00 
Tipo de cooperación: (MI-R) 
Características: Comprende unha superficie de 263.667 km2 e unha poboación 
aproximada de 1,4 millóns de habitantes. Conta cun Comité Administrativo como 
principal órgano de toma de decisións, na que están incluídos expertos 
consultores dos Ministerios de Asuntos Interiores e Exteriores de Finlandia e 
Rusia, así como da Unión Europea; e cun Secretariado, conformado por 
representantes das rexións membro. Conta co apoio e financiamento do programa 
“Euregio Karelia” a través dos instrumentos INTERREG e TACIS. Esta foi a 
primeira Eurorrexión creada no espazo fronteirizo entre un país membro da UE, 
neste caso Finlandia, e a Federación Rusa. Este espazo historicamente 
determinou fortes disputas territoriais e unha fronteira candente durante a “guerra 
fría”, razón pola que a temática da reconciliación e da cooperación institucional 
cobra unha importancia capital. Neste sentido, o programa Euregio Karelia 
pretende converterse no principal modelo de cooperación transfronteiriza entre a 
UE e Rusia a nivel rexional. 
Áreas de traballo: Na actualidade, esta Eurorrexión aborda proxectos de 
relevancia como:  

- Promoción da cooperación económica 
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- Desenvolvemento da Sociedade da Información 
- Apoio á Sociedade Civil 
- Mellora das infraestruturas e transportes 

 

 

- Euroregion Beskidy         
 
 

 
 

Fonte: http://klubue.3lo.pl/zdjecia/euroregiony/beskidy.gif 
 

Ano de creación: 2000    

Rexións membro: Esta Eurorrexión comprende a rexión histórica e xeográfica 
de Beskidy, conformada por 32 Concellos e catro (4) Condados no lado polaco, 
por 80 Condados na parte eslovaca e por 63 Condados pola parte checa. Destacan 
así o Condado de Bielsko-Biała (Polonia); o Distrito de Frýdek-Místek 
(República Checa); e a Cidade de Žilina (Eslovaquia) Da mesma forma, son 
membros diversas asociacións e entidades rexionais.  
Sede: Bielsko-Biała (Polonia) 
Website: http://www.euroregion-beskidy.en (inglés); http://www.euroregion-
beskidy.pl/pl/ (polaco); http://www.regionbeskydy.sk/143/uvod/ (eslovaco) 
Contacto:  
Stowarzyszenie “Region Beskidy” 
ul. Widok 18/1-3 
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43-300 Bielsko-Biała (Polonia) 
tel./fax: 0048 /33 488 89 20; 33 488 89 30 
e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superifice de 6.092 km² 
cunha poboación estimada en 1.177.000 habitantes. A súa estrutura organizativa 
comprende o Escritorio Beskidy, principal órgano director encargado da xestión 
das tarefas da asociación; e a Mesa da Eurorrexión, como órgano deliberativo 
que coordina as iniciativas e propostas. Esta Eurorrexión posúe igualmente un 
relevante patrimonio cultural e relixioso.  
 Áreas de traballo: Sen contar con áreas específicas de traballo, esta EuroRegio 
abarca como tarefas principais: 

- Turismo 
- Promoción e Publicidade 
- Eventos culturais, deportivos e recreativos 
- Documentación e aplicación dos programas europeos 
- Propostas de xestión dun Fondo da Eurorrexión Beskidy  

 

-  Euroregion Bílé/Biele Karpaty        
   Eurorrexión Cárpatos Blancos 

  
 

 
 

Fonte: 
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/pictures/euroregiony/biele_karpaty/er_biel

e_karpaty_low.jpg 
 

Ano de creación: 2000     
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Rexións membro: Esta Eurorrexión, cuxo acrónimo identificativo é ER BBK, 
está conformada polos gobernos locais de Trenčín (Eslovaquia) e Zlín (República 
Checa), así como están integradas diversas asociacións, entidades, universidades 
e centros de investigación destas localidades. 
Sede: Trenčín (Eslovaquia) e Zlín (República Checa) 
Website: http://www.erbbk.sk/ (eslovaco) Último evento realizado: outubro 
2010.  
Contacto:  
Euroregión Bílé-Biele Karpaty and 
Region Biele Karpaty (RBK SR) 
M. R. Štefánika 10, 911 01 Trenčín (Eslovaquia) 
tel., fax: + 0421.32.74 454 51 
Persoas de contacto: 
Dagmar Lišková, e-mail: liskova@changenet.sk 
Bc. Andrea Molnárová, e-mail: rbk@mail.t-com.sk 
 
Region Bílé Karpaty (RBK ČR) 
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (República Checa) 
tel.: 00420.57.37 76 202 
fax: 00420.57.37 76 201 
Persoas de contacto: 
Ing. Soňa Hustáková, Bc. Hana Mikulová 
e-mail: hustakova@rra-vychodnimorava.cz 
mikulova@rra-vychodnimorava.cz 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 8.466 km² 
cunha poboación estimada en 1.190.528 habitantes. .A súa estrutura organizativa 
está comprendida en torno á Asemblea Xeral como principal órgano directivo, 
conformado por 20 membros de parte checa e eslovaca; a Presidencia e 
Vicepresidencia da ER BBK; o Secretariado, que xestiona o Consello de 
Directores e o Consello de Supervisores; e os Grupos de Traballo da ER BBK. 
Comprende unha serie de actividades focalizadas principalmente cara a 
conservación ambiental, planeamento rural, transporte, agricultura, forestal, 
emprego, recursos humanos, saúde, educación, investigación, cultura, sociedade 
civil e cooperación con outras Eurorrexión. A ER BBK forma parte da 
Asociación de Rexións Fronteirizas Europeas (ARFE) 
Áreas de traballo: Son cinco (5) áreas principais de traballo: 

- Programación 
- Recursos Humanos 
- Turismo 
- Ambiente 
- Programa VITRUM PRO FUTURUM, enfocado na preservación do vidro 

artesanal. 
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- Euroregion Eurobalkans           
 
 

 
 

Fonte: http://tv.bankerinter.net/spice/eurobalkan1.jpg 

 
Ano de creación: 2002     

Rexións membro: Oficialmente creada polos alcaldes de Niş (Serbia), Skopje 
(Macedonia) e Sofía (Bulgaria), a Euroregion Eurobalkans (EEB) agrupa 
actualmente a 66 Concellos fronteirizos entre os tres países. Tamén están 
incluídos outros socios como universidades, cámaras de comercio e compañías 
privadas e públicas.       
Sede: A oficina central do Secretariado está en Belgrado (Serbia) 
Website: http://www.eurobalkans.eu/ No relativo as súas actividades, as 
derradeiras realizadas datan de Maio de 2011. 
Contacto:  
Vesselina Troeva (Bulgaria) 
vesselina.troeva@eurobalkans.eu  
Lovren Markic (Macedonia) 
lovren.markic@eurobalkans.eu  
Mila Vujic (Serbia) 
mila.vujic@eurobalkans.eu 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie aproximada de 1.700 
km2, cunha poboación estimada en 2.000.000 habitantes. Consta dunha notable 
potencialidade de produción metalúrxica, en particular de aceiro. A súa estrutura 
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organizativa comprende un Consello como principal órgano directivo, con tres 
membros elixidos pola Asemblea; o Director Executivo; a Asemblea composta 
por 66 membros das municipalidades integradas; o Secretariado como corpo 
administrativo; e os Grupos de Traballo. Coopera igualmente con outras 
Eurorrexións, en especial a de Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein 
(Austria-Alemaña) e outras experiencias de cooperación transfronteiriza en 
Xibraltar, España e Marrocos. Recibe apoio exterior do Consello de Europa, a 
través do Instituto Leste-Oeste, da UE e do German Marshall Fund, así como de 
contribucións privadas. O apoio do Consello de Europa lle permite intensificar en 
áreas como o diálogo político e o combate contra as actividades ilegais e 
criminais, moi persistentes neste corridor balcánico(12). 
Áreas de traballo: Consta de cinco (5) áreas principais: 

- Desenvolvemento Económico Rexional 
- Educación e Cultura 
- IT e Tecnoloxía 
- Deporte 
- Ambiente 

- Euroregion Puszcza Bialowieska       
                      
 

 
 

                                                           
(12) PROTO, Pietro Paolo, “Survey on Euroregions and EGCT: what future for the Adriatic Area?”, 
Working Papers 45/2008/EN, Adri.Eur.O.P.Project, Adriatic Euroregion Operational Plan, co apoio da 
Regione Marche. Setembro 2008, pp. 19-20. Ver en: http://www.cespi.it/WP/WP45-
Euroregioni_Gect_Proto_en.pdf 
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Fonte: http://minsk.trade.gov.pl/_/mono_big_20110216_144925.jpg 

 
Ano de creación: 2002     
Rexións membro: Esta Eurorrexión comprende o Distrito Hajnowka, 
conformado polos Concellos de Hajnówka, Cidade Kleszczele, Bialowieza, 
Czeremcha, Dubicze, Cerkiewne, Narew, Narewka e o Municipio Rural de 
Bielsk Podlaski (Polonia); e as Rexións de Kamieniecki, Pruzanski, Brest e 
Świsłoczski (Bielorrusia) 
Sede: Hajnówka (Polonia) 
Website: http://euroregion-puszczabialowieska.prv.pl/, http://www.euroregion-
pb.pl/ (ambas en polaco) 
Contacto:  
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska 
ul. Parkowa 3, 
17-200 Hajnówka (Polonia) 
Tlf./fax (085) 682-23-80 
e-mail: euroregion@powiat.hajnowka.pl 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: A súa estrutura organizativa consta dun Consello como órgano 
supremo da Eurorrexión, conformado por un Presidente e composto por 10 
membros, cinco de cada país; e da Secretaría como órgano executivo, composta 
por membros de cada país. Un dos seus obxectivos prioritarios focalízase na 
conservación do entorno natural da floresta de Bialowieska, localizada entre 
ambos países. 
Áreas de traballo: Podense identificar como áreas prioritarias: 

- Desenvolvemento económico 
- Conservación ambiental e natural 
- Turismo ecolóxico e desenvolvemento social e cultural 
- Educación e Deportes 
- Intercambio académico 
- Mocidade 
- Cooperación institucional e diálogo político 

- Desenvolvemento espacial e de infraestruturas 

- Cooperación e prevención ante desastres naturais 
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- Euroregion Silva Nortica (ERSN)          
 
        

 
 

Fonte: http://www.silvanortica.com/userfiles/image/img_424.gif 

 
Ano de creación: 2002    

Rexións membro: A Euroregio Silva Nortica (ERSN) foi creada pola Asociación 
Jihočeská Silva Nortica (JčSN) e a Europa Plataforma Pro Waldviertel , con 
especial atención na conservación da floresta natural existente na área xeográfica 
comprendida entre a rexión de Bohemia do Sur (República Checa) e a provincia 
da Baixa Austria. A ERSN agrupa aos Distritos de Ceske Budejovice, Jindřichův 
Hradec, Tabor e Pisek (República Checa), incluídas 19 cidades, 20 comunidades 
e diversas empresas e asociacións membro. Igualmente están incluídos os 
Distritos de Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/Thaya e Zwettl (Austria)   
Sede: As sedes das respectivas Secretarías están en Zwettl (Austria) e Jindřichův 
Hradec (República Checa) 
Website: http://www.silvanortica.com/ (en checo e alemán) 
Contacto: 
Kontakt Sekretariat AT: 
Regionalmanagement Niederösterreich - Büro Waldviertel 
Sparkassenplatz 1/2/3 
A-3910 Zwettl (Austria) 
Tel.: +43 02822/21380 
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Fax: +43 02822/21380 DW 40 
E-Mail: info@rm-waldviertel.at   
Mag. (FH) Ursula Poindl, Regionalmanagerin  
ursula.poindl@rm-waldviertel.at   
Marcella Strasser, Betreuung grenzüberschreitender Projekte, Projektassistenz 
marcella.strasser@rm-waldviertel.at  
Homepage: www.rm-waldviertel.at  
 
Kontakt Sekretariat CZ: 
Jihočeská Silva Nortica 
Janderova 147 / II 
CZ - 377 01 Jindřichův Hradec (República Checa) 
Tel.: +420 384 385 359, +420 606 633 822 
E-Mail: info@silvanortica.com  
Mgr. Pavel Hložek, Geschäftsführ: pavel.hlozek@silvanortica.com 
Marcela Smolíková, DiS., Managerin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit: 
marcela.smolikova@silvanortica.com 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie aproximada de 10.700 
km2 cunha poboación estimada en 750.000 habitantes. A súa estrutura 
organizativa consta dun Comité como principal órgano directivo e de 
representación; dunha Asemblea Xeral, dun Consello de Administración e das 
respectivas Secretarías localizadas en Zwettl (Austria) e Jindřichův Hradec 
(República Checa). Desde 2009, a ERSN é membro da Asociación de Rexións 
Fronteirizas Europeas (ARFE) así como foi recoñecida polo Ministerio de 
Desenvolvemento Rexional da República Checa, da Asociacións de Eurorrexións 
da República Checa e do Governo da Baixa Áustria, recibindo apoio e 
financiamento a través do proxecto QUALIST para Europa Central e MOBI 
(Mobilidade Interrexional). Igualmente, a ERSN mantén relacións de 
cooperación con Eurorrexións veciñas como a Šumava Euregio e a  Euregio 
Böhmerwald/Bayrischer Wald/Mühlviertel.  
Áreas de traballo: Sen especificar nas áreas de traballo, podemos indentificar os 
seguintes obxectivos:  

- Desenvolvemento sustentable, protección ambiental e calidade de vida 
- Turismo 
- Sociedade civil 
- Infraestruturas e Transportes 
- Boa veciñanza e cooperación transfronteiriza 
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- Euroregiunii Siret-Prut-Nistru (ESPN)      
 

 

 
 

Fonte: http://www.euroregiune.org/index.php?page=harta 
 
Ano de creación: 2002    
Rexións membro: A ESPN foi orixinalmente creada polos Concellos de Iaşi, 
Neamţ e Vaslui (Romanía) e de Chisinau, Lapusna e Ungheni (Moldavia) 
Actualmente, está conformada polos Concellos de Iaşi, Neamţ e Vaslui 
(Romanía) e polos Concellos de Chisinău, Lăpusna, Orhei, Soroca e Ungheni e 
polos distritos de Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, 
Criuleni, Dubăsari, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Rezina, 
Orhei, Sîngerei, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Străşeni, Teleneşti e Ungheni 
(Moldavia)         
Sede: Iaşi (Romanía) 
Website: http://www.euroregiune.org/ (en romeno) 
Contacto:  
Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru (AESPN): 
Presidente: Dr. Ing. Cristian Mihai Adomniţei,  
Director AESPN:  Dl Ştefan Susai  
Bd. Ştefan cel  Mare şi Sfânt nr. 69,  
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RO – 700075 Iaşi (Romanía)  
Tel / Fax:  +40 2  32 211699;  
E-mail: info@euroregiune.org    
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: A ESPN consta dunha superficie aproximada de 31.500 km2 
cunha poboación estimada en 3.350.000 habitantes. Xeograficamente está 
conformada pola planicie dos ríos Siret-Prut-Nistru, así como por unha raíz 
étnica e lingüística común, neste último caso establecido en torno ao predominio 
do idioma rumano. A súa estrutura administrativa é de marcado carácter 
multinivel, conformado por 41 cidades, 559 comunas e 2.024 localidades(13). O 
seu organigrama institucional conta cunha Presidencia Forum como principal 
órgano directivo; cunha Secretaría Permanente como órgano administrativo; e 
cos Grupos de Traballo. Recibe apoio do Programa Operativo Común 
Romanía/Moldavia/Ucraína 2007-2013 da Unión Europea, a través dos 
Programas PHARE e TACIS CBC pertencentes ao Instrumento Europeo de 
Vecindado e Partenariado, así como cofinanciamento das partes involucradas. 
Áreas de traballo: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(13) ILIEŞ, Alexandru; GRAMA, Vasile; e SAINSU, Valeriu, “Cross Border Territorial Systems of the 
Romanian/Moldavian/Ucranian Cooperation placed at the external border of the European Union and the 
Paradoxes of the Administrative Territorial Reforms”, Analele Universitătii din Oradea, Seria Geografie, 
Tomo XIX, 2009, pp. 145-146.   Consultar en: 
http://istgeorelint.uoradea.ro/Reviste/Anale/Art/2009/018_Ilies.pdf 
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- Euroregion Šešupė                  
  
 

 
 

Fonte: http://euro.sesupe.lt/ 

 
Ano de creación: 2003     
Rexións membro: Está conformada polas Municipalidades de Jurbakas, 
Kalvarija, Kazlu, Ruda, Marijampole, Pagegiai, Sakiai, Vilkaviskis (Lituania); os 
Distritos de Gusev, Krasnoznamensk, Nesterov e Oziorsk (Rexión de 
Kaliningrado, Rusia); as autoridades locais de Goldap e Kovale Oletske 
(Polonia); e a Municipalidade de Eksjo (Suecia) 
Sede: Šakiai (Lituania) 
Website: http://euro.sesupe.lt/ (en lituano, polaco, ruso e inglés) Actualmente 
está en fase de actualización (Decembro 2012) 
Contacto:  
Tourist Information Centre of the Šešupė Euroregion 
Bažnyčios g. 4 
71120 Šakiai (Lituania) 
Tel. +370 345 60759 
Fax +370 345 60200 
E-mail: sakiai@sesupe.lt  
Tipo de cooperación: (ME-L)   
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 12.006 km2 e 
unha poboación aproximada de 370.000 habitantes, tendo como referencia 
xeográfica a afluencia do río Šešupė entre as localidades pertencentes a esta 
Eurorrexión. A súa estrutura organizativa da conta dun Consello da Eurorrexión 
como principal órgano directivo, composto por dous representantes de cada 
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membro, representado nun Alto Funcionario electo para un período anual; dun 
Consello Executivo da Eurorrexión; das Oficinas da Eurorrexión; dos diversos 
Grupos de Traballo; e a Comisión de Control e Auditoría. Nesta entidade 
participan igualmente como membros diversas ONGs e asociacións rexionais, 
motivados na mellora das condicións socioeconómicas dos seus habitantes, o 
desenvolvemento rexional e das relacións de boa amizade entre os seus veciños, a 
apertura de negocios conxuntos, a protección ambiental, a promoción de eventos 
culturais e deportivos e o turismo.  
Áreas de traballo: Podense identificar seis (6) áreas de traballo principais: 

- Medio Ambiente 
- Economía e Negocios 
- Mocidade e Deportes 
- Cultura 
- Seguridade social e benestar 
- Turismo 

 

                                               

- Euroregion Zemplen/Zemplín         
         
 

 
 

Fonte: http://www.zrva.hu/euroregio_elemei/terkep1.jpg 
 

Ano de creación: 2004     

Rexións membro: Esta Eurorrexión foi fundada e impulsada pola Axencia de 
Desenvolvemento Rexional de Királyhelmec ou Královsky Chlmec 
(Eslovaquia)(14) e o Fondo Empresarial de Desenvolvemento Rexional de 
Zemplén (Hungría) Igualmente agrupa a diversas organizacións civís e gobernos 
locais do Sur de Eslovaquia e do Norte de Hungría.    

                                                           
(14) A partir do 1º de xullo de 2004, a República de Eslovaquia ingresou formalmente na Unión Europea. 
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Sede: Královsky Chlmec (Eslovaquia) e Sátoraljaújhely (Hungría) 
Website: http://www.zrva.hu/euroregio_eng.html (en inglés) 
Contacto:  
ZEMPLÉN LOCAL 
ENTERPRISE FOUNDATION 
H-3980 Sátoraljaújhely (Hungría) 
Rákóczi u. 18., Po Box: 8.  
Tel: +36-47/ 523-080 
Fax: +36-47/ 322-919 
E-mail: zrva@t-online.hu 
 
REGIONAL DEVELOPMENT 
AGENCY OF KRÁLOVSKY CHLMEC 
SK-077 01 Královsky Chlmec (Eslovaquia) 
ul. L.Kossutha 102. 
Tel: +421-56/ 628-1210 
Fax: +421-56/628-1211 
E-mail: rra@rrakch.sk 
Website: www.rrakch.sk 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende aproximadamente unha superfice 
de 1.945 km2 e unha poboación estimada en 132.000 habitantes. Un dos seus 
proxectos principais corresponde á concreción dunha Asociación para o 
Desenvolvemento Económico para a Rexión Fronteiriza dos Cárpatos 
(Carpathian Border Region Economic Development Association), concibida a 
nivel tripartito entre entidades locais de Hungría, Eslovaquia e Ucraína con 
énfase na cooperación económica, cultural e educativa. 
Áreas de traballo: Podense identificar as seguintes prioridades de actuación, 
basicamente enfocados na cooperación de carácter económico:  
 

- Incremento da competitividade económica 
- Atracción de capital e investimentos para a área fronteiriza 
- Marketing e cooperación en I+D  

 

 

 

 

 



84 

 

- Europaregion Mitte Centrope        
  
 

 
 

Fonte: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Centrope_Map.svg&filetimestamp=2010031620

1051 

 
Ano de creación: 2005       

Rexións membro: Comprende a Cidade e Rexión de Bratislava e a Cidade de 
Trnava (Eslovaquia); a Cidade de Brno (República Checa); o Condado de Győr-
Moson-Sopron, as Cidades de Győr e Sopron e o Municipio de Vas (Hungría); e 
as Provincias de Viena, a Cidade Libre de Eisenstadt, a Rexión de Burgerland, a 
Cidade de St. Pölten e a Rexión de Baixa Austria (Austria)      
Sede: Viena (Austria) 
Website: http://www.centrope.com Esta páxina ten version en inglés, alemán, 
checo, húngaro e eslovaco. 
Contacto:  
CENTROPE Coordination Office 
c/o Europaforum Wien – Center for Urban Dialogue and European 
Policy 
Head of Office: Johannes Lutter 
Rahlgasse 3/2, A-1060 Viena (Austria)  
Tel.: +43 1 585 85 10 0  
Fax: +43 1 585 85 10 30  
E-Mail: office@centrope.com 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
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Características: Esta Eurorrexión comprende unha poboación estimada en 
7.200.000 habitantes e unha superficie aproximada de 54.500 km2. Cunha 
relevante posición industrial e na área de servizos, compre considerar o peso do 
factor turismo no labor de promoción e creación de lobby desta Eurorrexión, en 
particular no relativo á denominada “Ruta de Viño e Arquitectura”, impulsada 
polo CENTROPE e con especial incidencia nas rexións de Moravia do Sur, 
Burgenland, Baixa Austria e Eslovaquia Occidental, así como na gastronomía 
rexional, nos seus museos e centros de arquitectura moderna. 
Áreas de traballo: Podense identificar as seguintes áreas prioritarias: 

- Cultura 
- Ciencia e Negocios 
- Turismo 
- CENTROPE Information Technology Transfer CITT 
- Irmandamentos entre a Rexión do Sur de Moravia e a Baixa Austria 
- RECOM, Xerencia na Cooperación Rexional 
- Rede Natural Pannonian PaNaNet 
- Estratexia Enerxética Pannonia ESPAN 
- Cooperación Educativa na Rexión Fronteiriza EDUCORB 
- Asociación Rexional de Cooperación Económica, REGIONET ACTIVE 

 

- Euroregion Network Polis-Trakia/Kent-RAM Trakia      
  
 

 
 

Fonte: http://www.aebr.eu/en/members/member_detail.php?region_id=146 
 
Ano de creación: 2005      
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Rexións membro: Comprende 67 Municipalidades da Rexión de Tracia Leste e 
as Provincias de Istambul, Tekirdag, Edirne, Kirklareli e Canakkale (Turquía) e 
as rexións fronteirizas de Bulgaria e Grecia. 
Sede: Tekirdag (Turquía) 
Website: Non posúe web oficial, non obstante a súa información pode 
consultarse no web: http://www.trakyakent.gov.tr/, correspondente ao seu 
organismo sede, a Asociación Municipal do Leste/Oeste de Tracia (Municipal 
Association of East West Thrace Trakyakent), actualizado ata Decembro 2012. 
Igualmente, pode consultarse o enlace da ARFE: 
http://www.aebr.eu/pdf/fmanager//Regionen/P/Euroregion_Polis-Trakyakent-
RAM_Trakia/Presentation_TRAKYAKENT_EN.pdf   
Contacto:  
Municipal Associaton of East West Thrace Trakyakent 
Presidente: OPR. DR. ADEM DALGIC 
Secretario xeral: SINAN CETIZ 
Persoa de contacto: MEHTAP CIHAN MICONUNOGLU AKKUS 
HASAN SEKEROZU STR. NUMBER : 2/3 
TEKIRDAG (Turquía) 
Phone: +90 282 262 94 73 
Telefax: +90 282 263 00 85 
E-mail oaseze@hotmail.com  
info@trakyakent.gov.tr  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Co respecto á Asociación Municipal do Leste/Oeste de Tracia 
(Trakyakent), a súa arquitectura institucional da conta dunha Presidencia; dunha 
Asemblea; dun Parlamento; dun Comité Executivo; dunha Comisión de 
Orzamento e de Planeamento; e dunha Comisión Cultural. Desde 2000, esta 
Eurorrexión é membro da Asociación de Rexións Fronteirizas Europeas (ARFE) 
Áreas de traballo: Destacan os seguintes proxectos prioritarios: 

- Mocidade 
- Turismo 
- Adestramento profesional 
- Representación exterior 
- Cooperación e desenvolvemento rexional 
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- Adriatic Region        
     

 
 

Fonte: http://www.naider.com/ateneo/articulo_blog.asp?id=325 

 
Ano de creación: 2006     
Rexións membro: Comprende a Rexión Autónoma de Friuli Venezia-Giulia e as 
Rexións de Véneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia (Italia); 
a Municipalidade de Izola (Eslovenia); os Condados de Istria, de Primorsko-
Goranska, de Licko-Senjski, Zadar, Sibensko-Kninska, Splitsko-Dalmatinska e 
Dubrovacko-Neretvanska (Croacia); o Cantón de Hercegovacko-Neretvanska 
(Bosnia e Hercegovina); a Municipalidade de Kotor (Montenegro)(15); as Rexións 
de Fier e Vlore, o Concello Rexional de Tirana e as localidades de Shkoder, 
Durres e Lezhe (Albania)  
Sede: Pula (Croacia) 
Website: http://adriaticeuroregion.info/ (en inglés, italiano e croata) 
Contacto:  
Kristina Tanger 
Coordinator 
ADRIATIC EUROREGION 

                                                           
(18)  En xuño de 2006 certificouse a división definitiva de Serbia e Montenegro, conformada en 2002 como 
República Federal de Iugoslavia, entre as dúas entidades estatais actualmente existentes: República de 
Serbia e República de Montenegro. 
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The Secretariat 
Flanatička 29, 52100 Pula (Croacia) 
e-mail: kristina.tanger@istra-istria.hr 
Tel. 00385 52 210 596 
Fax. 00385 52 210 06 
 
Gennaro Di Gregorio 
Coordinator 
ADRIATIC EUROREGION 
Liaison Office 
Rue de Toulouse 47 – 1040 – Bruxelas 
e-mail: g.digregorio@adriaticeuroregion.org 
Tel. 0032 2 2300890 
Fax. 0032 2 2301340 
Tipo de cooperación: (MI-R) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 229.028 km2 e 
unha poboación estimada en 22 millóns de habitantes. A súa estrutura 
organizativa conta cunha Presidencia, unha Asemblea, o Consello Executivo, o 
Consello de Supervisión e as diversas Comisións. Entre os seus obxectivos 
principais están a cooperación en paz e estabilidade, a protección do patrimonio 
cultural e do medio ambiente, o desenvolvemento sostible en pesca, turismo e 
agricultura e a infraestrutura en transportes e outras áreas. Compre considerar o 
peso do proxexto ADri.EuR.O.P, financiado polo Programa de Vecindade 
Adriática INTERREG/CARDS-PHARE 2000-2006, dentro da Acción de 
Fortalecemento da Cooperación Prioridade 3, como apoio operativo e 
institucional dentro da Eurorrexión.  

Áreas de traballo: Consta de seis (6) Comisións de Traballo: 
- Turismo e Cultura 
- Pesca 
- Transporte e Infraestruturas 
- Ambiente 
- Asuntos Económicos 
- Benestar         
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- Eurodistric Freiburg- region/Centre et Sud Alsace       
  

 

 
 

Fonte: http://www.freiburg-schwarzwald.de/blog/regio/trirhena/eurodistrict/eurodistrict-fr-alsace/ 

 
Ano de creación: 2006 
Rexións membro: Esta Eurorrexión comprende as Municipalidades de Freibur in 
Beisgau, Breisach, Colmar e o Landkreis de Breisgau-Hochschwarzwald e 
Emmendingen e diversas comunas (Alemaña); e o Eurodistrito do Grand Pays de 
Colmar, o Pays da Rexión Mulhousienne, o Pays de Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon, o Pays de Alsacia Central e as cidades de Mulhouse, Guebwiller, Colmar 
e Sélestat (Francia)      

Sede: Sélestat (Francia) e Emmendingen (Alemaña) 

Website: http://www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu/ (en francés e alemán) 
Contacto:  
Jean-Claude DONIUS, Conseiller municipal référent Eurodistrict 
Mairie de Sélestat 
9, place d’Armes 
67 604 SELESTAT Cedex (Francia) 
Port : 06 78 56 80 66 
 
Silke Tebel-Haas, Presse- und Europastelle 
Landratsamt Emmendingen 
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Bahnhofstrasse 2-4 
79312 EMMENDINGEN 
Tel : +49-7641-451-423 
 
Infobest Vogelgrun / Breisach 
Ile du Rhin – 68600 Vogelgrun Tél : 03 89 72 04 63 
Site : http://www.infobest.eu 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 5.200 km2 e con 
mais de 1,2 millóns de habitantes. A súa estrutura organizativa consta dunha 
Presidencia electa para un mandato de dous anos; dun Grupo de Traballo 
Técnico composto por representantes de todas as rexións membro; e dun Comité 
Consultativo. Ten especial incidencia o EuroAeroporto Bâle-Mulhouse-Freiburg 
como catalizador do desenvolvemento turístico, económico e de comunicacións 
dentro da Eurorrexión. Paralelamente, esta Eurorrexión comprende unha 
importante tradición de irmandamentos con outras cidades de Alemaña, Francia, 
Austria, Hungría, EUA, Bélxica, Italia, Gran Bretaña, Xapón, Ucraína, España, 
Irán, Romanía e Suíza. 
Áreas de traballo: Consta de seis (6) áreas de traballo prioritarias: 

- Tráfico e Mobilidade   
- Educación e Formación 
- Vida Cotiá 
- Coñecemento mutuo e intercambios 
- Ambiente 
- Economía e Turismo 
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- Basel/Bâle Trinational Eurodistrict ETB       
  

 
 

Fonte: http://www.eurodistrictbasel.eu/fileadmin/docs/2_Eurodistrict/2010_ETB2.jpg 
 
 

Ano de creación: 2006     

Rexións membro: A Basel/Bâle Trinational Eurodistrict (ETB) agrupa a 85 
membros: 18 de parte francesa, 15 de parte alemá e 51 de parte suíza. Así 
mesmo, están incluídos catro Cantóns: Argovie, Bâle Campagne, Bâle Ville e 
Soleure (Suíza); dous Landkreis, Condados ou Distritos rurais: Lörrach e 
Waldshuf-Tiengen (Alemaña); e tres Comunidades de Comunas: Huningue, 
Sierentz e o Consello Xeral do Alto Rhin da Rexión de Alsacia (Francia)  
Sede: Basilea (Suíza) 
Website: http://www.eurodistrictbasel.eu/ (en francés e alemán) 
Contacto:  
Eurodistrict Trinational de Bâle ETB 
Maison TRIRHENA Palmrain 
Pont du Palmrain  
F - 68128 Village Neuf  
Tel : + 33 3 89 67 06 75  
Fax : + 33 3 89 67 01 95 
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E-mail: info@eurodistrictbasel.eu 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie de 1.980 km2 e 
aproximadamente 900.000 habitantes. A súa estrutura organizativa consta dun 
Comité Director, dunha Asemblea Xeral e dun Consello Consultivo conformado 
por 50 membros: 20 suízos e 15 franceses e alemáns respectivamente. Existe un 
marcado nivel de descentralización administrativa no relativo ás competencias e 
áreas de traballo: seguridade, educación, investigación, cultura, xustiza, 
planificación do territorio, economía, transportes, saúde, enerxía e ambiente 
(membros suízos); infraestruturas, mantemento dos camiños, mocidade, vivenda 
e asistencia social, economía, universidades e bibliotecas (membros alemáns); 
cultura, cohesión territorial e desenvolvemento rexional (membros franceses)    
Áreas de traballo: Sen especificar estas áreas, podemos identificar como 
prioridades:  

- Educación e Cultura 
- Economía 
- Investigación e Desenvolvemento I+D 
- Transporte e Infraestruturas 
- Planificación do territorio 
- Saúde e Benestar 
- Xustiza e Seguridade 
- Cohesión Territorial 
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- Black Sea Euroregion BSER          
 

   

 
 

Fonte: http://www.ceoe.udel.edu/blacksea/geography/photos/BlackSeabasemap.gif 

 
Ano de creación: 2007   
Rexións membro: A Eurorrexión do Mar Negro (Black Sea Euroregion, BSER) 
comprende a Cidade de Idievan (Armenia); as Municipalidades de Burgas, 
Nessebar, Shabla e Varna (Bulgaria); a República Autónoma de Adjaria 
(Xeorxia); a Rexión de Cahul (Moldavia); os Condados de Braila, Constanta, 
Galati, Tulcea e as Municipalidades de Braila, Constanta e Mangalia (Romanía) 
Igualmente, na súa Acta de Constitución son membros entidades representantes 
de Albania, Rusia, Turquía, Acerbaixán, Grecia e Ucraína.     
Sede: Constanta (Romanía) 
Website: http://www.bser.eu/ (en inglés) 
Contacto:  
Administrative Unit 
Black Sea Cooperation Department 
Constanta County Council 
Bd. Tomis nr. 51, 900725 Constanta (Romanía) 
Persoa de contacto: Mrs. Sevil Sumanariu, Executive Director 
Tel.: (+40) (241) 488009 
Fax: (+40) (241) 488489 
e-mail: bser@cjc.ro 
Tipo de cooperación: (ME-L) 
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Características: Esta Eurorrexión consta dunha estrutura organizativa 
conformada por unha Asemblea Xeral como órgano director; un Consello de 
Directores como corpo executivo; a Secretaría do Consello de Directores; os 
Comités de Traballo; e o Consello de Auditores. A BSER recibe financiamento 
das achegas dos seus membros, doazóns e contribucións, patrocinios de eventos, 
etc., así como do Instrumento Europeo de Política de Veciñanza (European 
Neighborhood & Partnership Instrument,  ENPI), dentro do Programa para o Mar 
Negro (Black Sea Programme) 2007-2013. 
Áreas de traballo: Podense identificar as seguintes prioridades:  

- Cooperación transfronteiriza 
- Protección de intereses comúns 
- Cultura, Educación e Deportes 
- Estratexias de Desenvolvemento 
- Economía e desenvolvemento social 
- Iniciativas de asociación público-privadas 
- Promoción exterior 
- Sociedade civil 
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a.2) Consellos:  
 

- Nordkalottrådet-The North Calotte Council        
 

 

 
Fonte:http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Stabssjef/Internasjonaltarbeid/Barentssamarbeid/tabid/169/De

fault.aspx 
 

Ano de creación: 1967 
Rexións membro: Corresponde ás provincias de Nordkalotten Nordland: Troms 
e Finnmark (Noruega); a rexión ou landskapet de Lappland (Finlandia); e a 
provincia ou län de Norrbotten (Suecia) 
Sede: Lapplands förbund,  
BOX 8056 (Hallituskatu 20 B) 
FI-96101 Rovaniemi, Finlandia 
Website: http://www.nordkalottradet.nu/ 
Contacto: Paula Mikkola, secretaria de Nordkalottradet 
paula.mikkola@lapinliitto.fi 
Tlf: +358 16 2114 324 
Tipo de cooperación: (MI-R)        
Características: Esta Eurorrexión conta cun aproximado de 680.000 habitantes 
en aproximadamente 311.000 km2. O seu obxectivo principal é servir como unha 
organización Pan-Nórdica de cooperación. Mantén unha estreita colaboración co 
Consello Nórdico de Ministros, entidade creadora desta Eurorrexión. A súa 
estrutura da conta da existencia do Consello Cultural de Norte Calotte (North 
Calotte Cultural Council) e do Consello Ambiental de Norte Calotte (North 
Calotte Environmental Council). Apoia igualmente proxectos de 
desenvolvemento no Consello do Ártico (PKN). Financiamento propio dun 50% 
as súas actividades. 
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Áreas de traballo: As súas actividades principais focalízanse no fortalecemento 
da identidade rexional de Norte Calotte, na súa internacionalización e na 
participación de poderes locais na toma conxunta de decisións, con especial 
énfase nos apartados cultural e ambiental, no fomento da cooperación e 
desenvolvemento rexional e na formación, transporte e conexión das altas 
tecnoloxías.  
 

 

- Kvarken Council Kvarkenrådet       
 

 
 

Fonte: http://www.kvarken.org/In_English/The_Kvarken_region 

 
Ano de creación: 1972  
Rexións membro: Esta Eurorrexión divide o Golfo de Botnia entre ambos 
países, cuxa distancia de costa a costa é de 80 km. O Consello Kvarken consta 
dos Condados do Sur e Centro de Ostrobothnia (Finlandia) e do Condado de 
Västerbotten e a Municipalidade de Örnsköldsvik (Suecia) 
Sede: Vaasa (Finlandia) e Umeå (Suecia) 
Website: http://www.kvarken.org/ 
Contacto:  
Kvarken Council en Finlandia 
Hietasaarenkatu 6 
FIN-65100 Vaasa 
Puh +358 (0)6 319 5500 
info@kvarken.org 
Kvarken Council en Suecia 
V Norrlandsgatan 13 
Box 443, SE-901 09 Umeå 
Puh +46 (0)90 165731 



97 

 

info@kvarken.org 
Tipo de cooperación: (MI-R) 
Características: O Consello Kvarken forma parte da asociación nórdica de 
cooperación transfronteiriza entre os Condados de Ostrobothnian (Finlandia), 
Västerbotten e Örnsköldsvik (Suecia). Desde 1979 recibe apoio e financiamento 
do Consello Nórdico de Ministros. Esta Eurorrexión engloba aproximadamente a 
760.000 persoas con 72 municipalidades, nun territorio de aproximadamente 800 
km2, sen incluír a distancia costeira do Golfo de Botnia de 80 km. 
Áreas de traballo: Os seus proxectos principais se focalizan na loxística, 
transporte, turismo, intercambios culturais e educativos, gastronomía e ecoloxía.  
 
 

- Conseil du Léman               
 
 

 
 

Fonte: 
http://www.conseilduleman.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&

id=33&Itemid=101 
 
 

Ano de creación: 1987 
Rexións membro: Está conformada polos Departamentos de Ain e Alta Savoia 
(Francia) e os Cantóns de Xenebra, Valais e Vaud (Suíza). 
Sede: Ain (Francia) 
Website: http://www.conseilduleman.org/ (en francés) 
Contacto:  
Secrétariat Général du Conseil du Léman 
Conseil général de l'Ain 
Service des affaires européennes et transfrontalières 
BOURG EN BRESSE 
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Ain F-01000 (FRANCE) 
Tlf: +33 474 24 48 12 
Fax: +33 437 62 18 19 
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Esta Eurorrexión posúe unha superficie de 18.860 km2 e unha 
poboación aproximada de 2.783.000 persoas. A súa estrutura organizativa da 
conta dunha Presidencia, Secretariado Xeral, Comité, Asemblea Plenaria, 
Oficina Executiva, e as cinco Comisións de Traballo existentes, que se reúnen 
dúas veces anuais. Mantén un fluído comercio exterior con países como 
Alemaña, Italia, EUA, Kazajstán, China, Singapur, Reino Unido, Hong Kong 
(China), así como o resto de Francia e Suíza. 
Áreas de traballo: Existen cinco (5) áreas de traballo prioritarias: 

- Economía e Turismo 
- Transportes e Comunicacións 
- Educación, Cultura e Deportes 
- Ambiente e Desenvolvemento 
- Poboacións fronteirizas 

 

- Barents Consello Euro-Ártico, Barentsrådet (BEAC)    
 
 

 
 

Fonte: http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_Council/Facts_and_maps.iw3 
 

Ano de creación: 1993 
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Rexións membro: O Consello Rexional de Barents alberga a 13 comunidades 
representativas dos pobos indixenas establecidas ao Norte de Finlandia, Noruega, 
Suecia e ao Noroeste de Rusia. Estas comunidades son:  
Finlandia: Kainuu, Lapland e Oulu Region (a rexión do Norte de Karelia 
ingresou no 2008 co status de observadora);  
Noruega: Finnmark, Nordland e Troms;  
Rusia: Arkhangelsk, Karelia, Komi, Murmansk e Nenets;  
Suecia: Norrbotten e Västerbotten.  
Poboacións indíxenas na Rexión de Barents:  Sami (en Noruega, Suecia, 
Finlandia e Rusia); Nenets e Veps (Rusia) 
Sede: Troms (Noruega) é a sede para o período 2011-2013. 
Website: http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_Council.iw3 (en 
inglés) 
Contacto:  
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega 
Mr. Sverre Stub 
Embaixador 
Section for the High North, Polar Affairs, Energy and Resources  
Ministry of Foreign Affairs 
PO Box 8114 
0032 Oslo, Noruega 
Tel: +47 23 95 06 05 
E-mail: sst@mfa.no 
www.regjeringen.no  
 
Mr. Alf-Åge Hansen 
Senior Adviser 
Ministry of Foreign Affairs 
Tel. +47 23 95 06 87 
Mobile: +47 95 40 09 34 
E-mail: alf-age.hansen@mfa.no 
Tipo de cooperación: (MI-R) 
Características: Esta Eurorrexión conta con 1.750 km2 e aproximadamente 6 
millóns de habitantes. No seu inicio, a cooperación no Consello da Rexión Ártico 
de Barents focalizouse en dous niveis: intergobernamental (Consello Euroártico 
de Barents, BEAC) e interrexional (Concello Rexional de Barents, BRC), 
establecendo como obxectivo principal de cooperación o desenvolvemento 
sostible rexional. O BEAC igualmente actúa como foro para a cooperación 
rexional entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, a Federación Rusa e 
Suecia, xunto coa Comisión Europea. A Unión Europea presta asistencia a través 
dos programas TACIS, INTERREG e o Obxectivo 6 dos programas de Fondos 
Estructurais. O interese estratéxico na rexión do Ártico enfocase nas súas 
reservas de hidrocarburos, calculadas nun 25% das reservas mundiais, así como o 
importante sector pesqueiro e maríticmo, con importantes focos no Mar de 
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Barents e Noruega. Igualmente, a Ruta do Noreste o do Mar do Norte une o 
Océano Atlántico co Pacífico a través da costa norte de Rusia, reducindo así nun 
40% a distancia entre Occidente e o Extremo Oriente. A estrutura organizativa 
deste Eurorrexión consiste nun Comité de Altos Representantes, un Consello 
Rexional, un Comité Rexional, os diversos Grupos de Traballo e o Secretariado 
Internacional de Barents.  
Áreas de traballo: Esta Eurorrexión alberga diversos grupos de traballo:  

- Cooperación Económica e Sector Forestal 
- Cooperación de Consumidores 
- Ambiente 
- Política para a Mocidade 
- Comité de Barents para a área de transporte Euroártica 
- Cooperación de Rescate. 

 
A través do Consello Euroártico e o Consello Rexional de Barents: 

- Saúde e Asuntos Sociais 
- Educación e Investigación 
- Enerxía 
- Cultura 
- Turismo 

 
A través do Consello Rexional de Barents: 
- Ambiente 
- Transporte e Loxística 
- Asuntos da Mocidade 
- Cooperación e investimentos económicos 
- Poboacións Indíxenas 
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a.3) Comisións: 
 

- Comission du Arc Atlantique          
 
 

 
 

Fonte: http://arcatlantique.org/index.php?act=1,2,4 
 
Ano de creación: 1989 
Rexións membro: A Comisión do Arco Atlántico está conformada polas 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra e Galicia (España); as Rexións de Algarve, Alentexo, Lisboa e Val do 
Tejo, Centro e Norte (Portugal); as Rexións de Aquitania, Bretaña, Baixa 
Normandía, Pays de la Loire, Poytou-Charentes (Francia); o Condado de 
Somerset, a South of Scotland Alliance, o Concello escocés de Argyll and Bute e 
o País de Gales (Gran Bretaña); e a Rexión de Border-Midland-Western (Irlanda)    
Sede: Bruxelas (Bélxica) 
Website: http://arcatlantique.org/ (en francés) 
Contacto:  
Inma Valencia Bayón 
Directora Xeral de Economía e Asuntos Europeos 
Directora da Oficina de Bruselas (Bélxica) 
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Tlf.: + 32 2 512 81 01  
Fax: + 32 2 512 21 29 78 
E-mail : inma.valencia@cantabria.be 
Pauline Caumont 
Secrétaire exécutive de la Commission Arc Atlantique 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d'Europe 
6, rue Saint-Martin 
F - 35700 Rennes (Francia) 
Tlf. : + 33 (0)2 99 35 40 60  
Fax : + 33 (0)2 99 30 24 51 
E-mail : pauline.caumont@crpm.org 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: Creada en 1989 en Faro (Algarve, Portugal), a Comisión do 
Arco Atlántico posúe unha poboación aproximada de 60 millóns de habitantes. A 
Comisión do Arco Atlántico é unha das seis Comisións Xeográficas da 
Conferencia de Rexións Periféricas Marítimas. O seu Comité de Coordinación 
está constituído por técnicos das Rexións membros do seu Buró político, dos 
coordinadores de grupos de traballo e das organizacións atlánticas (RTA, AC3A, 
CCAA, RUOA).  
Áreas de traballo: Existe catro (4) grupos principais: Enerxías Mariñas, 
Estratexia Atlántica, Transportes, e Pesca. Paralelamente, a Comisión posúe 
outros grupos de traballo como Medio Ambiente e Xestión Integrada de Zoas 
Costeiras, Investigación e Innovación e Seguridade Marítima. O obxectivo deste 
espazo fronteirizo consiste en temas como a gobernanza, o financiamento, a 
política de comunicación e reflexión sobre o futuro das políticas comunitarias 
estratéxicas, así como a avaliación e seguimento das labores dos grupos de 
traballo.  
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a.4) Comunidades de Traballo:  

- Arge Alp Comunitá di Lavoro Regione Alpine          
     

 

Fonte: 
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/staka/projekte/aussenbeziehungen/Grenzueberschreitendes

/Seiten/ArgeAlp.aspx 

Ano de creación: 1972 
Rexións membro: Está composta por dez (10) rexións membro: o länder de 
Baviera (Alemaña), os Bundesland de Vorarlberg, Tirol e Salzburgo (Austria), as 
Provincias Autónomas de Bolzano-Alto Adige, Lombardía e Trentino (Italia), e 
os Cantóns de Grigioni, San Gallo e Ticino (Suíza).  
Sede: Innsbruck (Austria) 
Website: http://www.argealp.org/  
Contacto: Amt der Tiroler Landesregierung, Landhaus  
A-6020 Innsbruck (Austria)  
Tlf: 0043 5125082340 
Fax: 0043 5125082345,  
Persoa de referencia: Dr. Fritz Staudigl. e-mail: fritz.staudigl@tirol.gv.at 
Tipo de cooperación: Microcooperación Emerxente (mE) Rexional (R)     
Características: A Arge Alp posúe unha poboación estimada de 23 millóns de 
habitantes nun territorio de 142.367 km2. O seu órgano principal é a Conferencia 
de Xefe de Goberno que se reúne anualmente e que elixe a súa autoridade de 
forma rotativa. 
Áreas de traballo: O obxectivo principal é afrontar a cooperación 
transfronteiriza non institucionalizada nos campos cultural, formación 
profesional, enerxía, turismo, transporte, agricultura, gastronomía, deportes, 
espazo territorial, ambiente e ecoloxía. Ao mesmo tempo, esta eurorrexión 
afianza unha conciencia “alpina”, elaborada no marco común xeográfico que 
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supón o territorio dos Alpes, promovendo a participación da sociedade civil e 
reforzando a posición dos länder, das Rexións ou Bundeslands, das Provincias 
Autónomas e dos Cantóns que forman parte desta eurorrexión nas súas demandas 
e atribucións ante as institucións europeas e outras afíns. 
 
 

- Comunitá di Lavoro Alpes-Adria          
 

 
 

Fonte: http://www.alpeadria.org/english/index.php?page=1515145851&f=1&i=1515145851 
 
Ano de creación: 1978 
Rexións membro: As súas rexións membro son: Bavaria (Alemaña); Vas 
(Hungría); Véneto, Friuli, Venezia Giulia (Italia); Carinthia, Stiria, Salzburgo e 
Alta Austria (Austria); a República de Croacia; e a República de Eslovenia(16). 
Actualmente mantense negociacións de ingreso para as provincias de Baranya, 
Somogy e Zala (Hungría), Lombardía (Italia) e Burgerland (Austria)  
Sede: Klagenfurt (Austria) 
Website: http://www.alpeadria.org/ 
Contacto:  

                                                           
(16) Para 1978, ano da creación da Comunitá di Lavoro Alpes Aldria, as actuais Croacia e Eslovenia aínda 
pertencían a ex República Federativa Socialista de Iugoslavia. A súa presenza neste entidade débese á 
inclusión da rexión adriática. Croacia e Eslovenia independizáronse en 1991. 
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Generalsekretariat der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria 
Alpen-Adria Geschäftsstelle Kärnten 
Amt der Kärntner Landesregierung 
Mag. Dr. Wolfgang PLATZER  
Mießtaler Straße 1 
A - 9021 KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE 
Tlf: +43/50/536-10133  
Fax:+43/50/536-10130 
abt1.alpeadria@ktn.gv.at 
Tipo de cooperación: (ME-R)       
Características: A Comunidade de Traballo Alpes-Adriático cubre un territorio 
de 136.245 km² cunha poboación de 14,8 millions de persoas. Desde 1992 
colabora coa Iniciativa Centro Europea e a Asociación de Rexións Fronteirizas 
Europeas (ARFE). Todos os seus países, rexións, provincias e condados 
membros contribúen no mantemento e actualización da súa website. A súa 
conformación a partir da súa creación en 1978 significou un exemplo precursor 
para a eventual conformación de “macrorrexións” a nivel europeo. 
Áreas de traballo: A misión principal desta Comunidade de Traballo é servir 
coma ponte de conexión e entendemento entre os pobos de Europa central, a 
través da difusión e preservación da súa diversidade lingüística, cultural, política 
e social dentro dunha unidade organizativa. Mantén cinco comisións de traballo: 
Comisión de Planificación de Territorio e Ambiente; Economía, transporte e 
turismo; Cultura e sociedade; Sanidade e asuntos sociais; Agricultura e forestal.  
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- Comunitat de Trebal dels Pirineus           
 

 
 

Fonte: http://www.ctp.org/modulos.php?idmodulos=7 
 
Ano de creación: 1983 
Rexións membro: Está conformada polas Comunidades Autónomas de Euskadi, 
Aragón e Catalunya e pola Comunidade Foral de Navarra (España), o Principado 
de Andorra e as Rexións de Aquitania, Midi-Pirynèes e Languedoc-Rousillon 
(Francia) 
Sede: Jaca (Aragón) 
Website: http://www.ctp.org/?idio=cat (en catalán) 
Contacto:  
Comunitat de Treball dels Pirineus 
C/ Ramón y Cajal, 7 
Torre del Reloj 
E - 22700 JACA (Aragón) 
Tel.: +34 974 36 31 00 
Fax: +34 974 35 52 29 
E-mail: info@ctp.org 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: Esta Eurorrexión consta de 211.941 km2 e unha poboación 
estimada en mais de 17 millóns de habitantes. A súa estrutura organizativa contén 
unha Presidencia (rotativa por un período de dous anos), Secretaría Xeral, 
Asemblea Xeral, Comité de Coordinación e cinco Comisións temáticas: 
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Infraestruturas e comunicación; Formación, Investigación e Desenvolvemento 
Tecnolóxico; Cultura, Mocidade, Deportes; e Desenvolvemento Sostible. 
Áreas de traballo: Son as que conforman as cinco Comisións temáticas: 
Infraestruturas e comunicación; Formación, Investigación e Desenvolvemento 
Tecnolóxico; Cultura, Mocidade de Desportes; e Desenvolvemento Sostible. Os 
seus obxectivos enfocanse no intercambio e buscas de solución aos asuntos de 
cooperación transfronteiriza na área pirenaica, focalizando unha zona de 
desenvolvemento ao Sur de Europa. 
 
 

- ARGE Arbeitsgemeinschaft Donauländer  Working Community of the Danube 
States, Comunidade de Traballo dos Estados do Danubio(17)            

 
 

  
 

Fonte: http://www.wieninternational.at/en/node/18728 
 

Ano de creación: 1990 
Rexións membro: Comprende as rexións de Baden Württemberg e Bavaria 
(Alemaña); Alta Austria, Baixa Austria, Viena, Burgenland (Austria); a 
República de Eslovaquia; os Condados de Gyoer-Moson-Sopron, Komarom-
Esztergom, Pest, Budapest, Fejér, Bács-Kiskún, Tolna, Baranya (Hungría); 
Zupanija Osjecko-Baranjska, Zupanija Vukovarsko-Srijemska (Serbia); Vidin, 
Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Rousse, Silistra (Bosnia-
Hercegovina); a Union de Rexións do Danubio de Romanía (12 Rexións: Caras 

                                                           
(17) Compre observar que para 1990, a República Checa e Eslovaquia aínda formaban parte de 
Checoslovaquia. Pola súa banda, Croacia, Serbia, Bosnia Hercegovina e Macedonia aínda formaban parte 
da ex República Federativa Socialista de Iugoslavia, mentres que Ucraína e Moldavia formaban parte da 
ex URSS. 
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Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, 
Galati, Tulcea e Constanta); a República de Moldavia; e a Rexión de Odessa 
(Ucraína). A Rexión do Sur de Moravia (República Checa) é membro 
observador.  
Sede: St. Pölten (Austria) 
Website: http://www.argedonau.at/ (en alemán) 
Contacto:  
GENERALSEKRETARIAT DONAULÄNDER 
beim Amt der NÖ Landesregierung  
A-3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 3 (Austria) 
Tlf: (0)2742/9005-13488  
Fax: (0)2742/9005-13610  
e-mail: post.landnoe@noel.gv.at 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: Esta Eurorrexión alberga unha poboación de 80.000.000 de 
habitantes nunha superficie de 650.000 km2. Esta Eurorrexión posúe o status de 
Observador na Asemblea de Rexións Europeas a na Iniciativa Centroeuropea, 
proxecto asociado ao “Proceso de Cooperación do Danubio”. A súa estrutura 
organizativa da conta dunha Conferencia de Xefes de Goberno, órgano decisivo 
para un periodo de dous anos; os Altos Responsables do Grupo de Traballo; 
Secretariado Xeral: e Grupos de Traballo. O idioma alemán é o mais utilizado 
nesta Comunidade de Traballo. 
Áreas de traballo: Consta de seis (6) Grupos de Traballo: 

- Cultura e Ciencia 
- Transporte e Navegación 
- Protección Ambiental 
- Conservación 
- Economía e Turismo 
- Desenvolvemento Rural 
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- Comunidade de Trabajo Extremadura-Alentejo        
 

 
 

 
Fonte: http://apea.blogspot.com.es/2011_07_01_archive.html 

 
 
Ano de creación: 1991. A partir de setembro de 2009 constituíuse como a 
Comunidade de Traballo da Eurorrexión EUROACE, conformada pola 
Comunidade Autónoma de Estremadura e as rexións portuguesas de Alentejo e 
Centro. 
Rexións membro: Está conformada pola Comunidade Autónoma de 
Extremadura (España) e as Comissãos de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR) de Alentejo e Centro (Portugal)         
Sede: Mérida (Extremadura), Évora e Coimbra (Portugal) 
Website: http://www.euro-ace.eu/ 
Contacto:  
Alentejo 
+351 266 740 321 
git@ccdr-a.gov.pt 
Central Region 
+351 239 400 154 
git@cdrc.pt 
Extremadura 
+34 924 003 679 
git@juntaex.es 
www.gitextremadura.com 
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Esta Eurorrexión alberga a 3.388.563 habitantes nunha 
superficie de 92.500 km2, na que comparte unha fronteira común de 428 km. Os 
seus actores políticos e administrativos son a Junta de Extremadura e as CCDR 
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de Alentejo e Centro. A súa estrutura organizativa consiste nunha Presidencia, 
exercida alternativamente por períodos de dous anos; Consello Executivo, 
Consello Plenario e Comisións Específicas. A nivel peninsular, mantén diversos 
canles de cooperación con outras Eurorrexións como a Comunidade de Traballo 
Galicia-Norte de Portugal, a Oficina de Iniciativas Transfronteirizas do goberno 
rexional de Castela e León. Forma parte da Asociación de Rexións Fronteirizas 
Europeas (ARFE) 
Áreas de traballo: Posúe cinco (5) áreas principais de traballo: Servizos 
Cidadáns; Economía e Emprego; Educación e Investigación; Sociedade, Cultura 
e Turismo; e Desenvolvemento Sostible. Outras áreas temáticas prioritarias son a 
agricultura, recursos naturais e medio ambiente; a protección civil, 
desenvolvemento rural e ordenación do territorio; a competitividade rexional, 
innovación e desenvolvemento tecnolóxico; enerxía, transporte e comunicacións; 
mocidade, deporte, sanidade e servizos sociais. 

- Comunidad de Trabajo Alentejo-Algarve-Andalucía        
 
 

 
 

Fonte: http://www.pact-a3.org/euroregion.php?&lan=pt 
 

Ano de creación: En 1995 creouse a Comunidade de Traballo Andalucía-
Algarve. En  2010, esta Eurorrexión ampliouse cara o Alentejo. 
Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada pola Junta de Andalucía 
(España) e as respectivas Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR) de Algarve e Alentejo (Portugal) 
Sede: Évora, Faro e Sevilla 
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Website: http://www.euroaaa.eu/ (en portugués e castelán)  
Contacto:  
Gabinete de Iniciativa Transfronteiriza (GIT) Alentejo 
Av. Eng.º Arantes e Oliveira, 193 
7004-514 Évora (Portugal) 
Tf: +351 266 740 321 
Email: git@ccdr-a.gov.pt 
 
GIT Algarve 
Praça da Liberdade, 2 
8000-164 Faro (Portugal) 
Tf: +351 289 895 200 
Email: git@ccdr-alg.pt 
 
GIT Andalucía 
Junta de Andalucía 
Secretaría General de Acción Exterior 
Palacio de San Telmo 
Avda. Palos de la Frontera s/n 
41071 Sevilla (España) 
Email: git.cpre@juntadeandalucia.es 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 120.000 km2 e 
cunha  poboación estimada en 9.400.000 habitantes. Posúe unha localización 
estratéxica relevante co respecto ás grandes áreas metropolitanas da península 
ibérica (Madrid e Lisboa), así como conta cunha importante referencia cara o 
Océano Atlántico e o Mar Mediterráneo, que lle permite conectarse con América, 
Europa, África e incluso Asia. Posúe un relevante patrimonio ecolóxico derivado 
da presenza de diversos parques naturais, integrados na maior rede de espazos 
naturais protexidos de Europa, con 163 territorios protexidos. Igualmente consta 
das potencialidade hidrográfica emanada dos ríos Guadalquivir e Guadiana.  
A súa estrutura organizativa da conta dun Comité de Cohesión Territorial con 

competencias en áreas como a agricultura, recursos naturais, medio ambiente, 
desenvolvemento local, protección civil, infraestruturas, transportes e ordenación 
do territorio, e dun Comité de Cooperación Económica e Social, con 
competencias nas áreas de competitividade rexional, innovación e 
desenvolvemento tecnolóxico, patrimonio, cultural, turismo, educacion, 
formación e emprego, mocidade, deportes, saúde e acción social. Esta 
Eurorrexión conta co apoio dos programas europeos INTERREG I, II, III e do 
Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) 
Áreas de traballo: Segundo as competencias de cada Comité, son as seguintes:  

- Comité de Cohesión Territorial: Grupos de Traballo de Agricultura, Recursos 
naturais, Medio ambiente, Desenvolvemento local, Protección civil, 
Infraestruturas, Transportes e Ordenación do territorio. 
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- Comité de Cooperación Económica e Social: Grupos de Traballo de 
Competitividade rexional, Innovación e desenvolvemento tecnolóxico, 
Patrimonio cultural, Turismo, Educacion, Formación e emprego, Mocidade, 
Deportes, Saúde e Acción social.  

- Comunidad de Trabajo Castilla y León              
            Região Centro de Portugal     

  
 

 
 
Fontes: http://www.zonu.com/maps/portugal_mapas/Mapa_Regiao_Centro_Portugal.gif 
http://2.bp.blogspot.com/-Oik6gjpc-es/TkpGEzkG1-
I/AAAAAAAAAA8/EY78w1F5Mn4/s640/CASTILLA+LEON.gif 

Ano de creación: 1995    

Rexións membro: Está conformada pola Comunidade Autónoma de Castilla y 
León (España) e pola Comissăo de Coordenaçăo e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDR-C) de Portugal  
Sede: Valladolid (España) e Coimbra (Portugal) 
Website: Non posúe páxina web oficial. Podese atopar información nos 
seguintes enderezos: http://www.cencyl.eu/; e da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C): https://www.ccdrc.pt/ (en 
portugués) 
Contacto:  
Junta de Castilla y León 
Plaza de Castilla y León, 1 
47008 Valladolid (España) 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
Rua Bermardim Ribeiro 80 
3000-069 Coimbra (Portugal) 
Tipo de cooperación: (mE-R) 
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Características: Conta cunha superfice de 117.900 km2 e cunha poboación 
aproximada de 4.350.000 habitantes. Esta Eurorrexión abarca aproximadamente 
o 7% do PIB e o 8% das exportacións totais da Península ibérica, contando cunha 
notable dotación en infraestruturas de carácter empresarial, especialmente en 
sectores estratéxicos como o clúster do automóbil e as industrias 
agroalimentarias, así como cun recente impulso en I+D e enerxías renovables, 
principalmente solar, eólica, hídrica e de biomasa. A súa estrutura organizativa 
da conta dunha Presidencia bianual de carácter rotativo entre a Junta de Castela e 
León e a CCDR-Centro, así como cun Consello Directivo encargado de coordinar 
as actividades desta Eurorrexión; dun Consello Plenario que reúne a todas as 
estruturas deste entidade; dun Secretariado que abarca o Gabinete de Iniciativa 
Transfronteiriza (GIT) como estrutura técnica orientada a apoiar o 
funcionamento da Comunidade de Traballo; e dos representantes dos Foros 
Sectoriais. Os sectores mais importantes son a agricultura e desenvolvemento 
rural; ordenamento do territorio; I+D; transportes e comunicacións; 
competitividade rexional; patrimonio histórico; cultura, turismo, educación, 
formación e emprego; e saúde e servizos sociais.  
Áreas de traballo: Existen catro (4) Foros Sectoriais: 

- Transportes e Ordenamento do Territorio 
- Patrimonio, Cultura e Turismo 
- Competitividade e Innovación 
- Promoción e Desenvolvemento Social 

 
 

- Comunità di Lavoro Regio Insubrica       
  
 

 
 

Fonte: http://www.infoinsubria.com/wp-content/uploads/2011/06/Regio-insubrica.png 
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Ano de creación: 1995     

Rexións membro: Comprende o Cantón de Ticino (Suíza) e as Provincias de 
Como, Lecco, Novara, Varese e Verbano-Cusio-Ossola (Italia) 
Sede: Balerna (Suíza) O seu estatuto contempla igualmente a eventual admisión 
de asociacións e entidades públicas e privadas interesadas, previo proceso de 
admisión. 
Website: http://www.regioinsubrica.org/ (en italiano) 
Contacto:  
Comunità di lavoro Regio Insubrica 
Villa P. Chiesa 
via S. Gottardo 1 
Mezzana 
Ch - 6828 Balerna (Suíza) 
Tel. +41 91 / 641 39 21 
Fax. +41 91 / 641 39 29 
E-mail: info@regioinsubrica.org 
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Esta Eurorrexión abarca unha superficie de 7.700 km2 e unha 
poboación aproximada de 1.660.000 habitantes. O seu organigrama estrutural 
consta dun Presidente da Regio Insubrica e dun Comité Directivo, conformado 
por un representante de cada entidade membro.  
Áreas de traballo: Entre os seus obxectivos principais atopanse:  
 

- A natureza e o ambiente como problemática de interese transfronteirizo, en 
especial en torno á conservación dos tres principais lagos glaciares: Ceresio, 
Lario e Verbano, e ante a configuración xeográfica montañosa 

- A promoción da cooperación transfronteiriza na economía, mobilidade, cultura, 
turismo, sociosanitaria e deportes 

- O ordenamento do territorio e flexibilidade no tratamento coas entidades 
institucionais e político-administrativas 

- Favorecer a conciencia sociocultural da identidade prealpina. 
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a.5) Comités:  
 

- Örensundskomitén         

 

 
  

Fonte: http://www.aebr.eu/en/members/member_detail.php?region_id=1 
 

Ano de creación: 1964. En 1993 creouse o Comité Öresund como plataforma de 
cooperación política, social, económica e cultural. 
Rexións membro: Skåne (Suecia) e Zealand (Dinamarca) 
Sede: Öresundskomiteens sekretariat ligger på Nørregade 7B,   
3. sal, DK-1165 København K. (Copenhague, Dinamarca) 
Tlf: +45 3322 0011 
Website: http://www.oresundskomiteen.org/. Tamén consultar a web:  
http://www.tendensoresund.org/en   

Contacto: Fitz Lauritzen (director)  
fl@oresundskomiteen.dk 
Tipo de cooperación: Macrocooperación Integrada (MI) Rexional (R) 

Características: Con 3,7 millóns de habitantes e un territorio de 21.203 km2, a 
Rexión de Öresund é unha das rexións mais significativas e dinámicas do norte 
de Europa. Globalmente, ocupa aproximadamente o 26% do PIB conxunto entre 
Dinamarca e Suecia, Inclúe as cidades de Zealand, Lolland, Falster e Bornholm 
en Dinamarca e da rexión de Skåne en Suecia. Agrupa a 79 municipalidades. 
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Posúe unha estreita relación de cooperación e financiamento co Consello Nórdico 
de Ministros (Nordic Council of Ministers). A presidencia do Comité é bicéfala, 
sendo atribuída aos dous presidentes de cámara, sendo estes os presidentes de 
Malmö (Suecia) e de Copenhague (Dinamarca)  
Áreas de traballo:Fortalecemento da cooperación transfronteiriza na Rexión de 
Öresund e defensa dos seus intereses, a través dun lobby, ante os Parlamentos 
sueco e danés en ante as institucións da Unión Europea. Atención e sensibilidade 
especial en temas relativos ao Clima e o Desenvolvemento Sostible, así como á 
cooperación cultural, social e económica.  
As áreas principais de traballo son: Coñecemento e Innovación; Clima; Cultura e 
Eventos; Cohesión do Mercado Laboral; Accesibilidade e Mobilidade. A súa 
principal meta de cara á Estratexia 2020 corresponde a converterse nun centro 
líder en tecnoloxía verde e desenvolvemento sostible. 
 

- Comité Régional Franco-Genevois      

 

 
 

Fonte: http://www.crfginfo.org/rubrique.php3?id_rubrique=90 

 
Ano de creación: 1974 
Rexións membro: O Comité Régional Franco-Genevois (CRFG) é a máis antiga 
instancia oficial de cooperación transfronteiriza franco-suíza. Creada polo Estado 
francés e a Confederación Helvética, a súa orixe coincide coa aparición do 
mercado de traballo transfronteirizo entre o Cantón de Xenebra e Francia. Está 
conformada polos Cantóns de Xenebra e Vaud (Suíza), dos colectivos reunidos 
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da Asociación Rexional de Cooperación das Colectividades de Xenebra (ARC), 
dos Departamentos de Ain e Alta Savoia (Francia) e as Prefecturas da Rexión de 
Rhone-Alpes, de la Ain e de Alta Savoia (Francia).   
Sede: Xenebra (Suíza) 
Website: http://www.crfginfo.org/ 
Contacto:  
CRFG | Comité Régional Franco-Genevois 
Rue Henry-Fazy 2 
Case postale 3984 - 1211 Genève 3 (Suíza) 
Tél +41 22 327 90 60  
Fax +41 22 327 90 70 
Email: info@crfginfo.org 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: A CRFG está composta por un Comité plenario, unha Oficina e 
un Secretariado Xeral con 7 comisións temáticas, co presidido polo Prefeito da 
Rexión de Rhone-Alpes e polo Conselleiro de Estado de Xenebra para Asuntos 
Exteriores. A súa extensión territorial é de aproximadamente 57.142 km2, cunha 
poboación estimada en 8.525.000 habitantes. 
Áreas de traballo: As súas principais actividades enfócase no reordenamento do 
territorio, a mobilidade, transporte e comunicacións, economía, formación 
profesional, prevención sanitaria, seguridade, cultura, educación e deportes. 
Mantén tamén funcións de consultoría para os seus representantes.  
 
 

- Comité Centro-Nórdico Mittnordenkommittén      

 
 

Fonte: http://www.mittnorden.net/kartakartta.4.d06076f124580b35bc80004311.html 
 

Ano de creación: 1977 
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Rexións membro: Rexións de Finlandia Central, Ostrobothnia e Sur de 
Ostrobothnia (Finlandia); Norte e Sur da rexión de Tröndelag (Noruega); 
Condados de Jämtland e Västernorrland (Suecia) 
Sede: Västernorrland (Suecia) 
Website: http://www.mittnorden.net/ 
Contacto:  
Jon Hillgren, Director                                             
c/o County Council of Västernorrland,  
SE-87185 Härnösand (Suecia) 
Tel +46-611-803 55, E-mail: jon.hillgren@lvn.se  
Virpi Heikkinen, Secretaria do Comité Central 
Sepänkatu 4, FIN  
40 100 Jyväskylä (Finlandia) 
Tel+358 14 652 217, E-mail: virpi.heikkinen@keskisuomi.fi  
Tipo de cooperación: (MI-R) 

Características: Esta Eurorrexión posúe unha importante historia e cultura 
común, a denominada Rexión Medio Nórdica, onde na actualidade habitan 
aproximadamente 1,5 millón de persoas nun área territorial aproximada de 
132.000 km2. Posúe un Comité Central, tamén denominado troika, así como os 
respectivos Comités Rexionais e Grupos de Traballo. 
Áreas de traballo: Mantén como obxectivos principais a promoción do 
desenvolvemento sustentable e o crecemento económico na Rexión Medio 
Nórdica. O Comité Medio Nórdico (Mid Nordic Comittee) é un actor relevante 
na formulación de políticas de cooperación a nivel nórdico e ante a UE. As áreas 
de traballo mais importantes son: Ambiente e Innovación; Comunicacións Leste-
Oeste; Cultura e Industrias creativas; Enerxía e Recursos Renovables. 
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- GränskommitténOestfold-Bohuslän/Dalsland          
 

 
 

Fonte: http://gulasidorna.eniro.se/f/gr%C3%A4nskommitt%C3%A9n-%C3%B6stfold-
bohusl%C3%A4n-dalsland:14945259 

 
Ano de creación: 1980 
Rexións membro: O Comité de Cooperación ou  Gränskommittén Østfold-
Bohuslän/Dalsland formouse en 1980 unha vez se creara o seu Comité de 
Fronteira. Actualmente, este órgano está conformado por 22 concellos suecos e 
noruegos, así como o Condado de Østfold (Noruega) e a Autoridade de Västra 
Götaland (Suecia).   
Sede: Uddevalla (Suecia) 
Website: http://www.granskommitten.com/ 
Contacto:  
Comité de Fronteira Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland 
Museig. 2 Riverside,  
451 50 UDDEVALLA (Suecia) 
Tlf: 0522-44 08 27 
e-mail: info@ granskommitten.com 
Tipo de cooperación: (MI-L) 
Características: Esta Eurorrexión alberga unha poboación estimada en 460.000 
habitantes nun corridor de aproximadamente 300 km, principalmente localizados 
entre Oslo (capital de Noruega) e Gotemborg (a segunda cidade de Suecia). 
Posúe un órgano directivo, o Comité de Fronteira, conformado igualmente polo 
Consello de Administración e a Comisión Executiva, así como diversos Comités 
de Traballo. Asiste igualmente ás sesións do Consello Nórdico de Ministros. O 
seu labor é notoriamente importante en materias como a mobilidade laboral e o 
turismo transfronteirizo, tomando en conta a importante mobilidade laboral e de 
transportes no marco territorial desta eurorrexión. 
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Áreas de traballo: Os sectores hostaleiro, turismo e construción civil son áreas 
importantes e prioritarias de traballo neste Eurorrexión. Así, e para o período 
2012-2014, o Comité de Fronteira enfocouse nas seguintes áreas:  

- Liberdade de Movemento 
- Negocios 
- Infraestruturas 
- Saúde e Medio Ambiente 
- Competencias 
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a.6) Conferencias: 
 

- Internationale Bodenseekonferenz (IBS) Regio Bodense      

 

 
 

Fonte: http://www.schule-
bw.de/unterricht/faecher/gemeinschaftskunde/projekte/ibk/material/foto_album/karte_ibk.jpg 

 
Ano de creación: 1975 
Rexións membro: O IBS corresponde a unha asociación cooperativa dos cantóns 
veciños co Lago Constanza. Forman parte os länder de Baden-Wurttemberg e 
Baviera (Alemaña); os cantóns de Schaffhausen, Zurich, Thurgau, St. Gallen e 
Appenzell Rhodes exterior e interior (Suíza); o estado de Vorarlberg (Austria); e 
o Principado de Liechtenstein.   
Sede: Kreuzlingen (Suíza) 
Website: http://www.bodenseekonferenz.org/ 
Contacto:  
IBK-Geschäftsstelle 
Benediktinerplatz 1 
D-78467 Konstanz 
Postadresse Schweiz: 
Postfach 1914  
CH-8280 Kreuzlingen (Suíza) 
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Telefon: +49-(0)7531-52722 
Fax:      +49-(0)7531-52869 
Tipo de cooperación: (ME-R)   
Características: Esta Eurorrexión abarca un territorio de 110.700 km2, cunha 
poboación estimada en 25 millóns de habitantes. Estableceu e impulsa outro 
órgano de cooperación como é a Conferencia Internacional do Lago Constanza.  
Áreas de traballo: A súa misión está enfocada en promover a dinamización e 
competitividade económica a longo prazo, con énfase no desenvolvemento 
sustentable, o espazo natural e a cooperación cultural e económica.  
 
 

- Communauté  du Travail du Jura        
            Confèrence TransJurassienne (CTJ) 

 

 

Fonte: http://www.conference-transjurassienne.org/ 
 

Ano de creación: 1985 como Communauté du Travail de Jura. En xullo de 2002, 
esta entidade foi sucedida pola “Confèrence TransJurasienne” (CTJ). 
Rexións membro: O seu espazo xeográfico corresponde ao denominado “Arc 
Jurassien”, que agrupa ao Consello Rexional de Franche-Comté (Francia) e aos 
Cantóns de Berna, Vaud, Neuchâtel e Jura (Suíza).  
Sede: - 
Website: http://www.conference-transjurassienne.org/ (en francés) Existe outro 
website:  http://www.arcjurassien-ctj.org, actuamente fora de servizo. Para maior 



123 

 

información, podese consultar o website: http://www.espaces-
transfrontaliers.org/affiche_projet.php?affiche=projet/proj_ctj.html 
Contacto: Consultar na web: http://www.conference-transjurassienne.org/. O 
organismo responsable da website e das publicacións desta eurorrexión é: 
Conseil régional de Franche-Comté 
Conférence Transjurassienne 
4, square Castan 
25031 BESANCON cedex (France) 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: Cunha superficie de 2,7 millóns hectáreas e aproximadamente 3 
millóns de habitantes, a Confèrencia TransJurassienne agrupa unha fronteira 
común franco-suíza de 230 km, conformada polo denominado “Arc Jurassien” 
como espazo económico, social e cultural propio, remarcando no afondamento e 
promoción da identidade propia “jurassienne” ao mesmo tempo que o espírito de 
integración europea. A súa estrutura da conta dunha Comisión (26 membros, 13 
por cada país) como órgano decisorio, dun Consello como órgano consultivo e 
dunha Asemblea encargada de velar polo funcionamento, así como unha 
Secretaría Técnica e as respectivas Comisións de Traballo. En 1993 asinouse a 
Carta da Comunidade de Traballo do Jura como medio de implicación dun gran 
número de actores a través de diversas instancias de xestión e da constitución de 
grupos de traballo ad hoc. 
Áreas de traballo: Existen doce (12) grupos de traballo, divididos en: 

- Desenvolvemento Sostible 
- Transportes 
- Desenvolvemento económico 
- Emprego 
- Formación Profesional 
- Conciliación local 
- Observatorio estatístico 
- Sanidade e Seguridade 
- Desenvolvemento turístico 
- Educación 
- Ensinanza Superior 
- Aire Mont d´Or-Chasseron 
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- Conferénce Transfrontalière Mont-Blanc Espace Mont-Blanc    
 

 
 

Fonte: http://www.espace-mont-blanc.com/territoire-transfrontalier.aspx 

 
Ano de creación: 1991  
Rexións membro: Conformada por 35 comunas provenientes do Cantón de 
Valais (Suíza); do Sindicato Intercomunal “Espazo Natural Mont Blanc” 
(SIVOM) das Rexións de Saboia e Alta Saboia (Francia); e da Rexión Autónoma 
do Vale d´Aosta (Italia) 
Sede: Passy-Chedde (Francia) 
Website: http://www.espace-mont-blanc.com/entites-membres.aspx (en francés) 
Contacto:  
Espace Mont-Blanc - Secrétariat général 
175 rue Paul Corbin –  
74190 Passy-Chedde (Francia) 
TEL (++33) 04 50 93 66 73 
FAX (++33) 04 50 78 25 79 
Tipo de cooperación: (ME-R-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta de 2.800 km2 e aproximadamente 
200.000 habitantes. A súa estrutura está conformada por unha Conferencia 
Transfronteiriza Mont Blanc (CTMB), composta por cinco representantes de 
cada país; unha Comisión Permanente, unha Secretaría Xeral, e Grupos de 
Traballo. Aínda que non posúe personalidade xurídica propia nin regulamento 
interior fixo, especialmente en materia orzamentaria, a CTMB traballa na 
conformación dunha estrutura xurídica derivada da eventual creación dunha 
Agrupación Local de Cooperación Transfronteiriza (ALCT), así como un acordo 
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de fronteiras con Suíza, Francia e Italia para consolidar territorialmente o Espazo 
Mont Blanc.  
Áreas de traballo: Posúe catro (4) grandes áreas de traballo: Apoio e sostemento 
da agricultura alpina; Preservación dos espazos naturais e da paisaxe; Apoio ao 
turismo ecolóxico; e Redución do impacto dos transportes. Existen igualmente 
outras áreas de traballo concibidas como estratexias a futuros, relativas á 
identidade do Mont Blanco, preservación do seu patrimonio histórico, cultural e 
natural común,  comunicación, áreas sociais e calidade do aire.  
 
 

- Conferencia de Cidades do Arco Atlántico       
 

 
Fonte: 

http://www.atlanticcities.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=75&l
ang=es 

 

Ano de creación: 1999 
Rexións membro: Entre os seus membros destacan as cidades de Faro, Figueira 
da Foz, Lisboa, Azores e Madeira (Portugal); Cork (Irlanda); Cardiff (Reino 
Unido); A Coruña, Avilés, Donostia-San Sebastián, Dos Hermanas, Xixón, Las 
Palmas de Gran Canaria, Santiago de Compostela, Santander, Sevilla e Vigo 
(España); Angers, Brest Metropole Oceáne, Caen, Cap L´Orient, Cherbourg-
Octeville, Nantes Metropole, Rennes-Rennes Metropole e Saint-Nazaire 
(Francia)  
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Sede: Rennes (Francia) 
Website: http://www.atlanticcities.eu/ (en castelán, portugués, francés e inglés) 
Contacto:  
General Secretariat 
CONFERENCE OF ATLANTIC ARC CITIES 
10, rue des Dames - 35000 RENNES (F) 
Contact: generalsecretariat@atlanticcities.eu 
Tipo de cooperación: (MI-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende a máis de 7.000.000 habitantes. A 
súa estrutura organizativa consta dun Buró Executivo, que elixe a un Presidente e 
catro vicepresidentes; dunha Asemblea Xeral; das Comisións Técnicas. A 
Conferencia de Cidades do Arco Atlántico é igualmente membro da rede da 
Conferencia de Redes de Cidades Europeas Transfronteirizas e Interrexionais 
(Conference of European Cross Border and Interregional Cities Network, 
CECICN) 
Áreas de traballo: Consta de catro (4) áreas principais:  

- Comisión de Estratexia e Coordinación 
- Comisión de Cidades Atractivas e Solidarias 
- Comisión de Desenvolvemento Humano e Sostible 
- Lisboa 11 

- Association de la Conférence des Alpes Franco-Italiennes    

C.A.F.I    
 

 
 

Fonte: http://www.pressealpesmaritimes.com/wp-content/uploads/2011/06/Logo-Carte-Franco-
Italienne.bmp 
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Ano de creación: 2000     

Rexións membro: Está conformada polo Consello Xeral dos Alpes Marítimos,  o 
Consello Xeral dos Alpes da Haute Provence, o Consello Xeral dos Hautes 
Alpes, o Consello Xeral de l´Isere, o Consello Xeral de Savoie e o Consello 
Xeral da Haute Savoie (Francia) e as Provincias de Imperia, Cuneo e Torino e a 
Rexión Autónoma do Val d´Aosta (Italia)  
Sede: Torino (Italia), sede do Secretariado Técnico da C.A.F.I 
Website: http://www.cafiweb.eu/ (en italiano e francés) 
Contacto:  
Secretariado Técnico da C.A.F.I 
C.so Inghilterra 7, CAP 10138, Torino (Italia) 
E-mail:  cafi@cafiweb.eu 
Tel. +39.011.861.77.43 / +39.011.861.77.44 
Fax +39.011.861.77.12 
Tipo de cooperación: (ME-L) 
Características: Comprende unha superficie de 53.000 km2 e aproximadamente 
6,5 millóns de habitantes. Como estrutura organizativa conta cunha Asemblea 
Xeral, como principal órgano directivo, conformada por tres delegados de cada 
entidade membro; un Consello de Administración, conformado por un delegado 
de cada entidade membro para un período de tres anos; unha Presidencia e 
Vicepresidencia do Consello de Administración, para un período de tres anos; un 
Grupo Técnico; e un Secretariado Técnico. Está en discusión un proxecto de 
ampliación cara o espazo da ribeira sur mediterránea, en particular ante a 
eventual conformación dun Arco Latino xunto a outras rexións mediterráneas 
como as Illas Baleares. 
Áreas de traballo: Como actuacións prioritarias desenvolve accións orientadas 
na construción dunha identidade común dende o punto de vista cultural, 
económico e social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 

- Conférence des Hautes Vallées/Alte Valli C.H.A.V         
 

 
 

 
 

Fonte: http://www.altevalli.org/images/big/cartina.htm 
 

Ano de creación: 2007    
Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada polas Comunitá Montana 
de Valle Susa e Val Sangone e a Comunitá Montana de Pinerolese (Chisone, 
Germanasca, Pellice e Pedemontano), así como da Provincia de Torino (Italia); e 
por catro Comunidades de Comunas: Briançonnais, Guillestrois, Escarton de 
Queyras, Pays des Ecrins, así como polas colectividades locais de Modane e 
Haute Maurienne-Vanoise e polo Syndicat du Pays de Maurienne (Francia) 
Igualmente, están asociados os Departamentos de Savoia e dos Hautes Alpes 
(Francia)  
Sede: A sede operativa está en Briançon (Francia) mentres que a sede legal está 
en Susa (Italia) 
Website:http://www.altevalli.org/fra_index.htm (en francés e italiano) Tamén 
pode consultarse o enlace web: http://www.ccbrianconnais.fr/hautes_vallees.html 
(en francés)  
Contacto:  
Comunità Montana Alta Valle Susa 
Oulx, Via Monginevro, 35  
Susa (Italia) 
Persoa responsable: Silvia Richiardone  
Tel (+39) 0121 802526 
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Fax (+39) 0121 802540 
e-mail: turismo.chisone@reteunitaria.piemonte.it 

Communauté de Communes du Briançonnais 
Briançon, 1, Rue Aspirant Jan, 
Briançon (Francia) 
Persoa responsable : Sonia Audo-Fleury 
Tel (+33) 04 92213597 
Fax (+33) 04 92203890 
e-mail: s.audo@ccbrianconnais.fr 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Cunha extensión territorial estimada en 500 km de lonxitude, a  
estrutura organizativa da Conférence des Hautes Vallées/Alte Valli, C.H.A.V 
comprende un Consello Xeral como principal órgano directivo e administrativo; 
dun Consello Directivo nominado polo anterior; dunha Presidencia do Consello 
Directivo para un período de dous anos; dunha Secretaría nominada polo 
Consello Directivo; e dun Grupo Técnico. Conta cunha notable diversidade 
xeográfica plasmada na súa composición montañosa (alpina) e mediterránea, a 
tenor da proximidade da Costa Azur e da Rivera de Liguria. Posúe apoio e 
financiamento do Plan Integral Transfronteirizo (PIT) a través do Programa 
INTERREG ALCOTRA (Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera) Italia-
Francia (ALPI) 2007-2013, nas súas modalidades I, II e III A. Como liñas 
estratéxicas atopamos o territorio, a innovación e comunicación, economía e 
traballo, turismo, servizos sociais e infraestruturas. Esta Eurorrexión posúe 
personalidade legal dentro do Dereito italiano. 

Áreas de traballo: Consta de doce (12) áreas de traballo prioritarias: 
- Transporte e Infraestruturas 
- Enerxía 
- Industria e Innovación 
- Investigación científica e tecnolóxica 
- Protección ambiental e seguridade civil 
- Calidade de vida, hixiene e saúde 
- Conservación e Valoración do Patrimonio cultural, natural e histórico 
- Desenvolvemento social e económico 
- Agricultura de calidade 
- Comunicación 
- Turismo 
- Deportes               
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a.7) Cooperación: 
 

 
          

- Baltic Sea Seven Islands B7           
  

 
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_region 

 
Ano de creación: 1989 
Rexións membro: Esta Eurorrexión é unha rede de cooperación entre as sete (7) 
illas do Mar Báltico: Åland Isles (rexión autónoma de Finlandia), Hiiumaa e 
Saaremaa (Estonia), Bornholm (Dinamarca), Gotland e Öland (Suecia), Rügen 
(Alemaña). 
Sede: Bornholm (Dinamarca) 
Website: http://www.b7.org/ (en inglés) 
Contacto:  
David Hunt 
B7 Facilitator 
Regional Municipality of Bornholm  
tel:+45 5692 1304          
mob: +45 2422 0251          
e-mail: David.Hunt[@]brk.dk 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: A Eurorrexión B7 consta de aproximadamente 270.000 
habitantes nunha superficie de 11.513 km2. Comprende un Comité Político 
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conformado por representantes das sete illas, e que funciona como coordinador e 
lobby político rexional, asi como dun Buró de Coordinación e os representantes 
dos tres principais Grupos de Traballo: Ambiente; Persoa a Persoa; Facilitador. 
Compre considerar que desde a súa creación en 1989, as sete illas membro desta 
Eurorrexión desenvolveron diversos niveis de autonomía e descentralización. 
Áreas de traballo: A eurorrexión BT contén tres principais grupos de traballo: 
Ambiente; Persoa a Persoa; e Facilitador. Estes coordinan unha serie de 
proxectos con principal acento en temas ambientais, marítimos, culturais e de 
formación, tales como o Transplan Energy, o Baltic Master I&II e os B7 Games. 

 

- Euroregio Die Wadden/Watteninseln  
           Cooperación Trilateral do Mar de Wadden  

 

 
 

Fonte: 
http://www.bruessel.diplo.de/contentblob/2449746/Galeriebild_gross/541446/Bild_Wattenmeer.g

if 

Ano de creación: 1999    

Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada por representantes das illas 
do Mar de Wadden, tamén coñecidas como “Illas do Norte, Leste e Oeste do Mar 
Frisio” (Holanda), e que se prolonga polas costas da Baixa Saxonia (Alemaña) e 
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as illas Hegoland e do Mar de Wadden na rexión de Schleswig-Holstein 
(Dinamarca)  
Sede: Wilhelmshaven (Alemaña) 
Website: Aínda que non existe unha páxina web oficial, recoméndase a consulta 
da web do Secretariado Común do Mar de Wadden (CWSS): 
http://www.waddensea-secretariat.org/ (en inglés), organismo creado en 1978 
polos gobernos de Holanda, Alemaña e Dinamarca coa finalidade de cooperar na 
conservación natural do Mar de Wadden. 
Contacto:  
The Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) 
Virchowstrasse 1 
D - 26382 Wilhelmshaven (Alemaña) 
Tlf:+49 (0)4421 9108 0 
Fax: +49 (0)4421 9108 30 
e-mail: info@waddensea-secretariat.org 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: O Mar de Wadden comprende un área de aproximadamente 
10.000 km2, sendo declarado en 2009 como Patrimonio Mundial pola UNESCO. 
A súa estrutura organizativa consiste na Conferencias do Mar de Wadden como 
órgano consultivo; o Secretariado Común do Mar de Wadden; o Consello 
Trilateral de Goberno como órgano político e ministerial responsable; o Consello 
do Mar de Wadden como órgano de goberno; e os Grupos de Traballo 
Áreas de traballo: Esta Eurorrexión mantén unha atención especial á 
preservación natural do Mar de Wadden. Neste sentido, cobra especial 
importancia o Programa Trilareral de Monitoreo e Avaliación (TMAP)  
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a.8) Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial (AECT) 
 

 

- Communauté du Travail des Alpes Occidentales COTRAO    
 L`Eurorègion Alpes Mediterranèe (AECT)      
 

 
 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Alps-Mediterranean_Euroregion_map-fr.svg 
 

 
Ano de creación: 1982 (COTRAO). En 2007 creou a AECT L`Eurorègion Alpes 
Mediterranèe. 
Rexións membro: Conformada no seu inicio polas Région Rhône-Alpes, Région 
Provence-Alpes-Côte d`Azur (Francia) e das Regiones de Liguria, Val d´Aosta e 
Piemonte (Italia), así como dos Cantóns de Xenebra, Vaud e Valais (Suíza). En 
2006, as rexións fronteirizas francesas e italianas da Région Rhône-Alpes, 
Région Provence-Alpes-Côte d`Azur, Regione de Liguria, Val d´Aosta e 
Piemonte se reagruparon para constituír a Eurorrexión Alpes Mediterráneo, que 
creou unha Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) a partir de 
xullo de 2007, durante unha reunión na Regione de Val d´Aosta. 

Sede: Bruxelas (Bélxica) A AECT Alpes Mediterráneo mantén na capital 
europea a súa oficina permanente. 
Website: http://www.euroregion-alpes-mediterranee.eu/-Historique-.html (en 
francés) Tamén consultar a web: http://medalp.eu/fr/ 
Contacto: Consultar coa oficina en Bruxelas ou das respectivas rexións a través 
de: http://www.euroregion-alpes-mediterranee.eu/-Contacts-.html 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: Unha vez creada a AECT L´Eurorégion Alpes Méditerranée en 
2007, o seu mapa de poboación e territorio variou co respecto á creación da 
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COTRAO en 1982. A nova entidade eurorrexional consta de aproximadamente 
17 millóns de habitantes e 110.460 km2 de territorio entre as rexións francesas e 
italianas que a conforman. Tras crear unha AECT con personalidade xurídica, a 
súa sede en Bruxelas lle confire a esta Eurorrexión un importante lobby ante as 
institucións europeas, especialmente en materia de accesibilidade, transportes, 
desenvolvemento económico, innovación, emprego, ensinanza superior e 
formación profesional, calidade de vida, ambiente e prevención de riscos 
laborais, cultura e turismo, cohesión e solidariedade. Son particularmente 
importantes os seus programas “France Italie Alcotra” e “Espace alpin et 
Méditerranée”.  
Áreas de traballo: Existen cinco (5) áreas principais de traballo:  

- Innovación e Investigación 
- Transporte e Accesibilidade 
- Turismo e Cultura 
- Educación e Formación 
- Ambiente, prevención de riscos e desenvolvemento sostible 

 
 

 

- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal   
 

 
 

Fonte: http://www.porto.taf.net/dp/node/1893 
 
Ano de creación: 1991. En 2008 creou unha Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT) Galicia-Norte de Portugal. 
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Rexións membro: Comprende a Comunidade Autónoma de Galicia (España) a e 
Região do Norte de Portugal, a través da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)               
Sede: Santiago de Compostela (Galicia-España) 
Website: http://www.galicia-nortept.org/ 
Contacto:  
Comunidade de Traballo/Comunidade de Trabalho  
Galicia-Norte de Portugal/Galiza-Norte de Portugal 
Rúa dos Feáns, 5 - baixo  
15706 Santiago de Compostela (Galicia-España) 
Tlf: +34 98154 10 22  
Fax: +34 981 54 10 03 
e-mail: info@galicia-nortept.org 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: A superficie total desta Eurorrexión é de 50.830 km2 cunha 
poboación de 6.546.528 habitantes. Esta Comunidade de Traballo está 
conformada por dúas entidades político-administrativas: a  Xunta de Galicia e 
a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) 
de Portugal. A súa estrutura orgánica consta dun Consello e Comité de 
Coordinación; dun Presidente e Vicepresidente; e Secretariado. Tamén posúe 
unha Asemblea como órgano deliberativo, decisorio e de consenso; dun Director, 
designado pola Xunta de Galicia e a CCDR-N para un período bianual; dun 
Secretario-Subdirector; e dun Consello Superior, en representación da Xunta de 
Galicia e da CCDR-N. Esta Eurorrexión conta co apoio e financiamento do 
Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) 2007-
2013, aprobado pola Comisión Europea o 25 de outubro de 2007, e que permite 
aproveitar as redes de cooperación existentes desde 1989, en especial na 
execución de proxectos sobre infraestruturas, turismo, servizos sociais, medio 
ambiente, innovación tecnolóxica, sanidade, educación e cultura(18).  
Neste sentido, as áreas estratéxicas do POCTEP no período 2007-2013 para a 
Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal focalízanse en:  
a) Cooperación no ámbito do mar, desenvolvido en tres sectores: científico, 

tecnolóxico e cultural; económico; e ambiental, con especial incidencia na 
calidade do medio mariño, os recursos marítimos, o sector alimentario, a 
biotecnoloxía, os estaleiros navais, náutica e recreación, e a cultura e turismo; 

b) Internacionalización das PYMES da Eurorrexión;  
c) Protección ambiental e desenvolvemento urbano sostible;  
d) Fomento da Cooperación e Integración social e institucional.  

                                                           
(18) Páxina web do Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013 
http://www.poctep.eu/index.php 
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Igualmente, compre considerar o acento en temas transversais como a 
formación, investigación, desenvolvemento e innovación(19).  

Áreas de traballo: Consta de nove (9) Comisións:  
- Catro (4) Comisións Sectoriais: Desenvolvemento Sostible e Planeamento; 

Desenvolvemento Económico e Turismo; Innovación e Eficiencia Enerxética; e 
Cidadanía.  

- Catro (4) Comunidades ou Comisións Territoriais de Cooperación (CTC): 
Comunidade Territorial de Cooperación do Vale do Lima; Comunidade 
Territorial de Cooperación do Vale do Minho; Comunidade Territorial de 
Cooperación do Vale do Tâmega; e Comunidade Territorial de Cooperación do 
Vale do Cávado.  

- Unha (1) Comisión específica, constituída polo Eixo Atlántico do Noroeste 
Peninsular, que se ocupa da política urbana das cidades que forman parte da 
eurorrexión. 

 
 

- Eurorregion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon-Catalunya      
 

 
 

Fonte: http://www.laregion.fr/actualite_crlr/257/56-actualite.htm 

 

                                                           
(19) Ibid 
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Ano de creación: 1991. A partir de 2009 creou unha Agrupación Territorial de 
Cooperación Transfronteiriza/Groupement Europèen de Coopération Territoriale 
(AECT/GECT) Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon-Catalunya.              
Rexións membro: Consta das Comunidades Autónomas de Catalunya e Illas 
Baleares (España) e das Rexións de Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon 
(Francia). A partir de 2006, a Comunidade Autónoma de Aragón (España), 
membro fundador da Eurorrexión, suspendeu a súa participación na AECT por 
mandato parlamentario, aínda que mantén contactos a través de organismos civís 
involucrados en proxectos de Cooperación Transfronteiriza.                 
Sede: Barcelona (Catalunya-España). A sede da AECT (GECT) é Toulouse 
(Francia). Posúe igualmente unha sede en Bruxelas ante as institucións europeas. 
Website: http://www.euroregio.eu/ (en francés) 
Contacto:  
Secretariado Xeral da Eurorégion Pyrenées-Mediterranée 
Via Laietana, 14 
E- 08003 Barcelona (Catalunya, España) 
Tél. +34 93 567 64 53 
Fax +34 93 567 63 71 
info@euroregio.eu  
 
Enderezo do Groupement Europèen de Coopération Territoriale (GECT) 
9, Place Alphonse Jourdain 
F-31000 Toulouse 
Tél. + 33 (0) 561 10 20 40 
Fax + 33 (0) 561 10 20 48 
 
Représentation en Bruxelas 
14, rond-point Schuman 
B-1040 Bruxelles 
Tél. +32 2 235 09 04 
Fax +32 2 280 34 67 
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Esta Eurorrexión consta cunha poboación estimada en 
14.100.000 habitantes nunha superficie de 109.821 km2. A súa estrutura 
organizativa consta dunha Presidencia rotativa cada 18 meses; dunha Asemblea 
Xeral; e dun Equipo Técnico con tres sedes: Toulouse, Barcelona e Bruxelas. 
Entre as súas prioridades atópase a conformación dun polo de desenvolvemento 
no Nordeste do Mediterráneo, con base no desenvolvemento sostible, a 
innovación e a integración socioeconómica do territorio.. 
Áreas de traballo: Existen cinco (5) áreas principais de traballo: Erasmus para 
mozos emprendedores; CREaMED, orientado ás pymes; Eurocampus de 
Ensinanza Superior; Cultura; e Desenvolmento Sostible. Igualmente, existen 
outras áreas como Infraestruturas, Transporte, Plataformas Loxísticas, 
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Telecomunicacións, Enerxía e EuroBioRegión, orientado cara a biotecnoloxía e a 
biomedicina.  

 
-  Eurodistrict de l´Espai Catalá Transfronterer  

   
 

 
 

Fonte: http://www.tornaveu.cat/imatges/tribunes/mapa-copie.jpg 
 
Ano de creación: 2007. En 2009 creou unha Agrupación Europea de 
Cooperación Tranfronteiriza (AECT)  
Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada por 13 comarcas históricas 
e 453 concellos enclavados no espazo fronteirizo franco-español que separa a 
noción histórica e territorial de Catalunya do Norte e Sur, sendo a Generalitat de 
Catalunya e o Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Francia) as entidades 
político-administrativas de maior peso. Os seus membros principais son: 
Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Girona, Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, Comunitat Autònoma de Catalunya, Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, Consell Comarcal del Baix Empordà, Consell Comarcal de la 
Cerdanya, Consell Comarcal de la Garrotxa, Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, Consell Comarcal del Ripollès, Diputació de Girona e Federació de 
Municipis de Catalunya (Catalunya); e Communauté d’Agglomération 
Perpignan-Méditerranée, Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille, 
Communauté de Communes du Haut-Vallespir, Communauté de Communes du 
Vallespir, Commune de Prades, Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, Pays Pyrénées-Méditerranée (Francia)            
Sede: Sede administrativa en Perpignan (Francia) 
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Website: Non posúe unha páxina web oficial. Para acceder a maior información, 
consultar os seus estatutos en: 
http://www2.girona.cat/documents/11622/82604/estatuts_eurodistricte.pdf e 
outros enlaces como http://www.euroregio-
epm.org/eu/Images/fitxa_tecnica_Eurodistricte_tcm329-88262.pdf 
Contacto:  
Generalitat de Catalunya 
Casa a Perpinyà: 
Persoa responsable: Joan-Francesc Castex-Ey 
Tècnic d’Afers Transfronterers i Europeus 
1, carrer de la fusteria - F-66000 Perpinyà 
Tlf: (0033) (0)4 68 35 17 14 
E-mail: jf.castex@gencat.cat 
 
Conseil Général des Pyrénées-Orientales 
Pôle Europe-Développement local 
Persoa responsable: Florent Martiche 
Chargé de mission Développement Transfrontalier  
32, Carrer Foch - F-66000 Perpinyà 
Tlf: (0033) (0)4 68 85 82 88 
E-mail: florent.martiche@cg66.fr  
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 10.247 km2 e 
dunha poboación estimada en 1.120.000 habitantes. A súa estrutura organizativa 
consta dunha Asemblea constituída por representantes das súas entidades 
membro; dunha Mesa ou Buró; e dunha Presidencia da AECT. Recibe apoio e 
financiamento do programa INTERREG III A España-Francia 2000-2006, así 
como das doazóns, subvencións públicas e privadas tanto a nivel nacional e 
europeo e das achegas das entidades membro.  
Áreas de traballo: Identifícanse catorce (14) áreas principais:  

- Observación Transfronteiriza 
- Urbanismo e Planificación 
- Formación 
- Traballo 
- Saúde e Servizos Sociais 
- Cultura 
- Transporte e Mobilidade 
- Economía 
- Medio Ambiente 
- Agricultura 
- Mocidade 
- Comunicación 
- Turismo 
- Territorio 
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- (AECT) Amphictyony-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ-Anfizionia       
 

 

 
 

Fonte: http://www.amphictyony.gr/ 
 

Ano de creación: 2008 

Rexións membro: Comprende 63 Comunas e Municipalidades, sendo as 
principais as Municipalidades de Famagusta, Kerynia, Larnaka, Lysi e Morfou 
(Chipre)(20); a Comuna de Garons no Departamento de Gard na rexión do 
Languedoc-Roussillon (Francia); as Comunidades de Montaña de Murgia-
Tarentino, Murgia Barese e a Cidade de Bova Marina na rexión de Calabria 
(Italia); e 34 municipalidades das rexións de Ático, Creta, Egeo septentrional, 
Egeo meridional, Epiro, Grecia Central, Illas Ionenses, Macedonia Central, 
Macedonia Oriental e Tracia e Tesalónica (Grecia) 
Sede: Atenas (Grecia) 
Website: http://www.amphictyony.gr/ 
Contacto:  
AECT Amphictyony-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Anfizionia       
29 Vironos st. Plaka 8 
P.C. 1055 Atenas (Grecia) 
Τel. +30 210-3243374, +30 210-3246139 
Fax  +30 210-3243343 
E-mail: amfiktio@otenet.gr  

                                                           
(20) É relevante considerar que as Municipalidades de Famagusta, Kerynia, Larnaka, Lysi e Morfou están 
localizadas no Norte de Chipre, no territorio baixo xurisdición da República Turca do Norte de Chipre 
(RTNC), entidade creada en 1983 e só recoñecida internacionalmente pola República de Turquía. A 
RTNC é considerado un Estado de facto que reclama a súa legalidade e soberanía internacional pero que, 
ao mesmo tempo, non é recoñecido pola ONU, a Unión Europea e o Consello de Europa por consideralo 
un territorio ocupado militarmente por Turquía desde 1974. A efectos legais, esta Eurorrexión recoñece a 
soberanía da República de Chipre, membro permanente da Unión Europea desde xullo de 2004. Por tanto, 
a inclusión de localidades baixo a xurisdición da RTNC dentro desta Eurorrexión outórganlle á mesma 
unha condición de excepcionalidade. 
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Tipo de cooperación: - 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha poboación de mais de 
10.000.000 de habitantes. Eríxese como unha entidade clave para enlazar redes 
de Irmandamentos entre cidades e rexións mediterráneas. A súa estrutura 
organizativa da conta dunha Asemblea Xeral como órgano supremo director; 
dunha Presidencia; dun Comité Executivo; dun Consello de Administración; dun 
Comité de Auditoría; e dos diversos Comités. Como órgano orixinario e impulsor 
desta Eurorrexión, compre considerar a presenza da Rede ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ de 
Irmandamento de Cidades e Áreas do Mediterráneo. 
Áreas de traballo: Identifícanse algúns obxectivos como:  

- Promoción da cooperación transfronteiriza 
- Protección medioambiental 
- I+D 
- Participación local 
- Colaboración científica e académica 
- Respecto aos principios de democracia, liberdade, xustiza e seguridade 
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- (AECT) Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai      
 

 
 

Fonte: http://www.espaces-transfrontaliers.org/en/conurbations/agglo_lille.jpg 
 
Ano de creación: 2008 
Rexións membro: Esta Eurorrexión cubre a rexión de Lille Métropole, ao Sur da 
rexión do Flandres Occidental e da Valonia Picarda, ao Oeste da Provincia de 
Hainaut. Reúne a 14 membros e 145 comunas, sendo as mais importantes: a 
República Francesa, a Rexión de Nord-Pas de Calais, o Departamento do Norte e 
a Comunidade Urbana da Metrópolis de Lille (Francia); e o Reino de Bélxica, a 
Rexión e Comunidade do Flandres, a Provincia do Flandres Occidental, a Rexión 
Valona, a Comunidade Francesa de Bélxica, a Provincia de Hainaut, a 
Mancomunidade West-Vlaams Intercommunale (representado polos distritos de 
Roeselare, Ypres e Tielt) a Intercommunal de Développement des 
Arrondissements de Tournai, d´Ath et das Comunas veciñas de Lessines, Silly e 
Enghien, a Intercommunale d´Etude et de Gestion, representada polo distrito de 
Mouscron e a Comuna de Estaimpuis (Bélxica) 
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Sede: Kortrijk (Bélxica) 
Website: http://www.eurometropolis.eu/ 
Contacto:  
Eurometropolis Agency 
Casinoplein 10 
8500 Kortrijk (Bélxica) 
Tel : +32 56 23 11 00 
Fax : +32 56 23 11 01 
E-mail: info@eurometropolis.eu  
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 3.535 km2  e 
unha poboación aproximada de 2.000.000 habitantes. A súa estrutura 
organizativa da conta dunha Axencia da Eurometrópolis como órgano directivo e 
coordinador; dunha Asemblea de 84 membros; dunha Mesa como órgano 
executivo; dunha Presidencia rotativa; e dos Comités de Traballo. Ademais conta 
cunha Conferencia de Alcaldes e Burgomaestres que reúne a 147 representantes; 
un Forum da Sociedade Civil. Existe unha notable distribución das competencias 
políticas e administrativas, correspondendo á parte francesa as atribucións de 
planeamento urbano, transporte, ambiente, educación, formación profesional, 
cultural, saúde, etc, mentres que de lado belga, as súas atribucións concéntranse 
no desenvolvemento económico, comercio exterior, turismo, infraestruturas 
sociais e culturais, seguridade policial e vivenda. 
Áreas de traballo: Consta de seis (6) áreas principais: 

- Servizos para os Cidadáns 
- Turismo 
- Cultura 
- Mobilidade e Accesibilidade 
- Desenvolvemento sostible 
- Desenvolvemento económico 
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- (AECT) Duero-Douro           
 

     
 
 

Fontes: http://viseumais.com/viseu/wp-content/uploads/douro6.jpg e 
http://mapas.owje.com/img/Mapa-politico-de-Castilla-y-Leon-9783.gif 

 
 

Ano de creación: 2009 
Rexións membro: A AECT Duero-Douro está conformada por 188 entidades 
públicas, nas que se inclúen o Alto Trás-os-Montes, Douro, Beira Interior Norte, 
os Municípios de Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, Mogadouro, 
Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vinhais outras 63 Freguesias así 
como a Associação de Freguesias da Raia e do Côa (Portugal); e as Provincias de 
Salamanca e Zamora, xunto a 102 municipios, o  Organismo Autónomo D’ 
Arribes e a Asociación de Municipios para la Cooperación y el Desarrollo Local 
(España) Igualmente forman parte 7 Câmaras Municipais de Portugal e dúas 
entidades académicas: a Universidad de Salamanca e o Instituto Politécnico de 
Bragança (Portugal)  
Sede: Salamanca (España) 
Website: http://www.duero-douro.com/. Ten enlace en Facebook: http://es-
es.facebook.com/aectduerodouro 
Contacto:  
AECT Duero-Douro 
Plaza Egido s/n 
37173 – Trabanca 
Salamanca – ESPAÑA 
Fax: 0034 923 090 433 
Teléfono: 0034 923 14 15 04 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta Eurorrexión abarca unha superficie de 8.910,27 km2 e 
unha poboación estimada en 120.143 habitantes. A súa estrutura organizativa 
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consta dunha Presidencia e Vicepresidencia, dun Director Xeral, dun 
Coordinador Territorial, do Presidente do Consello Sectorial de Igualdade de 
Oportunidades, Desenvolvmento Económico, Investigación, Innovación e 
Desenvolvmento, do Presidente do Consello Sectorial de Desenvolvemento 
Local, Novas Tecnoloxías, Educación, Formación e Emprego, do Presidente do 
Consello Sectorial de Medio Ambiente, Desenvolvemento Sostible, Agricultura e 
Gandería, do Consello Sectorial de Turismo, Cultura, Patrimonio, Deporte, Ocio 
e Tempo Libre, do Consello Sectorial de Administración Local, Transportes e 
Comunicacións, do Consello Sectorial de Sanidade, Servizos Sociais e Acción 
Social e do Equipo técnico. Esta AECT Duero-Douro forma parte da división 
estatística NUTS III e conta con proxectos cofinanciados polos fondos FEDER, o 
Fondo Social Europeo e o Fondo de Cohesión da UE, así como outros proxectos 
con financiamento local.  
Áreas de traballo: Tomando en conta os Consellos existentes, identificamos sete 
(7) áreas prioritarias de traballo:  

- Coordinación Territorial,  
- Consello Sectorial de Igualdade de Oportunidades, Desenvolvmento Económico, 

Investigación, Innovación e Desenvolvmento 
- Consello Sectorial de Desenvolvemento Local, Novas Tecnoloxías, Educación, 

Formación e Emprego 
- Consello Sectorial de Medio Ambiente, Desenvolvemento Sostible, Agricultura 

e Gandería 
- Consello Sectorial de Turismo, Cultura, Patrimonio, Deporte, Ocio e Tempo 

Libre 
- Consello Sectorial de Administración Local, Transportes e Comunicacións 
- Consello Sectorial de Sanidade, Servizos Sociais e Acción Social. 
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- (AECT) Karst-Bódva  
 
 

 
 

Fonte: http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldfj/fizgeol/kepek/13mallas-viii95j-1.jpg 
 

Ano de creación: 2009 
Rexións membro: Esta Eurorrexión comprende a 19 Concellos eslovacos e 
húngaros, sendo os tres mais importantes os Municipios de Hrušov (Eslovaquia); 
Perkupa e Varbóc (Hungría) 
Sede: Turňa nad Bodvou (Eslovaquia) 
Website: Non posúe páxina web oficial. Para maior información, consultar os 
enlaces: http://fr.wikipedia.org/wiki/GECT_Karst-Bodva (en francés) e 
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Register/already/Pages/KarstBodva.aspx 
(en inglés) 
Contacto:  
AECT Karst-Bódva  
Hačava 47, 044 02  
Turňa nad Bodvou (Eslovaquia) 
Tlf: +421 58 7884680 
Tipo de cooperación: - 
Características: O territorio desta Eurorrexión focalízase na área fronteiriza 
entre Hungría e Eslovaquia en torno ao Parque Nacional Karst (Eslovaquia) e o 
Parque Nacional Aggtelek (Hungría), con principal referencia á área Gömör-
Tornai Karszt e o río Bódva. Como referencia de superficie e poboación, tomase 
en consideración a sumatoria dos Municipios anteriormente sinalados de Hrušov 
(Eslovaquia); Perkupa e Varbóc (Hungría) Por tanto, a súa superficie é de 
aproximadamente 16.900 km2 cunha poboación estimada en 1.500 habitantes.  A 
súa estrutura organizativa da conta dunha Presidencia, dunha Asemblea Xeral e 
dun Comité de Monitoreo. Entre os seus obxectivos clave están a conservación 
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ambiental dos parques naturais, o fortalecemento da cohesión económica e social 
e a cooperación ao desenvolvemento entre os territorios fronteirizos.  
Áreas de traballo: Ten como prioridades: 

- Cooperación económica e de infraestruturas; 
- Desenvolvemento cultural; 
- Protección medioambiental; 
- Sanidade, Turismo e Educación. 

 
 

- (AECT) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d´Opale 
 

 
 

 
 

Fonte: http://www.espaces-transfrontaliers.org/photos/dunk_carte.jpg 

 
Ano de creación: 2009 
Rexións membro: Está conformada polas Rexións de Flandres e Flandres 
Occidental (Bélxica); e a Région de Nord-Pas-de-Calais, o Département dun 
Nord e o Départament du Pas-de-Calais (Francia) Existen outros 13 socios como 
o Syndicat Mixte de la Côte d'Opale, a Communauté Urbaine de Dunkerque, o 
Pays Moulins de Flandre, o Pays Cœur de Flandre e a Agence d'urbanisme de la 
région dunkerquoise, AGUR (Francia), así como o Estado Federal belga, a West-
Vlamms intercommunale e a entidade transfronteiriza de RESOC Westhoek 
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(Bélxica) Igualmente, unhas 540 comunas franco-belgas están incluídas nesta 
Eurorrexión. 
Sede: Dunkerque (Francia) 
Website: Non ten páxina web oficial. Para maior información, consultar os 
enlaces:http://www.espaces-
transfrontaliers.org/affiche_terri.php?affiche=territoire/terri_doc_ag_dunk.html e 
http://fr.wikipedia.org/wiki/GECT_West-Vlaanderen_/_Flandre-Dunkerque-
C%C3%B4te_d%E2%80%99Opale. Ten enlace en Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/GECTEGTS-West-Vlaanderen-Flandre-
Dunkerque-C%C3%B4te-dOpale/132101160159892 
Contacto:  
AECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d´Opale 
Pertuis de la Marine 
BP 5530, F-59386 
Dunkerque (Francia) 

Tipo de cooperación: - 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 7.000 km2 con 
aproximadamente mais de 2.000.000 habitantes. A súa estrutura organizativa da 
conta dunh Asemblea como órgano director conformado por 28 membros que se 
reúne dúas veces ao ano e que nomea ao Presidente e Vicepresidente; e o 
Consello, encargado de nomear ao Director. 
Áreas de traballo: Identifícanse un total de cinco (5) áreas prioritarias: 

- Desenvolvemento económico e Sistema de Información Xeográfico 
Transfronteirizo 

- Traballo fronteirizo 
- Mobilidade e Transporte 
- Xestión da Auga 
- Turismo, Deportes e Cultura 
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- (AECT) Ung-Tisza-Túr-Sajó (UTTS) Hernád-Bódva-Szinva 
 

 
 

Fonte: http://gentlemenviziturak.hu/~/getfile/7ba0724b-c317-4924-af68-
c6c889c16c27/kempingek_terkep.aspx 

 
Ano de creación: 2009 
Rexións membro: Está conformada polos Condados de Kassa (Kosice e Eperjes 
(Prešov) (Eslovaquia); os Condados de Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár-Bereg e Hajdú-Bihar (Hungría); os Condados de Szatmár (Satu Mare) e 
Arad (Romanía); e a Rexión Subcarpatiana (Ucraína) 
Sede: Kántorjánosi (Hungría) 
Website: Non posúe páxina web oficial. Para maior información, consultar o 
enlace: http://egtc.kormany.hu/egtcs-in-hungary 
Contacto:  
AECT Ung-Tisza-Túr-Sajó (UTTS) Hernád-Bódva-Szinva 
Persoa de contacto: Tibor Marosvölgyi (director) 
Kossuth utca 33. 
Kántorjánosi (Hungría) 
E-mail: UTTS.Marosvolgyi(@)gmail.com  
Tipo de cooperación: - 
Características: A súa estrutura organizativa comprende unha Asemblea Xeral 
como principal órgano directivo, un Comité Supervisor, a Presidencia, o 
Secretariado e un Directorio Territorial. Mantén especial atención ao 
desenvolvemento da enerxía solar e na cooperación contra desastres naturais, 
especialmente das riadas.  
Áreas de traballo: Entre os seus obxectivos destacan: 

- Calidade de Vida; 
- Cooperación entre as entidades fronteirizas; 
- Desenvolvemento do mercado laboral; 
- Inmigración; 
- Proxectos en enerxía solar. 



150 

 

 

- (AECT) Euroregion Euskadi-Aquitanie         
 
 

 
 

Fonte: http://www.eurored-deporte.net/zonas/aquitaine-euskadi.gif 
 
Ano de creación: 1992. En 2009 enviou a solicitude de ampliación á 
Comunidade Foral de Navarra (España) En decembro de 2011 creou unha 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Euskadi-Aquitanie. 
Rexións membro: Comprende á Comunidade Autónoma de Euskadi (España) e 
a Rexión de Aquitania (Francia). Está á espera de formalizar o eventual ingreso 
da Comunidade Foral de Navarra (España)           
Sede: Hendaye (Francia) 
Website: http://www.aquitaine-euskadi.eu/ (en francés) 
Contacto:  
EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI 
Rue Lekueder, ZI des Joncaux 
64700 Hendaye (Francia) 
Tel. : 00 33 5 59 01 64 80 
Fax : 00 33 5 59 70 18 50 
Email : aquitaine-euskadi@aquitaine-euskadi.eu  
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 48.542 km2, 
cunha poboación de 5.275.000 habitantes. A súa estrutura organizativa da conta 
dunha Asemblea de 20 membros designados paritariamente por ambas rexións; 
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dunha Presidencia bianual asumida alternativamente; dun Comité Executivo; e 
dun Director/a. Esta Eurorrexión mantén vínculos de cooperación coa 
Asociación de Rexións Fronteirizas de Europa (ARFE), da Asociación de 
Rexións Europeas e de Denominación de Orixe (AREPO), da Conferencia de 
Rexións Periféricas e Marítimas (CRPM-Arco Atlántico) etc, así como a 
participación en diversos programas europeos: ANCORIM, ARCOPOL, 
REVERSE, CFA-EFFIPLAT, ROK-FOR, etc.  Igualmente, mantén vínculos de 
cooperación con outras Eurorrexións, especialmente a de Pyrénées-Méditerranée, 
Tirolo-Alto Adige-Trentino e Galicia-Norte du Portugal. 
Áreas de traballo: Consta de sete (7) áreas de traballo: 

- Comunicacións 
- Enerxía Renovables 
- I+D 
- Educación e mobilidade estudantil 
- Agricultura, Alimentación e Sanidade 
- Cultura e identidade eurorrexional 
- Turismo 

 

- Europaregion Tirol- Südtirol/Alto Adige/Trentino       
 
 

 
 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Tirolo-S%C3%BCdtirol-
Trentino.png/250px-Tirolo-S%C3%BCdtirol-Trentino.png 

 
Ano de creación: 1998. En 2011 creou unha Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT) 
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Rexións membro: Está conformada polo Estado de Tirol (Austria) e as Rexións 
Autónomas de Alto Adige Sudtirol e Trentino (Italia) 
Sede: Bolzano (Italia)  
Website: http://www.europaregion.info/ (en inglés, italiano e alemán) Tamén 
consultar o web da Oficina desta EuroRegio en Bruxelas: 
http://www.alpeuregio.org/ 
Contacto:  
Oficina Común da EuroRegio Tirol-Südtirol/Alto Adige/Trentino 
Drususallee 1 - I-39100 Bolzano (Italia)  
Tel +39 0471 402 026 - Fax:. +39 0471 405 016 
e-mail: info@europaregion.info   
Tipo de cooperación: (mE-R)  

Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie de 26.255 km2 e cunha 
poboación estimada en 1.670.000 habitantes. A súa conformación corresponde 
coa noción xeográfica, histórica e cultural do Tirol. Como estrutura organizativa, 
contempla a Oficina en Bruxelas da EuropaRegion Tirol-Südtirol/Alto 
Adige/Trentino como principal órgano directivo, conformado polo Parlamento 
Provincial de Tirol en Innsbrück, o Parlamento Provincial da Provincia 
Autónoma de Sur de Tirol en Bolzano, e o   Consiglio della Provincia Autonoma 
di Trento; e finalmente está a Oficina Común da EuropaRegion Tirol-
Südtirol/Alto Adige/Trentino localizada en Bolzano. A partir de 2011 constituíu 
unha Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) 
Áreas de traballo: Podense apreciar as seguintes áreas prioritarias: 

- Política Rexional 
- Agricultura 
- Asuntos Sociais 
- Transporte 
- Investigación e políticas educativas 
- Cooperación institucional e cultural 
- Turismo 
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 - Ister-Granum Eurorégió     
  

  Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza (AECT) 
 

 

 
 

Fonte: http://www.istergranum.eu/ister_granum__terkep.jpg 
 
Ano de creación: 2001    

Rexións membro: Está conformada por 53 localidades e asociacións húngaras e 
47 eslovacas, onde destacan o Consello de Desenvolvemento Rexional de 
Esztergom-Nyergesújfalu e as Cidades de Tokod, Tokodaltáró e Párkány 
(Hungría) coas poboacións fronteirizas con Eslovaquia.                  
Sede: Esztergom (Hungría) 
Website: http://www.istergranum.eu/ 
Contacto:  
Ister-Granum European Grouping for Territorial Co-operation Ltd 
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1 (Hungría) 
Tlf: +3633/509-355 
Fax: +3633/509-356 
E-mail: egtc@istergranum.eu  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 
aproximadamente 2.200 km2 cunha poboación estimada en 220.000 persoas. 
Confórmase en torno á, con especial atención na construción da ponte Mária-
Valéria en torno a Esztergom e Párkány. Comprende un área xeográfica 
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determinada pola conxunción dos ríos Danubio, Garam e Ipe, con relevantes 
atractivos de carácter natural, en especial de turismo termal e vitivinícola. A súa 
estrutura organizativa consta dunha Asemblea Xeral como principal órgano de 
toma de decisións, conformada polos alcaldes dos asentamentos membro; así 
como dos Grupos de Traballo. En 2008 conformou unha Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT) 
Áreas de traballo: Son oito (8) áreas de actuación, basicamente enfocadas en: 

- Turismo fluvial en torno a Esztergom e Párkány 
- Ruta do Viño 
- Intercambio estudantil 
- Promoción cultural  
- Turismo termal 
- Protección dos ríos 

 

- Eurodistrict Saar-Moselle           
  
 

 
 

Fonte: 
http://www.saarbruecken.de/images/thumbs/assets/2010_5/fbd37c6179be918bd39eba117230499

3_1274879800_eurodistrict_uebersichtskarte.jpg 
 

 
Ano de creación: 2004. En 2010 creou unha Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT) 
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Rexións membro: Está conformada polo länder de Sarre e a Comunidade Urbán 
de Saarbrücken (Alemaña) e pola Rexión de Lorraine, o Departamento de 
Moselle e a Comunidade de Aglomeración de Forbach Porte de France (Francia) 
Sede: Saarbrücken (Alemaña) 
Website: http://www.saarmoselle.org/ (en francés e alemán) 
Contacto:  
Eurodistrict SaarMoselle 
Talstraße 16 
D-66119 Saarbrücken (Alemaña) 
Tél. 0049 (0)681/506-8010 
E-mail: info@saarmoselle.org  
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 1.460 km2 cunha 
poboación estimada entre 670.000 e 1 millón de habitantes. A súa estrutura 
organizativa comprende unha Asemblea composta por 62 delegados das 
comunidades membro; o Comité Director que aplica das decisións da Asemblea; 
da Presidencia e Vicepresidencia que representan á Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT), creada en 2010 e que agrupa dous comités 
técnicos: a Comisión Permanente como órgano consultivo; e os Grupos de 
Traballo Temáticos. Esta Eurorrexión mantén apoio e financiamento a través da 
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences e da Association 
Zukunft SaarMoselle Avenir, así como do programa INTERREG IV A para 
diversos proxectos turísticos e de marketing territorial. 

Áreas de traballo: Consta de seis (6) eixes temáticos: 
- Imaxe e comunicación 
- Transportes 
- Innovación e Investigación 
- Sanidade 
- Formación superior e bilingüismo 
- Turismo 
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- (AECT) Abaúj-Abaujban            
 
 

 

Fonte: http://www.baz.hu/content/cont_46f36c6c28a175.45525744/2-2-baz_megye_terkep_varosokkal-
hu-en.jpg 

 
Ano de creación: 2010 
Rexións membro: Conformouse como Asociación Internacional en 2007 por 
parte de 16 autoridades locais e rexionais de Hungría e Eslovaquia, con motivo 
da apertura das fronteiras Schengen entre ambos países. Conformou unha AECT 
en 2010. 
Sede: Miskolc (Hungría) 
Website: http://www.abauj.info/ (en húngaro e inglés) Esta páxina web atopase 
actualmente en construción (Decembro 2012) 
Contacto:  
Abaúj-Abaújban Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Közhasznú Csoportosulás (Abaúj-Abaújban EGTC) 
Zsigmondy u.2.sz. 
Miskolc 3527 (Hungría) 
Tipo de cooperación: - 
Características: O corpo político e administrativo principal é a Fundación 
VITEA.  
Áreas de traballo:  

- Cooperación transfronteiriza entre autoridades locais 
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- Cohesión social e económica 
- Gobernanza e boas prácticas 
- Turismo 
- Infraestruturas 
- Economía e Negocios 

 
 

- AECT) Hospital de la Cerdanya      
 

 
 

 
 

 
Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/GECT_H%C3%B4pital_de_Cerdagne.s
vg/280px-GECT_H%C3%B4pital_de_Cerdagne.svg.png 

 
Ano de creación: 2010 
Rexións membro: Cunha historia e cultura común, está conformada por un 
territorio montañoso de gran atractivo turístico localizado entre as comarcas da 
Baixa Cerdanya (Catalunya) e da Haute Cerdagne e Capcir (Francia), sendo as 
súas entidades principais a Generalitat de Catalunya e a República Francesa. 
Outras entidades membro son a Fundació Privada do Hospital Transfronterer de 
Cerdanya, o Ayuntament de Puigcerdà, o Consello Comarcal da Cerdanya, o 
Departamento de Saúde da Generalitat de Catalunya, o Servizo Catalán da Saúde, 
organismo autónomo adscrito á Generalitat de Catalunya; o Ministère de la Santé 
et la Solidarité e a Agence Régionale de l'Hospitalisation Languedoc Roussillon 
(Francia) e o Ministerio de Sanidade e Consumo (España) 
Sede: Puigcerdà (Catalunya-España) 
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Website: http://www.hcerdanya.eu/ (en catalán, francés, inglés e castelán) As 
súas derradeiras actividades datan de finais de 2011. 
Contacto:  
Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya 
Jordi Boix (codirector) 
Pl. Santa Maria, 1 
17520 Puigcerdà (Catalunya-España) 
 
Ministère de la Santé et des Solidarité 
8, avenue de Ségur  
75700 Paris (Francia) 
http://www.sante.gouv.fr/  
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT comprende unha superficie aproximada de 1.200 
km2 e outorga servizo a 30.000 habitantes dunha zona de aproximadamente 
150.000 habitantes. O corpo administrativo está concentrado na Fundació 
Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya como principal órgano 
responsabe e directivo que coordina as actividades sanitarias, administrativas e 
loxísticas. O financiamento está garantido polo Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteiriza España-Francia-Andorra 2007-2013 e polo 
Obxectivo III de Cooperación Territorial Europea do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (FEDER), así como das achegas do Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya e da propia Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial-Hospital de la Cerdanya (AECT-HC) 
Áreas de traballo: O grupo de traballo principal está deseñado en torno á xestión 
e administración do Hospital Transfronterer de la Cerdanya, con especial énfase 
na creación dunha rede de asistencia sanitaria entre os centros franceses e 
cataláns. Igualmente, ten especial incidencia a formación en recursos humanos e 
idiomas. 
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- (AECT) Espacio Portalet  
 

 
 

Fonte: 
http://2.bp.blogspot.com/_pJHYiNgwhm4/TT35oHe67DI/AAAAAAAAEn0/4GIzMpfmRSM/s1

600/El%2BPortalet.bmp 
 

Ano de creación: 2010 
Rexións membro: Está conformada polo Goberno da Comunidade Autónoma de 
Aragón (España) e o Conseil Général do Departement des Pyrénées Atlantiques 
(Francia) 
Sede: Sabiñánigo (Provincia de Huesca, España) 
Website: A súa web oficial está en creación, pero existen informacións de 
Decembro de 2012 que verifican a actualización das súas actividades. Para maior 
información, consultar o web: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Register/already/Pages/EspacioPortalet.aspx e a páxina oficial dos seus 
estatutos: 
http://portal.cor.europa.eu/egtc/SiteCollectionDocuments/24.%20Espacio%20Por
talet/Convenio%20Estatutos%20Portalet%20sp.pdf 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: - 
Características: Comprende unha superficie xeográfica montañosa de 27 
quilómetros de parte española e 29 quilómetros de parte francesa correspondentes 
ao itinerario fronteirizo de El Portalet/Coul du Pourtalet, cuxos picos ascenden a 
1.800 metros de altura. Tomando en conta que a Comunidade Autónoma de 
Aragón e o Departamento dos Pirineos Atlánticos son os seus principais 
organismos membro, a poboación total entre ambas rexións ascende a 
aproximadamente 2.000.000 habitantes. A súa estrutura organizativa consta 
dunha Asemblea como órgano directivo e de xestión, conformado por oito (8) 
representantes de cada entidade membro e con dúas reunións mínimas anuais; 
dunha Presidencia rotativa por dous anos; e dun Director/a  
Áreas de traballo: Podense identificar como prioridades: 

- Turismo 
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- Patrimonio Cultural 
- Programas e proxectos transfronteirizos 
- Xestión, mantemento e infraestruturas do itinerario fronteirizo de El Portalet na 

conexión rexional de 27 quilómetros A136 (España) e departamental de 29 
quilómetros D 934 (Francia) 

 
 

- (AECT) Eurodistrict Strasbourg-Ortenau          
 
 

 
 

Fonte: http://www.espaces-transfrontaliers.org/en/conurbations/agglo_sk.jpg 

 
Ano de creación: 2010 
Rexións membro: Está conformada por un total de 79 Comunas, sendo 28 delas 
pertencentes á Comunidade Urbana de Estrasburgo (Francia) e 51 Comunas dos 
Distritos de Ortenau (Ortenaukreis), Offenburg, Lahr, Kehl, Achern e Oberkirch 
(Alemaña) 
Sede: Estrasburgo (Francia) 
Website: http://www.eurodistrict.eu/fr/ (en francés e alemán) 
Contacto:  
GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
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Secrétariat Général  
Fabrikstraße 12 
D – 77694 Kehl (Alemaña) 
E-mail: info@eurodistrict.eu 
Tlf: + 49 (0) 7851 899 750 
 
Sede da GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau:  
Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg 
1, Parc de l'Etoile 
67076 Strasbourg (Francia) 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT consta dunha superficie de 2.176 km2 cunha 
poboación estimada en 870.000 habitantes. A súa estrutura administrativa 
comprende un Consello do Eurodistrito como principal órgano directivo; dun 
Consello, dos Grupos de Expertos Temáticos e dun Secretariado Xeral.  
Áreas de traballo: Consta de once (11) áreas prioritarias: 

- Aprendizaxe transfronteirizo 
- Cartografía 
- Infraestruturas 
- Emprego 
- Ambiente 
- Educación e bilingüísmo 
- Administración 
- Sanidade 
- Deportes 
- Terceira Idade 
- Sociedade Civil 
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- (AECT) Pons Danubii           
 

 
 

Fonte: http://gullner.hu/vonat/v08/v080101.jpg  

 
Ano de creación: 2010 
Rexións membro: Está constituída polas localidades de Komárno, Hurbanovo, 
Kolárovo, Nové Zámky e Svodín (Eslovaquia) e Tata, Komárom, Kisbér e 
Oroszlány (Hungría)  
Sede: Komárno (Eslovaquia) 
Website: http://www.ponsdanubii.eu/en (en húngaro, eslovaco e inglés) 
Contacto:  
Zoltan Bara (Director)  
E-mail: zoltan.bara@gmail.com      
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT consta dunha superficie aproximada de 396.340 
km2 cunha poboación estimada en 173.000 habitantes. A súa estrutura 
organizativa consta dunha Asemblea Xeral como principal órgano directivo; dun 
Director, dun Secretariado e dun Consello Fiscal. 
Áreas de traballo: Consta de once (11) áreas prioritarias: 
- Transporte 
- Economía 
- Turismo 
- Enerxía e fontes renovables  
- Cultura 
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- Vida e Medio Ambiente 
- Recursos humanos, Educación e Terceira Idade 
- Cooperación con Institucións Públicas 
- Deportes 
- Saúde 
- Xestión de desastres 

 
 

- (AECT) INTERREG-Programme Grande Région     
Grossregion 
 

 
 

Fonte: http://www.interreg-4agr.eu/fr/page.php?pageId=335 

 

Ano de creación: 2010 
Rexións membro: Comprende a Rexión Valona (Régionwallonne) e as 
Comunidades Francesa e Xermanofona de Bélxica; o Gran Ducado de 
Luxemburgo; o Ministerio de Economía, Transportes, Agricultura e Viticultura 
do Länder de Renania-Palatinado e o Ministerio de Economía e Ciencias do 
Länder de Sarre (Alemaña); a Prefeitura da Rexión de Lorena, a Rexión de 
Lorena, e os Consellos Xerais de Meuse, la Moselle e de Meurthe-et-Moselle 
(Francia) 
Sede: Metz (Francia) 
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Website: http://www.interreg-4agr.eu/fr/ (en francés, alemán e inglés) Tamén 
pode consultarse o web: http://www.granderegion.net/fr/grande-
region/index.html 
Contacto:  
GECT INTERREG - Programme Grande Région 
Monsieur Nacer Meddah - Président du GECT, Préfet de la Région Lorraine 
Préfecture de la Région Lorraine - Secrétariat Général pour les Affaires 
Régionales 
36 place Saint Thiébault 
BP 71014 
F-57034 METZ Cedex (Francia) 
Mme Mélanie CHAROTTE 
E-mail: melanie.charotte@lorraine.pref.gouv.fr  
Tlf : +33 3 87 34 86 84 
Frau Alexandra WECKWERTH 
alexandra.weckwerth@lorraine.pref.gouv.fr  
Tlf : +33 3 87 34 86 88 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT situada entre os ríos Rhin, Moselle, Sarre e Meuse, 
ocupa unha superficie de 65.400 km2 cunha poboación aproximada de 11,2 
millóns de persoas. A súa arquitectura institucional da conta dunha Comisión 
Rexional “Sarre-Lorraine-Luxembourg-Tréves/Palatinat Occidental” como 
órgano directivo, secundado polos Cumios Executivos da Grande Région, de 
carácter periódico. 
Áreas de traballo: Consta de dezanove (19) grupos de traballo: 

- Cadastro e cartografía 
- Comité de Acompañamento ESPACE 
- Cooperación ao desenvolvemento 
- Desenvolvemento territorial 
- Ensinanza superior 
- Ambiente 
- Formación e educación 
- Grupo Interrexional ante o Comité das Rexións 
- Mocidade 
- Observatorio Interrexional de Emprego, OIE 
- Oficinas Estatísticas 
- Promoción empresarial internacional 
- Cuestións Económicas 
- Cuestións Sociais 
- Centro de Mediación 
- Sanidade 
- Seguridade e prevención 
- Turismo 
- Transportes 
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- AECT, ZASNET: Associação de Municipios da Terra Fria do Nordeste 
Transmontano, Associação de Municipios da Terra Quente Transmontana, 
Diputación Provincial de Zamora, Diputación Provincial de Salamanca, e 
Ayuntamiento de Zamora  

 

 

 
 

Fonte: http://www.amtqt.pt/images_user/noticias/zasnet_4b72a2166c820.jpg 
 
 
Ano de creación: 2010 
Rexións membro: Está conformada pola Associação de Municípios da Terra 
Fria do Nordeste Transmontano, a Associação de Municípios da Terra Quente 
Transmontana e a Associação de Municípios do Douro Superior (Portugal); e 
polas Diputacións Provinciais de Zamora e de Salamanca e o Ayuntamiento de 
Zamora (España) O seu nome ZASNET corresponde ao acrónimo de ZAmora, 
Salamanca e NorEsTe de Portugal. 
Sede: Bragança (Portugal) 
Website: http://www.zasnet-aect.eu (en portugués, castelán e inglés) Pode 
igualmente consultar información a través do web: 
http://portal.cor.europa.eu/egtc/SiteCollectionDocuments/Splitted/Segment%200
14%20of%201154_posters_A0_v2_ALLweb.pdf 
Contacto: 
Rúa Engº José Beça, nº 46 
5300-034 Bragança (Portugal) 
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zasnet@zasnet-aect.eu 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT agrupa unha superficie aproximada de 23.000 km2 e 
unha poboación estimada en 800.000 habitantes. Dentro do seu Plano Estratéxico 
de Desenvolvemento Territorial ZASNET 2014-2020, establecese como 
prioridade o fortalecemento da Reserva de Biósfera Transfronteiriza como a 
maior reserva de biósfera europea, así como potenciar o turismo transfronteirizo 
a través dunha candidatura ante a UNESCO. 
Áreas de traballo: Podense identificar como prioridades: 

- Articulación territorial do espazo común 
- Medio ambiente 
- Turismo 
- Cultura e Deportes 
- Desenvolvemento empresarial 
- Colaboración e proxectos de cooperación coas Comunidade de Traballo 

Bragança-Zamora e Douro Superior-Salamanca e outras entidades locais e 
rexionais 

- Estatística e cadastro 
- Promoción exterior da AECT, ZASNET 
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- (AECT) Arrabona        
 
 

 
 

Fonte: http://www.huno.com/images/citymaps/Mosonmagyarovar_Hungary.gif 
 
Ano de creación: 2011 
Rexións membro: Esta AECT está conformada polas localidades de Győr e 
Mosonmagyaróvár (Hungría) e dos Distritos de Dunajská Streda e Samorín-
Somorja (Eslovaquia), así como doutras 120 municipalidades e asociacións.  
Sede: Győr (Hungría) 
Website: http://www.arrabona.eu/ (en húngaro, inglés e eslovaco) 
Contacto:  
Arrabona EGTC székhelye  
9021 Győr (Hungría) 
Városház tér 1. 
Tlf: +36 96 515 639 
Fax: +36 96 515 639 
E-mail: info@arrabona.eu  
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT ten unha poboación aproximada de 200.000 
habitantes. O seu órgano institucional principal é a Asemblea Xeral, representada 
por un Director.  
Áreas de traballo:- 
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- (AECT) Bánát-Triplex Confinium         
 

 
 

Fonte: http://www.btc-egtc.eu/en/introduction 

 
Ano de creación: 2011 
Rexións membro: Consta de 37 localidades pertencentes aos condados de Bács-
Kiskun e Csongrád (Hungría); 37 localidades pertencentes ao Condado de Timiş 
(Romanía); e 8 membros da Municipalidade de Ada, na provincia autónoma de 
Vojvodina, no Distrito Norte do Banat (Serbia) 
Sede: Mórahalom (Hungría) 
Website: http://www.btc-egtc.eu/en/ (en inglés, húngaro, romeno e serbio) 
Contacto:  
Röszkei street   
Mórahalom 6782 (Hungría) 
Tlf: +36 20 406 9191 
E-mail:dudas@btc-egtc.eu,  dudas@morahalom.hu, szecsihelga@morahalom.hu  
Tipo de cooperación: - 
Características: - 
Áreas de traballo: Podense identificar as seguintes prioridades: 

- Innovación agrícola 
- Cultura 
- Enerxías Renovables 
- Infraestruturas 
- Educación e Formación 
- Xestión dos fondos europeos 
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- (AECT) Linieland van Waas en Hulst 
Linieland van Waas en Hulst Groepering voor Territoriale Semenwerking met 
beperkte aansprakelijkheid 

 

 
 

Fonte: http://bedandbreakfast.bbnl.nl/map_zeeland.gif 
 

Ano de creación: 2011 
Rexións membro: Esta AECT está conformada polos Concellos de Stekene, 
Sint-Gillis-Waas e Beveren, a Asociación Intermunicipal Inter Waas e a 
Provincia de Flandres Oriental (Bélxica); e o Concello de Hulst e a Provincia de 
Zeeland (Países Baixos) 
Sede: Sint-Gillis-Waas (Bélxica) 
Website: Non posúe páxina web oficial. Para maior información, consultar o 
enlace: 
http://www.gemeentehulst.nl/Digitale_Balie/Producten/E/EGTS_Linieland_van
_Waas_en_Hulst. Sobre as súas recentes actividades (maio 2012) podese 
consultar o seguinte enlace: http://www.interact-
eu.net/egtc_news/egtc_linieland_van_waas_en_hulst_publishes_its_first_newsle
tter/56/12203  
Contacto:  
Burgemeester Omer de Meyplein 1,  
9170 Sint-Gillis-Waas (Bélxica) 
Persoa de contacto: Mr Richard Meersschaert, 
Projectmanager-directeur wnd. 
Richard.meersschaert@sint-gillis-waas.be   
+32 (0)3 727 17 18 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT conta cunha poboación aproximada de 110.000 
habitantes.  
Áreas de traballo: Podense identificar as seguintes prioridades: 
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- Economia  
- Mobilidade  
- Natureza e lecer  
- Vivenda e Infraestruturas 

 
 

- (AECT) Territorio dei Comuni: Comune di Gorizia, Mestna občina Nova 
Gorica e Občina Šempeter-Vrtojba  

 

 
 

Fonte: http://www.ung.si/~aleban/foto/Gotrawama.png 
 
Ano de creación: 2011 
Rexións membro: Esta AECT está conformada pola Comune di Gorizia (Italia); 
a Mestna občina Nova Gorica (Comuna da Cidade de Nova Gorica) e a Občina 
Šempeter-Vrtojba (Comuna de Šempeter-Vrtojba) (Eslovenia) 
Sede: Gorizia (Italia) 
Website: http://www3.comune.gorizia.it/it/gect-gruppo-europeo-di-
cooperazione-territoriale (en italiano) 
Contacto:  
Piazza Municipio 1, Gorizia (Italia) 
gect@comune.gorizia.it 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT comprende unha poboación aproximada de 73.750 
habitantes nunha superficie de 365,11 km2. A súa arquitectura institucional está 
conformada por unha Asemblea, composta por un Presidente e un Director; e un 
Consello de Revisión de Contas, que nomina a un Comité Permanente. 
Áreas de traballo: Identificanse as seguintes prioridades:  

- Infraestrutura, servizos, mobilidade e loxística 
- Transporte urbano metropolitano 
- Recursos enerxéticos e ambientais 
- Cohesión económica e social 
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- (AECT) Pirineus-Cerdanya  
 

 
 

Fonte: http://www.lleidatur.com/pic/img/mapa_cerdanya.gif 

 
Ano de creación: 2011 
Rexións membro: Esta AECT está conformada polo Consell Comarcal de 
Cerdanya (Catalunya) e pola Communauté de Communes “PyrénéesCerdagne” 
(Francia) 
Sede: Saillagouse (Francia) 
Website: Non posúe web oficial. Para maior información, consultar o enlace: 
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/politica_autonomica/coop_multilat
eral_ccaa_ue/Menu_Coop_TransfrCooperacion/AECT/parrafo/03/text_es_files/2
010-11-AECT-EN-FUNCIONAMIENTO-Y-TRAMITACI-N.pdf. Tamén 
resultan importante os seguintes enlaces: http://www.pyrenees-cerdagne.com/ e   
http://www.cerdanya.org/ 
Contacto:  

GECT “Pyrénées-Cerdagne “ 
1, Place Del Roser 
66 800 Saillagousse (Francia) 
E-mail: fanny.montagne@pyrenees-cerdagne.com 
Tipo de cooperación: - 
Características: A rexión da Cerdanya comprende unha altitude aproximada de 
2500-3.000 metros nunha superficie estimada en 1.130 km2, cunha relevante 
riqueza natural e cultural, neste caso pola presenza da Vía Románica pirenaica.  
Áreas de traballo: Podense identificar como prioridades:  

- Turismo 
- Medio Ambiente 
- Patrimonio natural 
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- Patrimonio cultural e arquitectónico  
- Infraestruturas 
- Economía  

 

- (AECT) Alpe Adria Pannonia (AAP)       
 
 

 
 

Fonte: http://www.masci.it/userfiles/PIANTA%20%20AA.bmp 
 

Ano de creación: 2011. Esta AECT foi creada pola Comunidade de Traballo 
Alpe-Adria fundada en 1978, na que estaba igualmente incluído o länder alemá 
de Bavaria. En 1992 ingresou na Asociación de Rexións Fronteirizas Europeas 
(ARFE) 
Rexións membro: Os seus membros son as Rexións de Burgenland, Carinthia, 
Styria e Alta Austria (Austria);  os Condados de Baranya, Somogy, Vas e Zala 
(Hungría); a República de Croacia; as Rexións de Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardía e Véneto (Italia); e a República de Eslovenia.  
Sede: - 
Website: http://www.alpeadria.org/ (en inglés, húngaro, alemán, esloveno, croata 
e italiano) 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT comprende unha superficie de 190.423 km² cunha 
poboación de 26 millóns de persoas. A súa estrutura organizativa consta dunha 
Asemblea plenaria; dun Comité executivo, das Comisións executivas, da 
Secretaría xeral, dos Grupos de Expertos e das Comisións de Proxectos.  
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Áreas de traballo: Identifícanse como prioridades: 
- Promoción e desenvolvemento da diversidade rexional e cultural 
- Fortalecemento socioeconómico  
- Cohesión territorial 

 

- (AECT) “Novohrad – Nógrád”     
 
 

 
 

Fonte: http://ipolytarnoc.kvvm.hu/uploads/images/geopark/geopark_attekinto.jpg 

 

 

Ano de creación: 2012 
Rexións membro: Está conformada polas Cidades de Salgótarján (Hungría) e 
Fil'akovo (Eslovaquia)  
Sede: Salgótarján (Hungría) 
Website: Non posúe web oficial. O seu enlace en Facebook é: 
http://www.facebook.com/nnegtc. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT agrupa unha poboación total de 40.000 habitantes. 
Alberga unha importante riqueza cultural, histórica e xeolóxica, salientando a 
presenza do parque natural Novohrad-Nógrád, protexido pola UNESCO. Mantén 
mecanismos de cooperación coa Eurorrexión Neogradiensis. 
Áreas de traballo: Aprecianse as seguintes prioridades:  

- Protección natural e desenvolvemento sostible 
- Cohesión económica e social 
- Desemprego e crecemento económico 
- Infraestruturas 
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- Negocios e investimentos 
- Formación e Investigación 
- Turismo 

- (AECT) “Gate to Europe”                
 
 

 
 

Fonte: http://es.weather-forecast.com/locationmaps/Oradea.8.gif 
 
Ano de creación: 2012 
Rexións membro: Está conformada por oito (8) membros: as Municipalidades 
de Derecske, Hajdúhadház, Nyíradony (Condado de Hajdú-Bihar) 
e Újfehértó (Condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg) (Hungría); e as 
Municipalidades de Valea lui Mihai (Condado de Alba), Carei (Condado de Statu 
Mare), Cherechiu e Săcueni (Condado de Bihor county) (Romanía) As 
Municipalidades de Curtuiseni e Beltiug (Romanía) anunciaron recentemente o 
seu interese por ingresar na AECT. 
Sede: Nyradony (Hungría) 
Website: http://en.europakapu.eu/ (en construction, Decembro 2012) O seu 
enlace en Facebook e: 
http://www.facebook.com/EuropeGateEuropeanGroupingOfTerritorialCooperati
on 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT consta de 88.000 habitantes.  
Áreas de traballo: Identifícanse estas áreas de traballo, con prioridade no 
turismo: 
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- Turismo 
- Desenvolvemento conxunto 
- Infraestruturas turísticas 
- Xerencia e marketing turístico 

 

- (AECT) “Bodrogközi”                
 
 
 

 
 
 

Fonte: http://www.hiszi-map.hu/catalog/albums/userpics/normal_kisterseg_bodrogkozi.jpg 

 
Ano de creación: 2012 
Rexións membro: Está conformado por 17 membros, sendo seis (6) Concellos 
de Hungría e once (11) de Eslovaquia. Os seus membros son: Alsóberecki, 
Felsőberecki, Karos, Tiszacsermely, Tiszakarád Karcsa (Hungría); Klin nad 
Bodrogom/Bodrogszög, Malý Kamenec/Kiskövesd, Ladmóvce/Ladmóc, Velký 
Kamenec /Nagykövesd, Somotor/Szomotor, Zemplín/Zemplén, Streda nad 
Bodrogom/Bodrogszerdahely, Viničky/Szőlőske, Bara, Malý Horeš, Černochov 
Lesná (Eslovaquia)  
Sede: Miskolc (Hungría) 
Website: http://www.bodrogkoziek.com/ (en húngaro e inglés) 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: - 
Características: Un membro chave desta entidade é a Fundación VITEA, 
enfocada no desenvolvemento rural e turístico. O territorio posúe unha 
importante reserva natural e hidráulica, a tenor do paso dos ríos Bodrog e Tisza. 
Áreas de traballo: Aprecianse as seguintes prioridades: 

- Turismo vitivinícola 
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- Agroindustria 
- Transportes 

 
- (AECT) Faja Pirítica Ibérica  

 
 

 
 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_oeiBdtiVZtA/SbVjkg7-
FBI/AAAAAAAAmHI/h5K2cGokKdg/s800/FPI.jpg 

 
Ano de creación: 2012 
Rexións membro: Está conformada polos Concellos de Alosno, Almonaster la 
Real, Cabezas Rubias, Calañas e Puebla de Guzmán e as Entidades Locales 
Autónomas de Tharsis (Alosno) e La Zarza-Perrunal (Calañas) (España): e polos 
Concellos de Aljustrel, Almodovar, Castro Verde, Grândola e Mértola, a 
Asociación para a Defensa do Patrimonio de Mértola e o Instituto de 
Desenvolvimento Social (Portugal)  
Sede: Tharsis (Provincia de Huelva, España) 
Website: Non ten web oficial. Para consultar maior información: 
seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/politica_autonomica/coop_multilateral_ccaa_ue
/Menu_Coop_TransfrCooperacion/AECT/parrafo/03/text_es_files/2010-11-
AECT-EN-FUNCIONAMIENTO-Y-TRAMITACI-N.pdf  
Contacto: - 
Tipo de cooperación: - 
Características: Cunha extensión de 250 km. de largo por 50 km. de ancho, a 
Faja Pirítica Ibérica concentra un importante interese xeolóxico debido á 
preservación dos seus minerais (cobre, zinc, chumbo, ouro e prata) e dunha 
notable actividade volcánica. 
Áreas de traballo: Atopamos as seguintes áreas prioritarias: 

- Igualdade de oportunidades 
- Desenvolvemento económico 
- Desenvolvemento local 
- Transporte público 
- Novas tecnoloxías 
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- Dixitalización municipal 
- Medio ambiente e desenvolvemento sostible 
- Educación, formación e Emprego 
- Sanidade, servizos sociais e acción social 
- Turismo, cultura e patrimonio 
- Deporte, ocio e lecer 
- Agricultura e gandería 
- Migración 
- Administración local 
- Mediación 
- I+D 
- Comunicacións 
 
 

- Eurocidade Chaves-Verín             
 
 

 
 

Fonte: 
http://chaves2011.wikispaces.com/file/view/Mapa_Chaves.png/259059216/637x321/Mapa_Chaves.p

ng 
 

Ano de creación: 2012 
Rexións membro: Está conformada polo Concello de Verín (Provincia de 
Ourense, España) e polo Município de Chaves (Distrito de Vila Real, Região 
Norte, sub-região do Alto Trás-os-Montes, Portugal) Son igualmente membros a 
Xunta de Galicia, o Eixo Atlántico, a Deputación de Ourense, o Concello de 
Verín, o Município de Chaves e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N) do Norte de Portugal. 
Sede: Parroquia de Feces de Abaixo, Concello de Verín (España) 
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Website: http://www.eurocidadechavesverin.eu/ 
Contacto:  
Município de Chaves 
Largo de Camões 
5400-150 Chaves – PORTUGAL 
Tel.: (+351) 276 340 500/1/2 
Fax: (+351) 276 327 724 
Secretariado Técnico Comum em Chaves: 
Agostinho Pizarro 
agostinho.pizarro@chaves.pt 
 
Concello de Verín 
Praza do Concello, 1 
32600 Verín – ESPAÑA 
Tel.: (+34) 988 410 000/1 
Fax: (+34) 988 411 900 
Secretariado Técnico Comum em Verín: 
Pablo Rivera 
gat.pablorivera@eurocidadechavesverin.eu 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta entidade agrupa aproximadamente 132.000 habitantes 
nunha superficie aproximada de 685,18 km2.  
Áreas de traballo: Atopanse como prioridades:  

- Cohesión Social 
- Recursos Humanos e Formación 
- Patrimonio natural (corredor fluvial río Támega) 
- Patrimonio cultural 
- Turismo termal 
- Sector loxístico 
- Infraestruturas 
- Desenvolvemento rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 

 

- “Europa dos Pobos” 
            Macrorrexión Alpina  
 

 
 
 

Fonte: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Command=com.instranet.CmdBlobGet&DocId=883654&

SecMode=1&Admin=0&Usage=2&InstranetImage=387472 
 

Ano de creación: 2012 
Rexións membro: Está conformado por 15 rexións alpinas: Ródano-Alpes 
(Francia); Lombardía, Piamonte, Val de Aosta, Trento e Tirol do Sur (Italia); 
Salzburgo e Tirol (Austria); Baviera e Baden-Württemberg (Alemaña); e San 
Gallen (Suíza). 
Sede: Bad Ragaz (Suíza) 
Website: En construción. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: - 
Características: Consta de 70 millóns de habitantes e unha superficie 
aproximada de 288.300 km2. O seu obxectivo focalízase na conformación dunha 
macrorrexión alpina que permita coordinar políticas comúns  a fin de crear unha 
nova forma de colaboración rexional e supranacional, así como deseñar unha 
estratexia común que oriente estas políticas dentro da Unión Europea para o 
período 2014-2020. 
Áreas de traballo: Por definir 
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- AECT “Pannon”         
 

 

 
 

Fonte: http://www.pannonegtc.eu/content/map  
 
Ano de creación: 2012 
Rexións membro: Comprende un total de 47 Municipalidades e os Condados de 
Somogy e Zala (Hungría); e a Municipalidade de Lendava (Eslovenia) 
Sede: Pécs (Hungría) 
Website: http://www.pannonegtc.eu/ (en inglés) 
Contacto: 
Director: 
János Girán, Pécs 
Subdirectores: 
Tibor Hebar (sede de Lendava, Eslovenia)  
Éva Mikes (sede de Pécs, Hungría) 
Enderezo: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
Tlf: +36 72 534 018 
Móbil: +36 20 566 4035 
e-mail: pannonegtc@ph.pecs.hu 
Tipo de cooperación: - 
Características: A súa arquitectura institucional consta dunha Asemblea Xeral; 
Presidencia; Vicepresidencia; Consellos Directores e de Supervisión; e Grupos 
de Traballo. Recibe co-financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER) e do Fondo Social Europeo o Fondo de Cohesión.  
Áreas de traballo: Ten como prioridades a cohesión social e territorial, a 
promoción da empresa privada, a promoción de investimentos conxuntos e a 
protección dos recursos naturais e culturais. 



181 

 

 
b) Irregulares: 

 
 

- Arko Co-operación (ARKO)  Arvika/Kongsvinger      

 
 

Fonte: http://www.arko-regionen.org/om_arko.asp 
 

Ano de creación: 1967 
Rexións membro: En total son once (11) Concellos que forman parte desta 
entidade ARKO. Eles son Arvika, Eda, Torsby e Sunne (Suecia) e Eidskog, Sor-
Odal, North Odal, Kongsvinger, Grue, Asnes e Valer (Noruega) 
Sede: Morokulien (Suecia) 
Website: http://www.arko-regionen.org/nyheter.asp. Tamén consultar: 
http://www.arvika.se/english/aboutarvika.4.28d09043124fe680ea280003864.htm
l. Última actualización da páxina web: 13/01/2011. 
Contacto:  
Böret Segolsson-Knutsson  
ARKO-sekretariatet 
Morokulien Info-center 
SE- 673 93 Morokulien (Suecia) 
Tlf: +46 706 84 24 82 
E-mail: boret.sk@telia.com 
Tipo de cooperación: (MI-R)           
Características: Esta entidade estratexicamente localizada no Corridor Nórdico 
entre Oslo e Estocolmo é financiada polo Consello Nórdico de Ministros e polas 
taxas de adhesión dos municipios membros. O nome ARKO corresponde a un 
unha composición do tránsito de dúas rexións nunha área: ARvika e 
KOngsvinger. Habitan aproximadamente 115.000 persoas nesta eurorrexión 
nunha extensión de 13.327 km2.  
Áreas de traballo: As súas áreas principais de actuación focalízanse en 
Comunicación, Negocios, Emprego, Educación e Cultura. 
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- Skårgårdssarmarbetet  Archipelago (Rexión das ILLAS) 

  
 

Ano de creación: 1978 
Rexións membro: Esta Eurorrexión comprende parte do Condado de Estocolmo, 
as zonas insulares dos Condados suecos de Sörmland e Uppsala (Suecia); e as 
illas Åland e da rexión sudoeste de Finlandia.  
Sede: - 
Website: Non posúe páxina web oficial. Non obstante, no portal da Eurorrexións 
GränskommitténOestfold-Bohuslän/Dalsland, diríxese o seu enlace ó web:         
http://www.skargarden.com/ que, non obstante, xa non está operativo. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (MI-R) 
Características: Esta Eurorrexión posúe un sistema formal de cooperación 
transfronteiriza establecido a través da Cooperación Illas/Arquipélago que recibe 
apoio financeiro do Consello Nórdico de Ministros e dos programas INTERREG 
IIA. Está conformado por un Consello integrado por representantes elixidos das 
tres rexións e encargado de xerenciar a cooperación transfronteiriza; dun Comité 
de Cooperación, formado por funcionarios das rexións que executan as decisións 
dos Consellos; dun Comité de Seguimento, composto por tres representantes das 
administracións centrais de Suecia e Finlandia, cinco representantes da 
administración de Aland, seis representantes das autoridades rexionais de 
desenvolvemento, seis interlocutores sociais e tres representantes da Comisión 
Europea e do Banco Europeo de Investimentos; dun Comité de Xestión composto 
por representantes políticos das administracións centrais; e dos Grupos de 
Traballo adicionais, que apoian o traballo do Comité de Xestión. 
Áreas de traballo: Manifesta diversos ámbitos de actuación, nos que destacan 
especialmente o densenvolemento económico, desenvolemento marítimo, a 
protección do medio ambiente e e o turismo. 
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- Benego  Belgish-Nederlands Grensoverleng     
 

 
 

Fonte: http://www.benego.eu/ 
 

Ano de creación: 1980 
Rexións membro: Consta de 25 Concellos da fronteira belgo-neerlandesa, con 
especial atención nas comunidades flamencas. Os seus principais núcleos son 
Amberes e Turnhout (Bélxica) e Bergen-op-Zoom e Breda (Países Baixos)  
Sede: Kalmthout (Bélxica) 
Website: http://www.benego.eu/. Última actualización: Decembro de 2011. 
Contacto:  
Luke Jacobs Presidente  
Kalmthout (Bélxica)  
Tlf: (0032) 3 620 22 17     
e-mail: burgemeester@kalmthout.be 
Tipo de cooperación: (mE-L)           
Características: Con antecedentes de cooperación que datan de 1967, esta 
Eurorrexión inclúe unha área territorial de 190.000 km2 cun millóns de 
habitantes. Como órganos principais contén unha Comisión Executiva e unha 
Asemblea Xeral ou Consello Xeral que se reúne dúas veces anuais. Esta 
eurorrexión ten como base a Convención BENELUX de Cooperación 
Transfronteiriza, cun marcado acento na preservación da cooperación entre 
municipios flamencos. 
Áreas de traballo: Existen variadas áreas de traballo e de cooperación 
transfronteiriza dentro da BENEGO, pero as áreas de maior fluidez de 
cooperación son a policial, forestal, transporte, turismo e ecoloxía, en particular a 
xestión de residuos. 
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- Nordatlantiska Samarbetet  

 
Ano de creación: 1980   
Países e rexións membro: Dinamarca e Islandia  
Sede: - 
Website: - 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (MI-R) 
Características: - 
Áreas de traballo: - 
 

- Euregio Benelux Middengebied        
 
 

 

Fonte: http://ehc.sittard-geleen.nl/inleiding. Este mapa identifica a catro (4) Eurorrexións que 
forman parte da fronteira belga, neerlandesa, luxemburguesa e alemá. En cor vermello está 

identificada a Euregio Benelux Middengebied.        
 

Ano de creación: 1984 
Rexións membro: Consta das Provincias flamencas de Amberes, Vlaams-
Brabant e Limburg (Bélxica) e das tamén Provincias de Noord-Brabant e 
Limburg (Países Baixos)   
Sede: Turnhout (Bélxica) 
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Website: A súa páxina orixinal era: http://www.europawerkt.eu/, pero esta 
atopase actualmente fora de circulación. Aínda que non é a web oficial desta 
Eurorrexión, compre consultar información na web: 
http://www.banenrijklimburg.nl/default.aspx?sc=1&template=algemeen.htm&id
=381&taal=en.   
Contacto: 
Euregio Benelux Middengebied 
Campus Blairon 660 
B-2300 Turnhout 
Tel +32 (0) 14 71 11 40 
Fax +32 (0) 14 71 11 49 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta de aproximadamente 7.278.000 
habitantes nunha superficie de 14.685 km2. A súa potencialidade en I+D 
confirmase por atoparse próxima ao estratéxico parque tecnolóxico da rexión de 
Eindhoven-Leuven-Aachen, así como a seis importantes universidades, 
compañías biotecnolóxicas e químicas, centros empresariais ferroviarios, do 
motor e marítimos e catro aeroportos internacionais.  
Áreas de traballo: Consta de cinco áreas prioritarias: 

- Infraestrutura e Mobilidade 
- Economía e Innovación 
- Natureza e Ambiente 
- Emprego e Educación 
- Sociedade e Cultura. 

 

- Cross-Chanel Euroregion Transmanche Region       
 
 

 
 

Fonte: 
http://cgge.aag.org/NationalIdentity1e/CaseStudy4_Singapore_Sep10esp/CaseStudy4_Singapore

_Sep10esp16.html 
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Ano de creación: 1987 
Rexións membro: Agrupa os Condados de Kent, Sussex e Essex (Gran Bretaña); 
a Rexión de Nord- Pas de Calais (Francia); e a superficie total de Bélxica. 
Sede: - 
Website: Non existe unha páxina web oficial da Transmanche Règion. Non 
obstante, pódense consultar as páxinas web do Consello Rexional de Nord-Pas de 
Calais: http://www.nordpasdecalais.fr/, e do Consello do Condado de Kent: 
http://www.kent.gov.uk/. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Esta Eurorrexión agrupa aproximadamente a 19 millóns de 
habitantes nunha superficie de 53.779 km2. Destaca entre as súas actividades o 
transporte marítimo na Canle da Mancha, en especial tomando en conta a 
proximidade xeográfica do Condado de Kent coa Règion de Nord-Pas de Calais, 
tomando en conta que aproximadamente 30 millóns de persoas transitan 
anualmente por esta canle, vía ferris, Eurotunnel ou Eurostar. Destacan 
igualmente outras áreas como o turismo, desenvolvemento económico e 
comercio. 
Áreas de traballo: Principalmente enfocadas no transporte maritimo na Canle da 
Mancha entre Kent e Nord-Pas de Calais, un factor que identifica unha fluída 
interdependencia entre ambos gobernos rexionais, que conta con amplitude de 
cara ás actividades turísticas, mercantís e de seguridade, con menor incidencia 
para outras áreas como a cultural. 
 

- PACTE Programme d´action et de cooperation transfrontalière Hainaut-Pas-
de-Calais   

 
 

 
 

Fonte: http://www.thetourexpert.eu/?page_id=13165&lang=en 
 

Ano de creación: 1989    
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Rexións membro: Conformado pola Provincia de Hainaut (Bélxica) e o 
Departamento de Pas-de-Calais, pertencente á Rexión de Nord-Pas-de-Calais 
(Francia) Compre considerar que nesta Eurorrexión están igualmente 
involucrados o Estado francés, a Région Nord-Pas de Calais e o Département du 
Nord (Francia) e a Rexión Valona (Bélxica)          
Website: Non existe unha páxina web oficial desta Eurorrexión. Para coñecer os 
seus proxectos, financiados polo programa INTERREG, consultar en: 
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/page.php?pageId=286 
Tipo de cooperación: (mE-R) 

Características: Esta Eurorrexión comprende unha poboación de 2.762.000 
habitantes dentro dunha superficie de 10.471 km2. A partir de 1996, os programas 
INTERREG ampliaronse cara o espazo transfronteirizo Hainaut-Pas-de-Calais-
Picardie, esta última Rexión administrativa francesa. 
Áreas de traballo: Dentro dos proxectos financiados polo programa 
INTERREG, as áreas de traballo desta eurorrexión focalízanse en: 

- Desenvolvemento económico; 
- Investigación e desenvolvemento tecnolóxico 
- Turismo 
- Ambiente 
- Formación de recursos humanos 
- Cultura 
- Desenvolvemento e ordenamento do territorio 
- Desenvolvemento rural 
- Novas tecnoloxías da información e da comunicación 
- Vida cotiá 

 
 

-  Rat Wallis-Val d´Aosta   

 

 
 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_vda.jpg?uselang=es 

 
Ano de creación: 1990 
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Rexións membro: Conformada pola Rexión Autónoma do Valle d´Aosta (Italia) 
e os Distritos de Entrémont, Hérens e Visp e o Cantón de Valais (Suíza)                      
Sede: Aosta (Italia) 
Website: Non existe páxina web oficial. Consultar información na web da 
Regione Autónoma de Valle d´Aosta: http://www.regione.vda.it/  e na do Cantón 
suízo de Valois: http://www.vs.ch/ 
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Posúe 480.000 habitantes nunha superfice de 10.500 km2. Esta 
entidade Rat Wallis-Val d´Aosta forma tamén parte da Eurorrexión Alpes-
Mediterráneo.  
 

-  Storstrøms Amt/  Ostholstein Interreg    
 

 
 

Fonte: http://event.interact-eu.net/604900/604902/603765/604827 
 
Ano de creación: 1990 
Rexións membro: Conformada polo Condado de Storstrøms Amt e as súas illas 
Lolland, Falster, Møn e Sydsjælland  (Dinamarca) e o Distrito de Ostholstein-
Lübeck, que forma parte do länder de Schleswig-Holstein, e no que están 
incluídos as rexións de Hansestaden Lübeck, Kreis Ostholstein, Eutin, a cidade 
hanseática de Lübeck e Slesvig-Holsten (Alemaña) 
Sede: Nykøbing Falster (Dinamarca) 
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Website: Non posúe páxina web oficial. Consultar información nas web: 
http://event.interact-eu.net/604900/604902/603765/604827  e 
http://www.fehmarnbeltregion.net/ 
Contacto:  
Managing Authority 
Storstrøms Amt 
Parkvej 37 
DK - 4800 Nykøbing Falster 
Tlf: +45 54 84 47 90 
e-mail: lik@is.stam.dk 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión posúe 468.000 habitantes nunha superficie de 
4.789 km2. O seu principal obxectivo consiste en establecer e mellorar os 
contactos entre cidadáns, compañías e organizacións para desenvolver un espazo 
que abarque a parte occidental da rexión báltica con cidades de gran actividade 
marítima e comercial, como son a capital danesa Copenhague e a cidade alemá 
de Hamburgo.   

Áreas de traballo: A través do Programa INTERREG III A, son sete (7) áreas 
prioritarias: 

- Negocios 
- Desenvolvemento social 
- Turismo e cultura 
- Ambiente e enerxía 
- Mercado laboral e educación 
- Recursos humanos 
- Asistencia técnica 

 
- Neue Hansse Interregio. Nova Hanseatica Interregio   

 

Ano de creación: 1991   

Rexións membro: Está conformada polos länder de Baixa Saxonia e Bremen 
(Alemaña) e polas Provincias de Drenthe, Friesland, Groningen e Overijssel 
(Países Baixos)  
Sede: Oldenburg (Alemaña) 
Website: A súa web oficial é: http://www.nhi-online.de (en alemán), pero a 
mesma non aparece operativa como portal da eurorrexión. Un portal relevante 
para atopar información é o da Universidade de Münster: http://www.uni-
muenster.de/NiederlandeNet/nl-
wissen/politik/vertiefung/beziehungen/hanse.html (en alemán) 
Contacto:  
Nova Hanse InterRegio 
Theodor-dança-Platz 8  
26122 Oldenburg (Alemaña) 
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Tel: 0441-7992580  
Fax: 0441-7992583  
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Cooperación bilateral. 
Áreas de traballo: Principalmente son as áreas de Ciencia, Política, Goberno e 
Economía. Neste sentido, atopanse áreas de traballo como Desenvolvimento de 
novas formas de xestión; Mellora e planeamento socioeconómico; Incentivo á 
innovación e recursos humanos; Construción e fortalecemento de redes 
interrexionais; Coñecemento; e Desenvolvemento conxunto de estratexias. 
Compre considerar a importancia do programa Passage Hanse, concibida como 
cooperación rexional dentro da iniciativa INTERREG IIIC, e que involucra a 
outras 15 rexións europeas asociadas en 23 proxectos individuais para potenciar 
unha ponte de comunicación entre veciños do Norte e Leste de Europa.  

 
 

- Euroregio Danubio 
 

Ano de creación: 1992 
Rexións membro: Hungría e Romanía. 
Sede: - 
Website: - 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (MI-R) 
Características: - 
Áreas de traballo: - 
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- Carpathian Euroregion                
 

Karpaty Euroregio 

 
 

 
Fonte: http://www.tradecarp.com/index.php?:16:en:Geographical+data 

 
Ano de creación: 1993 
Rexións membro: Composta por 19 unidades administrativas:   
Hungría (condados de Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg);  
Polonia (rexión subcarpática de Voivodeship);  
Romanía (condados de Bihor, Botoşani, Harghita, Maramureş, Sălaj, Satu 
Mare, Suceava);  
Eslovaquia (rexións de Košice e  Prešov);  
Ucraína (oblasts ou provincias de Chernivtsi, Ivano-
Frankivsk, Lviv, Zakarpattya) Tamén forman parte diversas cámaras de comercio 
e industria así como asociacións dos países membro. 
Sede: Budapest (Hungría), sede da Carpathian International Foundation. 
Website: O enderezo web oficial aparece como 
http://www.franko.lviv.ua/rasd/mirror_pl/index_en.htm, pero atopase 
desactualizado dende a súa última versión (1998). Para maior información, 
podese consultar o enderezo web: http://www.tradecarp.com/, correspondente ao 
site de negocios desta Eurorrexión.  Tamén está o site da Carpathian Foundation: 
http://carpathianfoundation.eu/, organismo adscrito e pertencente a esta 
Eurorrexión. 
Contacto:  
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Carpathian Foundation International 
Modusz Irodahaz 
Könyves Kálmán krt 76 
H-1087 Budapest (Hungría) 
Tlf: +36-1 313 0451 
+ 36-1 303 9016 
E-mail: cfi@cfoundation.eu 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: Esta Eurorrexión alberga unha superficie de 161.192 km2 con 
16 millóns habitantes. Comparte unha fronteira de 1.500 km da conca carpática, 
dende Eslovaquia Occidental e o Sur-Leste de Romanía, xeograficamente 
definida polo seu macizo montañoso, en particular os Montes Cárpatos, o Alto 
Tatras, os Montes Ciucului, as Montañas Bihar (Bihor) e a llanura de 
Transilvania. A Eurorrexión é membro da Asociación de Rexións Fronteirizas 
Europeas (ARFE) e colabora con outras Eurorrexións como a de Maas-Rhein e 
Oresund. A súa estrutura organizativa da conta do Consello da Eurorrexión dos 
Cárpatos como principal órgano directivo, que se reúne cada seis meses e que 
conta con tres representantantes de cada país membro. Este Consello conta cunha 
Presidencia e Secretariado; dunha Comisión de Desenvolvemento Comercial, 
dun Comité de Expertos e dos diversos Grupos de Traballo. Os principais 
obxectivos desta Eurorrexión constan do fortalecemento da seguridade e da 
estabilidade no Centro e Leste de Europa, da solución dos problemas das 
minorías étnicas, da mellora da Cooperación Transfronteiriza; da superación dos 
efectos efectos negativos derivados da aplicación da estratexia Schenguen no 
Centro e Leste europeo; a consultoría e recomendacións para a Eurorrexión; e a 
creación dunha rede de think-tanks dentro da comunidade académica na 
eurorrexión sobre política, economía, seguridade, benestar e aplicación da 
estratexia Schenghen.   
Áreas de traballo: As áreas de traballo focalízanse na Ciencia, Cultura, 
Educación, Comercio, Turismo e Economía. 
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- Regio TriRhena         
 

 
 

Fonte: http://www.deuframat.de/typo3temp/pics/183a9a66aa.gif 

 
Ano de creación: 1995   

Rexións membro: A “RegioTriRhena” é unha asociación de interés xeral non 
lucrativa suxeta ao Código Civil alemá. Está conformada como plataforma semi-
pública na rexión do Sur do Alto Rhin e que agrupa a empresas rexionais en 
Alemaña, Francia e Suíza. Neste sentido, as súas entidades mais importantes son 
a Arbeitgeberverband Basel (Asociación de Empregadores de Basel, Suíza), a 
ADAC Südbaden (Alemaña) e a Association  Départementale  du  Tourisme  du 
Haut-Rhin (Francia) 
Sede: Breisach am Rhein (Alemaña) 
Website: http://www.regiotrirhena.org/ (en alemán) A súa páxina web atopase 
desactualizada, o seu último documento de traballo foi o Informe de Actividades 
2010. 
Contacto:  
RegioGesellschaft  Schwarzwald-Oberrhein  e.  V. 
Rotteckring  14 
D  -  79098  Freiburg (Alemaña) 
Tel.:  0049-761-31701 
Fax:  0049-761-2921668 
E-mail: info@regiogesellschaft.de 
 
Regio  Basiliensis 
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Freie  Str.  84 
CH  -  4010  Basel (Suíza) 
Tel.:  0041-61-9151515 
Fax:  0041-61-9151500 
e-mail:  info@regbas.ch 
 
Regio  du  Haut-Rhin 
c/o  CAHR 
Parc  des  Collines 
68,  rue  Jean  Monnet 
F  -  68200  Mulhouse (Francia) 
Tel.:  0033-389-603068 
Fax:  0033-389-601068 
e-mail:  l.becker@cahr.tm.fr 
Tipo de cooperación: (mI-R) 
Características: Aproximadamente 3.700 km2 cunha poboación estimada de 
890.000 habitantes. A súa estrutura organizativa está integrada por unha 
Asemblea Xeral e Comité Director, composto por Presidente e dous 
Vicepresidentes provientes dos tres países membros para un período de dous anos 
e que se reúne anualmente, e un Secretariado Xeral. 
Áreas de traballo: Nos seus estatutos, atopamos seis (6) áreas prioritarias: 

- Ciencias e Investigación 
- Desenvolvemento Sostible 
- Transporte 
- Turismo  
- Cultura 
- Mocidade 
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- Finnish-Estonian Cooperation 3+3  
 

 

 

 

Fonte: http://www.interreg-finest.net/failid/majp2.jpg 

 

Ano de creación: 1995     

Rexións membro: Esta entidade supón a cooperación entre autoridades do 
Nordeste de Estonia e Sudoeste de Finlandia, así como do Noroeste de Rusia, 
localizadas na parte oriental do Golfo de Finlandia e do Mar Báltico. Está 
conformada pola Asociación de Autoridades Locais dos condados de Ida-Viru, 
Laane-Viru e Jogeva (Estonia) e dos Consellos Rexionais de Paijat-Hame, Ita-
Uusimaa e Kymenlaakso (Finlandia)      
Sede: - 
Website: Non posúe páxina web oficial. Para maior información, consultar a 
páxina web do Instituto Finlandés de Ambiente do Ministerio de Ambiente de 
Finlandia (en inglés): http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22228&lan=en 
(Última actualización: 17/03/2011) 
Contacto:  
E-mail: teave@teave.ee 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión posúe unha superficie de 24.208 km2 cunha 
poboación estimada en 780.000 persoas. A súa estrutura organizativa contén un 
Consello de Líderes das Asociacións de Gobernos Locais, como o principal 
órgano de toma de decisións e de aplicación dos proxectos de cooperación; e un 
Centro de Formación de Adultos TEAVE, encargado da administración e xerencia 
dos proxectos. Outorga especial relevancia ao medio ambiental e xeográfico, en 
particular a súa proximidade con Rusia, así como ás afinidades culturais e 
lingüísticas entre Estonia e Finlandia, sen esquecer a presenza no seu espazo de 
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poboacións rusofalantes, como é no caso do condado de Ida-Viru en Estonia, e de 
poboacións de fala sueca no concello finés de Ita-Uusimaa. 
Áreas de traballo: Concentra catro (4) áreas prioritarias: 

- Educación 
- Economía 
- Protección ambiental 
- Administración da cooperación transfronteiriza 

 
 

 

-  Four Corners Co-operation      
  

 
 

Fonte: http://www.four-
corner.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=14 

 
 

Ano de creación: 1995     

Rexións membro: Está conformada polas autoridades locais de Bornholm 
(Dinamarca), Rügen (Alemaña), Swinoujscie (Polonia) e Skåne Sur (Suecia)  
Sede: Rønne (Dinamarca). Algúns dos seus proxectos de cooperación inclúen 
autoridades rexionais de Lituania. 
Website: A páxina web oficial é: http://www.four-corner.org/ (en inglés), pero 
atopase con escasa actualización. Na súa axenda informativa non ten eventos nin 
actividades pautadas. A última información colocada no seu web data de 2010. 
Contacto:  
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David Hunt 
Project Manager 
Ullasvej 23 
3700 Rønne (Dinamarca) 
David.hunt@brk.dk 
Tlf: +45 5692 1304 
Fax: +45 2422 0251 
E-mail: http://www.brk.dk 
Tipo de cooperación: (MI-L) 
Características: Esta entidade ocupa unha superficie aproximada de 3.000 km2, 
cunha poboación aproximada de 190.000 habitantes, cuxas actividades están 
basicamente orientadas cara a pesca, a gandería e a agricultura. Un factor 
esencial da potenciación desta Eurorrexión foi a colaboración inicial entre as 
rexións de Skåne Sur e Bornholm, en especial a través do financiamento do 
Consello Nórdico de Ministros. Compre sinalar a importancia da presenza do 
Parlamento da Mocidade como organismo capitalizador orientado a promover a 
cooperación transfronteiriza e a identidade rexional entre a mocidade. 
Áreas de traballo: Consta de cinco (5) áreas prioritarias: 
 

- Cultura 
- Turismo 
- Desenvolvemento de Negocios 
- Comunicacións 
- Infraestrutura 

 
 

- Comunità di Lavoro Regio Sempione   
 

 
 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Verbano-Cusio-
Ossola_in_Italy.svg/171px-Verbano-Cusio-Ossola_in_Italy.svg.png 
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Ano de creación: 1996     

Rexións membro: Está conformada pola Comunità Montane Valle Ossola, Valle 
Anzasca, Valle Antrona, Antigorio-Formazza e a Provincia de Verbano-Cusio-
Ossola (Italia); e as comunidades montañosas das rexións de Goms, Brig-
Aletsch, Raron, Brig-Glis e Naters und Domodossola e a Comuna de Sierre 
(Suíza)     

Sede: Brig-Glis (Suíza) 
Website: Non posúe páxina web oficial. Para acceder á breve información sobre 
esta entidade, consultar na páxina web do Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores da Confederación Helvética: 
http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/scoop/sccom/scoorg.html (en 
italiano) A súa información non consta de actualizacións periódicas. 
Contacto:  
Herr Josef-A. Kuonen 
General Secretary of the Regio Sempione 
Überlandstr. 12 
CH-3900 Brig-Glis (Suíza) 
Tel.: (+41) 027 923 85 84 
Fax: (+41) 027 924 30 23 
E-Mail: region.brig.aletsch@spectraweb.ch  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión focaliza as súas prioridades na xestión 
conxunta da cooperación transfronteiriza entre as entidades suízas e italianas que 
a conforman, priorizando o desenvolvemento económico, ambiental, social e 
cultural, así como a preservación da autonomía político-administrativa das súas 
entidades membro. En canto aos proxectos europeos desenvolvidos, compre 
sinalar o proxecto Monte Moro sobre comunicación ferroviaria entre Macugnaga 
e o vale de Saas; o proxecto Interalp de roteiros históricos transalpinos; e 
proxectos de integración do mercado laboral.  
Áreas de traballo: Consta de sete (7) áreas de traballo: 
 

- Cultura, Investigación, Educación e Comunicación 
- Turismo, Comercio, Industria e outras actividades produtivas 
- Transporte 
- Planificación territorial e infraestruturas conxuntas 
- Conservación natural e preservación da paisaxe 
- Agricultura, Forestal, subministro e distribución da auga 
- Conservación do solo e do patrimonio hidro-xeolóxica. 
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- Union of Municipalities of Upper Silesia and Northern Moravia  
 

 

Á esquerda, a rexión da Alta Silesia (Polonia). Á dereita, a rexión do Norte de Moravia (República 
Checa) Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:RBSilezie1878.png, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CZ-cleneni-Morava-wl.png?uselang=es 

Ano de creación: 1995 

Rexións membro: Consta dun total de 113 municipalides e 11 distritos entre a 
provincia de Alta Silesia (ao Sueste de Polonia) e a rexión do Norte de Moravia 
(ao Nordeste da República Checa)  

Sede: Non existe unha sede oficial. A sede da Unión de Municipalidades de 
Silesia é a cidade de Katowice (Polonia) 
Website: Non posúe unha páxina web oficial. Consultar información a través da 
páxina web da Unión de Municipalidades de Silesia (Polonia): 
http://www.silesia.org.pl/ (en polaco e inglés) Esta web non consta de 
actualizacións periódicas de actividades, só prové información sobre a 
Eurorrexión. 
Contacto:  
SILESIAN UNION OF MUNICIPALITIES AND DISTRICTS 
Stalmacha 17 Str. 
40-058 Katowice (Polonia) 
e-mail: zwiazek@silesia.org.pl 
tel.: +48 32 25 11 021 
+48 32 25 10 945 
+48 32 25 11 241 
+48 32 25 15 493 
Fax.: +48 32 25 10 985 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie aproximada de 6.500 
km2 e unha poboación estimada en 4.500.000 habitantes. Posúe unha notable 
concentración de industrias pesada e mineira, así como variedade xeográfica 
grazas a súa configuración montañosa e de planicie, o cal imprime unha marcada 
sensibilidade cara ás políticas ambientais. Entre os seus obxectivos principais 
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atopase a promoción e apoio da descentralización político-administrativa e do 
autogoberno, o desenvolvemento socioeconómico, adestramento profesional de 
persoal administrativo e creación de políticas conxuntas e de lobby deste 
Eurorrexión cara as respectivas institucións nacionais e europeas. 
Áreas de traballo: A Unión de Municipalidades de Silesia (Polonia) consta de 
dez (10) comités de traballo: 

- Xeoloxía e Minería 
- Saúde Pública 
- Transporte 
- Arquitectura, desenvolvemento espacial e territorio 
- Patrimonio cultural 
- Ecoloxía 
- Políticas de Poder Local 
- Desenvolvemento rural 
- Turismo e Recreación 
- Unión Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



201 

 

- Euroregion Nestos-Mesta             
 

 
 

Fonte: http://www.aebr.eu/thumbs/fmanager//Regionen/N/Nestos-
Mesta/nestos_mesta_map.jpg&w=700 

Ano de creación: 1997    

Rexións membro: Esta Eurorrexión consta de 24 representantes de gobernos 
locais así como de diversas asociacións, organizacións e sindicatos. Localizada 
na peninsula balcánica, a Eurorrexión Nestos-Mesta esténdese pola fronteira 
grego-búlgara e abarca a rexión de Macedonia Leste, Tracia e Norte de Grecia, 
xunto coa Rexión de Sofía no Sur de Bulgaria. O seu nome provén da área 
xeográfica pola que pasa a denominación do río “Mesta” polas montañas do Rila 
(Bulgaria), e que se denomina “Nestos” na súa desembocadura no Mar Exeo en 
Grecia.  
Sede: Drama (Grecia) 
Website: A páxina web oficial é: http://www.euroregion.gr, pero non está  
operativa, razón que dificulta a existencia de actualizacións periódicas sobre 
actividades e axenda desta Eurorrexión. Para maior información, consultar a 
páxina web da Asociación de Rexións Fronteirizas de Europa (ARFE): 
http://www.aebr.eu/pdf/fmanager//Regionen/N/Nestos-Mesta/Fact_sheet_Nesto-
Mesta.pdf (en inglés) 
Contacto:  
Euroregion Nestos-Mesta 
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c/o Drama Chamber of Commerce and Industry  
Contact: Alkis PAPADEMETRIOU 
40 Lambrianidis Street 
66100 Drama (Grecia) 
Phone: 0030 25210 55160 
Telefax: 0030 25210 55161 
E-mail: pap@dramanet.gr 
 
Euroregion Mesta – Nestos c/o Municipality of Gotze Delchev 
2 Tsaritsa Ioana Street 
2900 Gotze Delchev (Bulgaria) 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión ten unha superficie de aproximadamente 
6.300 km2, cunha poboación aproximada de 300.000 habitantes. A súa estrutura 
organizativa consta dun Consello Administrativo Común, que conta en cada 
parte, grega e búlgara, cunha Presidencia, unha Asemblea Xeral, un Consello 
Administrativo, un Secretariado Executivo e os Grupos de Traballo; un Consello 
de Evaluación e Monitoreo; e os Grupos de Traballo Común. É membro da 
ARFE desde 1998 e conta co apoio dos programas INTERREG IIIA. 
Áreas de traballo: Conta con seis (6) áreas de traballo: 

- Comunicación, Intercambio de información e Networking 
- Cooperación Económica, Transporte e Infraestrutura 
- Turismo e Entretemento 
- Cultura e Sociedade 
- Ambiente e Agricultura 
- Transferencia de Tecnoloxía 
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- Euroregion Danube-Kris Mures-Tisza DKMT         
  

 
 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dkmt2004.png 
 
Ano de creación: 1997    

Rexións membro: Está conformada polos Condados de Bács-Kiskun, Csongrád, 
Jász-Nagykun-Szolnok e Békés (Hungría), os Condados de Arad, Caras-
Severein, Timiş e Hunedoara (Romanía), e a Provincia Autónoma de Vojvodina 
(Serbia) 
Sede:  Szeged (Hungría) 
Website: A súa páxina web oficial é: http://www.dkmt.net/ (en inglés, húngaro, 
romeno e serbio), pero atopase desactualizada desde decembro de 2007, sen 
eventos nin actividades pero si con información de datos básicos da Eurorrexión. 
Contacto:  
6722 Szeged (Hungría), Tábor u. 7/B 
Tlf:+36-62/543-165 
Fax:+36-62/543-166 
 
Bd. Revolutiei din 1989, nr. 17. 300034  
Timisoara (Romania)  
Tlf:+40-256/193-674 
Fax:+40-256/193-674 
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Bul. Mihajla Pupina 16. 21000.  
Novi Sad (Vojvodina, Serbia)  
Tlf:+381-21/456-190 
Fax:+381-21/456-190 
E-mail:  office@dkmt.net  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 71.636 km2 cunha 
poboación estimada en 5.936.000 habitantes. Destacan as actividades do sector 
agroindustrial e metalúrxico. A súa estrutura organizativa comprende un Foro de 
Presidentes, como principal órgano directivo conformado polos Consellos de 
Condados de Hungría e Romanía e o Presidente do Consello Executivo de 
Vojvodina; unha Asemblea Xeral, un Secretariado e os Grupos de Traballo. 

Áreas de traballo: Consta de catro (4) áreas de traballo principais: 
- Economía, Infraestrutura, Turismo 
- Desenvolvemento Territorial e Protección Ambiental 
- Aspectos Socio-humanos 
- Integración Europea 

 

- EuRegio West Pannonia             
 
 

 
 

Fonte: http://www.vasmegye.hu/webimages/images/onkormanyzat/euregiotrekep.jpg 

 
Ano de creación: 1998 
Rexións membro: A noción xeográfica, cultural e histórica de Pannonia da conta 
dun área territorial localizada nas planicies do Sur-Leste de Europa, conformando 
a actual Hungría, o Norte da ex Iugoslavia e o Oeste de Romanía, igualmente 
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definidas polo paso do río Danubio. Esta Eurorrexión está conformada pola 
cidade de Burgenland (Austria) e polos Condados de Györ-Moson-Sopron, Vas e 
Zala (Hungría) 
Sede: Szombathely (Hungría) 
Website: http://www.euregio.hu/eu/de/west/ (en húngaro, alemán e inglés) 
Podese acceder ó web para consultar información pero sen actualización 
periódica de actividades e eventos. Noutros apartados atopanse problemas para 
ingresar. Outro enderezo web de información é: 
http://www.crwflags.com/fotw/flags/eu-wpan.html (en inglés) pero atopase 
desactualizado desde 2004. 
Contacto:  
Axencia de Desenvolvemento Rexional Oeste Pannonia 
Responsable: Judit Kiss  
Nyugat dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Relacións Internacionais 
Kőszegi utca 23  
H-9700 Szombathely (Hungría) 
Telefone +36 (0) 94 509 350  
Fax +36 (0) 94 326 147  
E-mail@judit.kiss westpa.hu    
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie de 15.135 km2 e cunha  
poboación estimada en 1.216.000 habitantes. Con énfase de cooperación en áreas 
como a economía, o turismo, transporte, ciencia e investigación, educación e 
cultural, a súa estrutura organizativa contempla a presenza dun Consello, 
conformado por 10 delegados de cada entidade membro; da Presidencia, cun 
representante membro; dos Secretariados, cun delegado de cada entidade 
membro; e dos Grupos de Traballo. Entre os obxectivos a mediano prazo desta 
Eurorrexión atopase a de desenvolver mecanismos de cooperación con 
Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, República Checa, Alemaña, Italia, Serbia e 
outras entidades de Austria e Hungría.  
Áreas de traballo: Consta de oito (8) áreas de traballo:  
 

- Emprego, Traballo e Asuntos Sociais 
- Educación e Mocidade  
- Saúde e Asuntos Sociais  
- Ambiente, Natureza e Protección dos recursos hídricos  
- Ordenamento do Territorio, desenvolvemento territorial, transporte e 

información 
- Seguridade e Protección Civil  
- Turismo, cultura e patrimonio comun  
- Economía  
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- Euregion Country of Lakes  

           Council for Transborder Cooperation 
  

 
 

Fonte: http://www.country-of-lakes.de/cgi-bin/cgi.pl?id=0&l=2 
 
Ano de creación: 1998   

Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada polos Distritos de Braslav, 
Verkhnedvinsk, Glubokoe, Miory e Postavy (Belarús); os Distritos de Kraslava, 
Daugavpils, Preili, Rezekne (Letonia); e os Distritos de Ignalina, Visaginas, 
Zarasai, Svencionys e Utena (Lituania) En diversas áreas de cooperación, 
especialmente no relativo a cultura, desenvolvemento sostible e turismo rural, 
participan igualmente o Distrito de Bautzen (Alemaña) e outras entidades 
nórdicas.  
Sede: Posúe oficinas rexionais nos concellos fronteirizos de Braslav (Belarús), 
Kraslava (Letonia) e Ignalina (Lituania) 
Website: Non posúe páxina web oficial. O enderezo web: http://www.country-
of-lakes.de/cgi-bin/cgi.pl non pode accederse con normalidade. 
Contacto:  
Manager: Natallia SPIRYDONOVA 
Sovetskaya 119, Braslav (Belarus) 211970 
Tel.: (+375 2153) 29466 
Fax: (+375 2153) 22445 
E-mail: terpilovska@tut.by 
 
Manager: Ilze STABULNIECE 
Brivibas 13, Kraslava (Letonia) LV-5601 
Tel.: +371 56 22201 
Fax: +371 56 22266 
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E-mail: ep@kraslava.vp.gov.lv 
 
Manager: Edita KONDROTIENE 
Taikos 11, Ignalina (Lituania) 4740 
Tel +370 86 52597 
Fax +370 8653148 
E-mail: tic@ignalina.lt 
Tipo de cooperación: (ME-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 187.479 km2 cunha 
poboación estimada en 9.300.000 habitantes. A súa estrutura organizativa está 
conformada polo Concello da EuRegio, o Secretariado, un Directorio, composto 
polas oficinas rexionais nos tres países, e os diversos Grupos de Traballo. Desde 
2006 é membro da Asociacións de Rexións Fronteirizas de Europa (ARFE), así 
como mantén o apoio do programa europeo TACIS en áreas como a 
conservación das augas, o turismo rural, a preservación da cultural local (Festival 
Dzvina-Daugava-Dvina) e o planeamento espacial (conca de Daugava) 
Igualmente, é apreciable o seu nivel de cooperación coa EuRegio do Mar do 
Báltico. 
Áreas de traballo: Consta de sete (7) áreas de traballo: 

- Planificación espacial 
- Educación, ONGs e Deportes 
- Esfera Social 
- Cultura 
- Turismo e Protección Ambiental 
- Negocios e Desenvolvemento de Infraestruturas 
- Resolución de Problemas Fronteirizos 
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- Euroregion Ipel-Ipoly  

         Ipel’ský Euroregion   

 
 

Fonte: 
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/pictures/euroregiony/ipel_ipoly/er_ipel_ip

oly_low.jpg 

 
Ano de creación: 1999   
Rexións membro: Conformada por gobernos rexionais e organizacións non 
gobernamentais de Hungría e Eslovaquia.  
Sede: Vinica (Eslovaquia) 
Website: http://www.ipelregion.sk/index.sk (en eslovaco, húngaro e inglés) pero 
atopase desactualizada desde 2008 e con problemas de acceso. 
Contacto:  
Cesta Sloboda 457,  
991 28 Vinica (Eslovaquia) 
Tel:. +421 (0) 905/608 777, +421 (0) 918/649 820 
e-mail: tomas@srna.sk  
Tipo de cooperación: (mE-R) 
Características: Comprende unha superficie de 6.325 km2 e unha poboación 
estimada en 550.000 habitantes. A súa estrutura organizativa conta cunha 
Asemblea como principal órgano directivo cun período de catro anos, e o 
Secretariado.  
Áreas de traballo: As prioridades enfócanse no desenvolvemento económico, a 
preservación do patrimonio natural e cultural, a saúde pública e asistencia a 
persoas maiores, I+D, dereitos humanos, transportes, educación, protección de 
grupos étnicos e culturais minoritarios, a promoción do bilingüísmo, a orde 
pública, o combate aos incendios e o mercado laboral. 
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- Euroregion Neogradiensis          

 

Fonte: http://www.minv.sk/?euroregion-neogradiensis 

Ano de creación: 1999 
Rexións membro: Corresponde ao espazo histórico e territorial de Novohrad, 
pertencente ao antiguo Reino de Hungría (existente do século XII ata 1920) e que 
representa actualmente ao Norte húngaro e o Sur eslovaco. Comprende o 
Condado de Nógrád (Hungría) e os Distritos de Lučenec, Veľký Krtíš e Poltár 
(Eslovaquia)   
Sede: Lucenec (Eslovaquia) 
Website: http://www.neogradiensis.szm.com/ Última actualización: xaneiro de 
2004. 
Contacto:  
Secretariat of the Neogradiensis Euroregion 
Euroregion Neogradiensis 
Filakovska cesta 10 
984 46 Lucenec (Eslovaquia) 
Tlf: +421/47/ 451 15 48 
Fax: +421/47/ 451 15 48 
e-mail: region@luce.sk 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Comprende unha poboación aproximada de 360.000 habitantes 
nunha superficie de 4.688 km2. A súa estrutura organizativa conta cunha 
Asemblea como órgano superior composto por 15 representantes de cada parte, 
húngara e eslovaca, e de reunión anual, e que conta cun presidente e 
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vicepresidente; o Consello, con 7 representantes de cada parte; Comité 
Supervisor; e os Comités de Traballo. As funcións administrativas corren a cargo 
da Axencia Rexional de Desenvolvemento do Condado de Nógrad. Conta co 
apoio e financiamento do Fondo de Pequenos Proxectos do Programa PHARE 
CBC. 
Áreas de traballo: O obxectivo principal enfócase en crear un espazo económico 
competitivo que permita incrementar a calidade de vida e mellores perspectivas 
para os seus habitantes. 
 

- Euroregion Saule       
  
 

 

 

Fonte: http://www.eureg-saule.serveri.lv/bildes/map-9.jpg 

 

Ano de creación: 1999    

Rexións membro: Comprende os Condados de Šiauliai e Tauragė (Lituania); a 
Rexión e Cidade de Jelgava (Letonia); a Cidade Sovetsk e os Distritos Neman e 
Slavsk da Rexión de Kaliningrado (Federación de Rusia); e o Condado de Scåne 
(Suecia). 
Sede: Jelgava (Letonia) 
Website: http://www.eureg-saule.jrp.lv/ (en letón e inglés) Última actualización: 
18/09/2008 
Contacto:  
Secretariat General of Euroregion Saule 
Pasta 37, Jelgava (Letonia), LV 3001 
Tlf: +371 63022751, fax: +371 63022235  
e-mail: anita.skutane@jrp.lv   
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Tipo de cooperación: (MI-L) 
Características: Conta cunha poboación aproximada de 900.500 habitantes 
nunha superficie de 25.000 km2. A súa estrutura organizativa conta cun Consello 
da Eurorrexión como órgano superior que elixe Presidencia e Vicepresidencia; o 
Secretariado da Eurorrexión, na que se insieren as respectivas Secretarías de 
cada país membro; os Grupos de Traballo; e a Comisión de Auditoría. Conta co 
apoio e financiamento do Programa INTERREG IIIA, así como dos subsidios, 
achegas e doazóns das entidades membro e asociados. 
Áreas de traballo: Consta de seis (6) áreas de traballo: 

- Industria 
- Agricultura e forestal 
- Transporte 
- Comunicación 
- Intercambio de “know how” 
- Protección ambiental 

 
 

- Euroregion Slaná-Rimava  
 
 

 
 

Fonte: http://www.euroregion-slana-rimava.sk/kepek/map/mapadcl.gif 

 
Ano de creación: 1999    

Rexións membro: Comprende os Distritos de Rimavská Sobota, Rožňava e 
Revúca (Eslovaquia) e os Concellos de Miskolc, de Ózd-Putnok, Kazincbarcikai, 
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Felsozsolca e Tiszaújvárosi (Hungría) Igualmente, colabora a rexión húngara de 
Borsod-Abaúj-Zemplén.  
Sede: Rimavská Sobota (Eslovaquia) 
Website: http://www.euroregion-slana-rimava.sk/ (en eslovaco,  húngaro e 
inglés) Última actualización: 2011. 
Contacto:  
Kancelária Euroregiónu Slaná–Rimava 
Ulica SNP 15 
979 01 Rimavská Sobota (Eslovaquia) 
Tel/Fax: 00421 47 56 34 325 
e-mail: euroregion.slana-rimava@stonline.sk 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 5.979 km2  
cunha poboación aproximada de 650.000 habitantes. Historicamente, formaba 
parte da rexión do condado de Gömor, dividido en dúas entidades tralo Tratado 
de Paz de Trianon de 1920 entre o Reino de Hungría e as potencias aliadas 
vencedoras da I Guerra Mundial. A súa estrutura organizativa está composta por 
unha Asemblea Xeral como principal órgano directivo, compodos por 12 
membros de cada país; e por un Comité de Expertos, que xestiona os diversos 
grupos de traballo. Unha prioridade esencial desta Eurorrexión concéntrase no 
desenvolvemento sustentable e na preservación das súas concas hidrográficas en 
torno aos ríos Sajó (Slaná) e Rima (Rimava), así como o seu planeamento 
territorial. Esta entidade converteuse en Asociación de Eurorrexións dentro da 
República Eslovaca.   
Áreas de traballo: Existen seis (6) comisións principais de traballo:  

- Comisión para o Desenvolvemento Empresarial e Emprego 
- Comisión para o Desenvolvemento do Territorio 
- Comisión de Turismo 
- Comisión Ambiental 
- Comisión Cultural 
- Comisión Social e de Saúde 
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- Euroregion Váh-Dunaj-Ipel`        
            Euroregion Vag-Duna-Ipoly  

 

 
 

Fonte: 
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/pictures/euroregiony/vah_dunaj_ipel/er_va

h_dunaj_ipel_low.jpg 

 
Ano de creación: 1999    
Rexións membro: A Asociación Rexional Váh-Danubio-Ipel comprende os 
condados de Pest e Komárom-Esztergom (Hungría) e o condado de Nitra 
(Eslovaquia) Igualmente, forman parte o Consello de Desenvolvemento Rexional 
da Central Transdanubiana e o Consello Rexional de Desenvolvemento de Féjer e 
Vezprém.  
Sede: Nitra (Eslovaquia) Tamén existe unha secretaría en Tatabánya (Hungría) 
Website: http://www.euroregion-vdi.sk/ (en eslovaco) Última actualización: 
2008. 
Contacto:  
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipel’ 
Fraňa Mojtu 14 
Nitra (Eslovaquia) 
info@euroregion-vdi.sk;euroregion.vdi 
Tlf: 037/6514 101 
Fax: 037/6514 101 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 8,787 km2 e 
unha poboación aproximada de 1.600.000 habitantes. Conta co financiamento do 
programa Phare CBC, así como mantén lazos de cooperación con outras 
Eurorrexións como a EuroRegio Tatras (Polonia-Eslovaquia), a EuroRegio 
Silesia (Polonia-República Checa) e unha alianza entre Eurorrexións pertencentes 



214 

 

ao espazo Visegrad. A área prioritaria de traballo desta EuroRegio enfocase na 
conservación ambiental e o desenvolvemento sustentable da área fluvial 
fronteiriza do río Danubio e do seu afluente, o río Ipel.  
Áreas de traballo: - 

   
- Comunidade de Traballo Braganza-Zamora  

 
 

             
 

Fontes: http://www.viajes.es/europa/portugal/braganza/braganza-mapa-de-braganza-i1.jpg 
http://www.mapasvectoriales.com/images/ciudad/mapa_zamora_provincia.jpg 

 
Ano de creación: 2000 
Rexións membro: Comprende un total de once (11) Concellos e unha 
Deputación Provincial, sendo estes a Deputación Provincial de Zamora e os 
Concellos de Zamora, Alcañices, Fermoselle, Puebla de Sanabria e Pedralba de la 
Pradería (España); e as Cámaras Municipales de  Braganza,  Miranda do Douro, 
Mogadouro, Vimioso e Vinhais (Portugal) 
Sede: - 
Website: Non posúe páxina web oficial. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha poboación aproximada de 70.000 
habitantes e posúe un importante patrimonio arquitectónico e cultural conxunto 
en torno ao Valle do Douro/Duero. Recibe financiamento do programa 
INTERREG IIIA a través do programa POCTEP España-Portugal 2007-2013. 
Áreas de traballo: - 
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- Euroregion Bartuva  
 
 

 
 

Fonte: http://www.jovita.lt/images/stories/zemaitijos_keliais.jpg 

 
Ano de creación: 2000  
Rexións membro: Está conformada pola Asociación de Municipalidades 
“Bartuva”, que inclúe as Municipalidades de Virga, Barta, Dunika, Kaleti, Nica, 
Otanki e Rucava, todas elas na Rexión de Liepaja (Letonia); e as 
Municipalidades de Skuodas, Kretinga e Palanga (Lituania)  
Sede: - 
Website: Non posúe páxina web oficial. Os sitios web de referencia non amosan 
unha actualización de actividades desta Eurorrexión. 
Contacto:  
e-mail: pletra@palanga.lt  
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Comprende unha superficie de 3.000 km2 e unha poboación 
estimada en 120.000 habitantes. Posúen especial incidencia os proxectos de 
cooperación ecolóxica e ambiental entre as Municipalidades de Kretinga, Palanga 
e Rucava. O compoñente histórico da rexión báltica de Bartuva confire a esta 
Eurorrexión dunha notable identidade rexional común. Como estrutura 
organizativa conta cun Consello, conformado por catro representantes de cada 
membro; un Consello Executivo; unha Presidencia rotativa que nomea ao 
Secretariado; os diversos Grupos de Traballo; e o Grupo de Auditoría. O 
financiamento principal desta Eurorrexión corresponde ás achegas orzamentarias 
dos seus membros. 
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Áreas de traballo: As principais áreas de actuación concéntranse en turismo, 
eventos culturais e deportivos, desenvolvemento sostible e cooperación entre as 
autoridades locais. 

 
 

- Euroregiunii Prutul de Sus Upper Prut  
 

 
 

Fonte: Mapa das Eurorrexións existentes entre Romanía, Moldavia e Ucraína, con especial 
atención á Eurorrexión do Alto Prut (Upper Prut). http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-

S0962629808000310-gr2.jpg 

 
Ano de creación: 2000     
Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada principalmente polos 
Condados de Botoşani e Suceava (Romanía); os Condados de Bălti e Edinet 
(Moldavia) e as Rexións de Cernăuti e Ivano-Frankivskin (Ucraína), así como 
diversas entidades locais. 
Sede: - 
Website: Non posúe páxina web oficial. As informacións na web datan as súas 
derradeiras actividades en 2008. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión conta cunha superficie estimada en 23.800 
km2 e cunha poboación aproximada de 2.200.000 habitantes. A súa estrutura 
organizativa consta dun Consello da Eurorrexión como principal órgano 
directivo, liderado polo Presidente do Consello de Condados da Asociación; o 
Secretariado do Consello da Eurorrexión; os Comités de Traballo; e os Grupos 
de Expertos. A súa área xeográfica denota a presenza do macizo montañoso con 
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amplas extensións de planicies e estepas. Esta Eurorrexión foi a primeira 
experiencia trilateral de cooperación transfronteiriza establecida por Romanía cos 
seus veciños da Europa do Leste ex soviética. 
Áreas de traballo: Predominan as área cultural e de cooperación económica, 
social, institucional e de información.  
 
 

 

- Euroregio Steiermark Evroregija             
           Euroregion Austria Styrian Slovenia   

 
 

 
  

Fonte: http://www.evroregija.net/index.php?id=29 
 

Ano de creación: 2001 
Rexións membro: Comprende as Rexións de Estiria Sudoeste, Estiria Oriental, 
Graz e Voitsberg (Austria) e as rexións de Podravje, Pomurje, Koroska e 
Savinjske (Eslovenia), así como diversas axencias de desenvolvemento rexional. 
En total consta de 467 Concellos en Austria e Eslovenia. 
Sede: O Escritorio da Eurorrexión está localizado en Maribor (Eslovenia) Existe 
igualmente unha oficina da representación en Graz (Austria) 
Website: Os seus sitios web oficiais son: http://www.evroregija.net/ (esloveno), 
www.euregio-steiermark.at (alemán) pero non se atopan operativos, remitindo a 
outros enderezos web.  
Contacto:  
Koordinacijska pisarna Evroregija SV Slovenija 
MRA, Mariborska Razvojna Agencija p.o. 
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (Eslovenia) 
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Amna Potočnik 
Tel:00386-2-333-13-00 
Fax:00386-2-333-13-10 
E-pošta: amna.potocnik@mra.si 
 
Euregio Koordinationsstelle Steiermark 
c/o Amt der Steiermärkischen Landesregierung - Abteilung 16 
Stemfergasse 7/3, 8010 Graz (Austria) 
Sabina Cimerman, Barbara Fuchsberger 
Tel: 0043-316-760-339 
Fax: 0043-316-877-3112 
E-mail: info@euregio  
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión contén aproximadamente 1.600.000 
habitantes. A súa estrutura organizativa comprende un Consello da Eurorrexión 
como principal órgano de decisión; dunha Secretaría; e dos diversos Grupos de 
Traballo. Esta Eurorrexión contén financiamento do Programa PHARE CBC 
dentro da Iniciativa Comunitaria INTERREG IIIA Eslovenia-Austria  
Áreas de traballo: Consta de sete (7) áreas principais: 

- Economía 
- Recursos Humanos e Emprego 
- Turismo 
- Agricultura 
- Ambiente e protección da natureza 
- Información e Tecnoloxías de Comunicación 
- Estrutura Bilateral 
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- Asociación de Municipalidades Delta Rodopi     
Euroregion Delta Rodopi 
 

 

Fonte: http://www.aebr.eu/en/members/member_detail.php?region_id=144 
      

Ano de creación: 2001. A Asociación de Municipalidades Delta Rodopi foi 
creada en maio de 1992, sendo constituída como Euroregio Delta Rodopi en 
setembro de 2001. 
Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada pola Asociación de 
Municipalidades de Rodopi (AMR), composta por 21 municipalidades e 4 
distritos administrativos: Distritos de Smolyan, Plovdiv, Pazardzhik e Kardzhali  
e as Municipalidades de Smolyan, Banite,  Borino, Chepelare, Devin, Dospat, 
Madan, Nedelino, Rudozem, Zlatograd, Kardzhali, Kirkovo, Momchilgrad, 
Assenovgrad, Laky, Rodopi, Batak, Bratsigovo, Rakitovo, Septemvri e Velingrad 
(Bulgaria); e pola Euroregio Delta-Rodopi, conformada por sete (7) membros: a 
Autoridade da Prefeitura de Drama-Kavala-Xanthi, a Cámara de Comercio e 
Industria de Xanthi e as Municipalidades de Xanthi, Chrissoupoli, Keramoti,   
Avdira e Orino (Grecia) 
Sede: - 
Website: Non posúe web oficial. Para maior información, consultar a súa ficha 
na páxina web da Asociación de Rexións Fronteirizas Europeas (ARFE): 
http://www.aebr.eu/pdf/fmanager//Regionen/R/Rodopi__GR_BG_/Fact_Sheet_E
uroregion_Rodopi.pdf Existen outras páxinas web, como a da Euroregio Rodopi: 
www.nestos.gr (en grego); e da Asociación de Municipalidades Rodopi: 
www.arm-bg.org (en búlgaro), pero con escasa e desactualizada información 
sobre esta Eurorrexión. 
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Contacto:  
Euroregio Delta Rodopi (Grecia) 
Presidente: Mr. KONSTANTINOS TATSIS- Presidente da Autoridade da 
Prefeitura de DramaKavala-Xanthi  
Vicepresidente: Mr. Savas Mihailidis, Alcalde da Municipalidade de 
Chrissoupoli  
Persoa de contacto: Mr. Dimitris Pravitas  
e-mail: pref-kav@otenet.gr   
www.nestos.gr   
 
Asociación de Municipalidades Rodopi (Bulgaria) 
Presidente: Ms. DORA YANKOVA-Alcalde da Municipalidade de Smolyan  
Vicepresidentes:  
Mr. HRISTO GRUDEV- Alcalde da Municipalidade de Assenovgrad  
Mr. TOMY STOYCHEV- Alcalde da Municipalidade de Septemvri  
Ms. SHUKRAN IDRIZ- Alcalde da Municipalidade de Kirkovo  
Directora executiva:  
Ms. ZLATKA NIKOLOVA  
e-mail: arm@arm-bg.org 
www.arm-bg.org  
Tipo de cooperación: (mE-L)  
Características: Forma parte da Asociación de Rexións Fronteirizas de Europa 
(ARFE) desde marzo de 2001. Recibe financiamento do programa PHARCE 
CBC INTERREG III. 
Áreas de traballo: Entre as súas actividades realizadas, destacan proxectos en 
turismo, negocio, cultura popular e de “know how” en programas de xerencia 
conxunta. 
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- Euroregion Dobrawa/Dobrava       
  

 
 

Fonte: http://klubue.3lo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=86 
 
Ano de creación: 2001       

Rexións membro: Está conformada polo Condado de Wałbrzyski e os Concellos 
de Dzierzoniow, Swidnica, Walim, Mieroszów e a Cidade de Jedlina (Polonia); 
así como a Cidade de Meziměstí (República Checa)  
Sede: Wałbrzych (Polonia) 
Website: Non ten páxina web oficial. Para maior información, recoméndase  
consultar o web do Club Europeo: 
http://klubue.3lo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Item
id=86 (en polaco), referente a noticias da Unión Europea e das Eurorrexións das 
que forma parte Polonia. 
Contacto:  
Euroregion “Dobrava”  
Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Pro-Euro  
Zamkowa 4  
58-300 Wałbrzych (Polonia) 
tel. 0*74/846-06-35  
fax. 0*74/842-24-87 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
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Características: Esta Eurorrexión ten unha superficie aproximada de 700 km2 e 
unha poboación estimada en 300.000 habitantes. A súa estrutura organizativa 
denota a presenza dun Consello da Eurorrexión como principal órgano directivo; 
da Mesa da Eurorrexión; das Secretarías; e dos Grupos de Traballo. Esta 
Eurorrexión recibe financiamento e apoio do programa europeo PHARE CBC.  
Áreas de traballo: Sen especificar os grupos de traballo, os mesmos poden 
resumirse en: 

- Investimentos económicos 
- Turismo 
- Formación profesional e Emprego 
- Promoción da idea de unidade europea 
- Cooperación académica, social, cultural e profesional 
- Mocidade 
- Cooperación nas áreas fronteirizas 
- Protección do Medio Ambiente 
- Prevención de Desastres Naturais 
- Infraestruturas 
- Planeamento territorial 

 
 

- Euroregion Evros-Maritza-Meric  
 

 
 
Fonte: http://www.google.com/imgres?q=Edirne+,+Evros,+Haskovo+Kardzhali&um=1&hl=pt-
BR&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=kXKMlCFtcj1PtM:&imgrefurl=http://files.inweb.gr
/workshops/sub_basins/13_14_15_Evros_Ardas_Ergene.html&docid=3TrLOX7urhHH_M&imgu
rl=http://files.inweb.gr/workshops/sub_basins/13_14_15_Evros_Ardas_Ergene_files/image002.jp

g&w=600&h=410&ei=5fs1UK6-
G8a80QXQvoAI&zoom=1&iact=hc&vpx=767&vpy=214&dur=102&hovh=185&hovw=272&tx
=144&ty=81&sig=115073292766421672997&page=1&tbnh=149&tbnw=218&start=0&ndsp=20

&ved=1t:429,r:3,s:0,i:81 

 
Ano de creación: 2001   
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Rexións membro: Esta entidade está conformada pola Unión de Rexións 
Fronteirizas “Evros” (Grecia); a Alianza de Iniciativas Fronteirizas “Maritza” 
(Bulgaria); e a Unión Fronteiriza “Meric” (Turquía) Comprende así as Provincias 
de Edirne (Turquía), Haskovo e Kardzhali (Bulgaria) e Evros (Grecia)     
Sede:  Haskovo (Bulgaria), Petrota (Grecia) e Edirne (Turquía) 
Website: A súa páxina oficial é: www.evroregion.gr, pero non se atopa 
operativa. Para maior información, podese consultar o web: 
http://www.maritza.info/EN/evroregioni.htm, referente á da Asociación de 
Municipalidades da Rexións de Maritza (Bulgaria) 
Contacto:  
Asociación Rexional de Municipalidades “Maritza”  
6300 Haskovo, 4 (Bulgaria) 
“Tzar Osvoboditel” Str.  
E-mail: maritza@maritza.info 

tel.: +359 38/665021 
fax: +359 38/664869  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión contén unha superficie de 19.081 km2, cunha 
poboación estimada en 964.300 persoas. A súa estrutura organizativa conta cunha 
Oficina Executiva Conxunta como corpo executivo. Posúe un relevante potencial 
agroindustrial así como define unhas características históricas e culturais comúns 
nun espazo territorial que conta cunha ampla diversidade lingüística, cultural, 
étnica e relixiosa.  
Áreas de traballo: Consta de oito (8) áreas prioritarias:  

- Cooperación económica; 
- Desenvolvemento urbano e rural; 
- Infraestruturas e Comunicacións; 
- Ambiente e Enerxía; 
- Cultura, Turismo e Deportes; 
- Mocidade, Educación e Emprego; 
- Saúde e Benestar; 
- Cooperación loxística ante situacións especiais 
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- Euroregion Podunajský Trojspolok   
     Euregio of the Three Branches of the Danube 

 
 

 
 

Fonte: http://www.minv.sk/?euroregion-podunajsky-trojspolok 
 
Ano de creación: 2001    

Rexións membro: Comprende os 36 Concellos que forman parte da Asociación 
Rexional de Danubio-Dolnovážske Csallóköz-Mátyusföld (Eslovaquia); e os 
Condados de Győr-Sopron-Moson (Hungría)         
Sede: A sede principal está en Győr (Hungría) mentres que a oficina da axencia 
de desenvolvemento rexional está localizada en Dunajská Streda (Eslovaquia) 
Website: O seu enderezo web oficial é: www.euroregio.sk/hu/, pero atopase fóra 
de servizo. Podese consultar a páxina web do Ministerior do Interior da 
República de Eslovaquia: http://www.minv.sk/?euroregion-podunajsky-
trojspolok (en eslovaco), que conta con información básica sobre a Eurorrexión 
sen actualización das súas actividades. 
Contacto:  
Hlavná 50/16,  
929 01 Dunajská Streda (Eslovaquia) 
Persoa de contacto: 
Ladislav Farkaš 
Tlf: +421 (0) 908/557 230, +421 (0) 31/569 27 10 
Fax: +421 (0) 31/569 27 10 
E-mail:mrhzo@post.sk 
ocucenkovce@stonline.sk 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 5.805 km2 
cunha poboación estimada en 640.000 habitantes. A súa estrutura organizativa da 
conta dun Consello da Eurorrexión como órgano directivo principal, conformado 
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por 14 membros de cada bando; o Secretariado como órgano administrativo, cun 
membro por cada bando; a Oficina do Presidente; e os Grupos de Traballo. O 
financiamento procede das contribucións dos membros e dos recursos obtidos. 
Áreas de traballo:- 

 
 

- Euroregio Hajdú-Bihar-Bihor   
 Biharia Euroregio 
 

 
 

Fonte: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/BihariaEuroregion.png/300px-

BihariaEuroregion.png 

 
Ano de creación: 2002      

Rexións membro: Conformada polo Condado de Bihor (Romanía) e o Condado 
de Hajdú-Bihar (Hungría) 
Sede: Oradea (Romanía) 
Website: Non posúe páxina web oficial.  
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 13.293 km2 cunha 
poboación estimada en 942.000 habitantes. Coopera igualmente coa Eurorrexión 
dos Cárpatos (Karpaty Euroregio), creada en 1993. 
Áreas de traballo: Teñen especial incidencia as áreas de Competitividade e 
Crecemento económico, Cohesión Territorial, Protección Natural e Integración. 
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- Euroregion Danube 21               
     Asociación de Cooperación Transfronteiriza 

 

 
 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Calafat_Romania_CIA2006.png 
 
Ano de creación: 2002    

Rexións membro: Comprende as localidades de Calafat, Poiana, Mare, Desa, 
Cetata e Ciupercenii Noi (Romanía); Vidin, Rujiniti, Macris, Belogradcic, Lom, 
Kula, Dimovo e Novo Selo (Bulgaria); Zajecar, Sokobania, Kladovo, Bolivat, 
Kniajevat, Bor, Negotin e Madanpec (Serbia)(21)       
Sede: Craiova (Romanía) 
Website: Non posúe páxina web oficial. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 1.100 km2 
cunha poboación aproximada de 700.000 habitantes. 
Áreas de traballo: Consta de seis (6) áreas de traballo: 

- Cultura e Educación 
- Desenvolvemento económico 
- Deporte, Turismo e Mocidade 
- Protección ambiental 
- Agricultura 
- Protección sanitaria e social 

                                                           
(21) No momento da creación desta Eurorrexión Danube 21 estaba incluída a República de Montenegro, 
que nese momento formaba parte do Estado conxunto de Serbia e Montenegro. A separación desta 
entidade estatal ocorreu en 2006, polo que esta Eurorrexión só inclúe a Serbia por estar integrada a súa 
poboación de Zajecar, no Leste do país. 
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- Euroregion Russe-Giurgiu                  
 

Association Euroregion Danubius 
 

 
 

Fonte: http://images.ibox.bg/2007/01/22/gurru/256x178.jpg 

 
Ano de creación: 2002     

Rexións membro: Localizada no paso do río Danubio entre ambos países, esta 
Eurorrexión está conformada pola Rexión de Russe (Bulgaria) e o Distrito de 
Giurgiu (Romanía), sendo membros as súas autoridades rexionais e locais, 
ONGs, institucións, organizacións e sociedades existentes en ambas localidades.                      
Sede: Russe (Bulgaria) 
Website: Non posúe páxina web oficial. Podese consultar información na ficha 
elaborada na base de datos da ARFE:  
http://www.aebr.eu/pdf/fmanager//Regionen/D/Danubius/Fact_sheet_Danubius.p
df (en inglés) 
Contacto:  
ASSOCIATION EUROREGION DANUBIUS 
Executive Director: 
Lili Gancheva 
pl. “Svoboda” Nº 6, Floor VI, chamber 610 
Russe (Bulgaria) 
Tlf: +359 82 820 094 
Telefax: +359 82 820 094 
E-mail: euroregiun_danubius@abv.bg  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
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Características: Esta Eurorrexión consta dunha poboación aproximada de 
250.000 habitantes dentro dunha superficie estimada en 300 km2. A súa estrutura 
organizativa consta dunha Presidencia, do Consello de Administración, de dun 
Director Executivo, conformado por un Conselleiro por cada país membro. Entre 
os seus obxectivos principais atopanse a preservación da herdanza cultural 
común, das súas áreas naturais, a revitalización dos seus espazos urbanos e rurais 
e a aplicación de proxectos de desenvolvemento sostible. Forma parte desde 2005 
da Asociación de Rexións Fronteirizas Europeas (ARFE) e recibe financiamento 
da UE a través do programa PHARE CBC. Compre considerar que esta 
Eurorrexión realizou proxectos conxuntos como a construción da Ponte da 
Amizade Russe-Giurgiu e a creación en 2002 dunha universidade fronteiriza, o 
Centro Interuniversitario Europeo Búlgaro-Rumano (BRIE). Igualmente, está 
próximo a inaugurarse un gasoduto Russe-Giurgiu, construído conxuntamente 
pola compañía estatal rumana Transgaz e a búlgara Bulgartransgaz, con 
expectativas de extracción de 1.5 millardos de metros cúbicos de gas natural 
anual.  
Áreas de traballo: Identifícanse as seguintes áreas: 
- Desenvolvemento económico 
- Transporte 
- Ambiente 
- Educación 
- Mercado laboral 
- Cultura 
- Agricultura  
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- Euroregion Belasica/Belasitsa-Beles    
 
 

 
 

Fonte: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Belasiza_Balkan_topo_de.jpg/272p

x-Belasiza_Balkan_topo_de.jpg 

 
Ano de creación: 2003     

Rexións membro: Está conformada polo Concello de Petrich (Bulgaria) como 
principal núcleo urbano, xunto  coas Municipalidades de Novo Selo, Gevgelija e 
Kilkis (Macedonia) e a Municipalidade de Dodoni (Grecia)  
Sede: Petrich (Bulgaria) 
Website: Non posúe páxina web oficial. Para maior información sobre a rexión, 
consultar o web: http://belasitsa.com/ (en búlgaro), relativo a información sobre a 
rexión de Belasitsa (Bulgaria) 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión corresponde a unha cordillera de 60 km, 
cunha lonxitude máxima de 9 km. e altitude máxima de 2.000 metros, localizado 
entre o Noroeste de Grecia, o Sudeste de Macedonia e o Sudoeste de Bulgaria. A 
súa poboación estimada é de 20.000 habitantes. O Parque Natural Belasica forma 
parte da rede europea NATURA 2000.  
Áreas de traballo: - 
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- Euroregion Drina-Sava-Majevica   
 

  

 
 
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Savarivermap.png/250px-

Savarivermap.png 
 

Ano de creación: 2003    

Rexións membro: Esta Eurorrexión está conformada polos Distritos de Bijeljina, 
Zvornik, Ugljevik, Lopare e Brčko (Bosnia Hercegovina, Serbia e Montenegro); 
as Asembleas Municipais de Šabac, Loznica, Bogatić e Mali Zvornik (Serbia); e 
as localidades de Županja, Gunja e Osijek (Croacia) 
Sede: Bijeljina (Bosnia Hercegovina) 
Website: Non posúe web oficial. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mI-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 3.800 km2 
cunha poboación aproximada de 500.000 habitantes. Corresponde ás afluencias 
dos ríos Drina e Sava xunto ás montañas de Majevica. A súa creación 
posibilitouse grazas á iniciativa “Balcáns sen Fronteiras” (Balkan Without 
Borders), orientada a impulsar a cooperación transfronteiriza entre Serbia, 
Montenegro e Bosnia-Hercegovina(22). Esta Eurorrexión é membro da Asociación 
de Rexións Fronteirizas de Europa (ARFE) 
Áreas de traballo: Sen contar con áreas específicas de traballo, podemos 
identificar os seguintes obxectivos: 

- Ecoloxía e Recursos Naturais 
- Turismo termal 
- Comunicacións e intercambio de información 

                                                           
(22) TOŠIĆ, Branka; TODOROVIĆ, Marina, “Euroregions in the Podrinje Region”, Bulletin of the Serbian 
Geographical Society, Tomo LXXXVIII, Nº 2, 2008, pp. 28-29. Ver en: 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-3593/2008/0350-35930802025T.pdf  
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- Proxectos comúns de cooperación transfronteiriza 
- Cooperación cidadá e de institucións públicas e culturais 
- Desenvolvemento manufaturas agrícolas 
- Dereitos Humanos e relacións multiculturais 
- Liberdade de transporte de persoas e bens 

 
 

- Euroregion Košice (Kassa)-Mišcolc   
 

 
 

Fonte: http://www.weather-forecast.com/locationmaps/Kosice.10.gif 
 

Ano de creación: 2003    
Rexións membro: Comprende a Municipalidade de Košice (Kassa), a Rexión de 
Košice ou Kassa (Eslovaquia); o Condado de Borsod-Abaúj-Zemplén e a 
Municipalidade de Mišcolc (Hungría).                
Sede: Košice-Kassa (Eslovaquia) e Mišcolc (Hungría)                  
Website: Non posúe web oficial. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Ten relevancia a cooperación económica e de transporte a 
través do aeroporto internacional de Košice (Kassa), grazas ao acordo subscrito 
entre o Condado de Borsod-Abaúj-Zemplén e a localidade de Košice (Kassa). 
Áreas de traballo:- 
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- Euroregion Kras /Karst Euroregion/ Karszt Eurorégió   
 
 

 
 

Fonte: http://www.minv.sk/?euroregion-kras 
 

 
Ano de creación: 2003     
Rexións membro: Comprende a Asociación Cívica da Microrrexión de Domica, 
localizada no Distrito de Rožňava na rexión de Karszt (Eslovaquia) e a localidade 
de Galyasági, pertencente ao Condado de Borsod-Abaúj-Zemplén (Hungría)       
Sede: A sede do Secretariado está en Jablonov nad Turňou (Eslovaquia) 
Website: Non posúe web oficial. Para maior información, consultar o web do 
Ministerio de Interior da República de Eslovaquia: 
http://www.minv.sk/?euroregion-kras (en eslovaco) 
Contacto:  
Košický kraj, Okres Rožňava  
111, 049 43 Jablonov nad Turňou (Eslovaquia) 
E-mail: eurokras@stonline.sk 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión comprende unha superficie de 951 km2 cunha 
poboación aproximada de 75.000 habitantes. 
Áreas de traballo: Podense identificar as seguintes actividades: 

- Desenvolvemento rural 
- Cohesión territorial 
- Paisaxe e conservación natural 
- Deporte e Sociedade 
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-  Euroregion Łyna-Ława           
 

 

 
 

Fonte: http://bi.gazeta.pl/im/7/2196/m2196127.jpg 
 
Ano de creación: 2003     
Rexións membro: Esta Eurorrexión comprende os distritos de Bartoszycki, 
Elbląski, Giżycki, Gołdapski, Kętrzyński, Lidzbarski, Olsztyński, Węgorzewski e 
a Asociación Civil Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Polonia); e 
as cidades de Bagrationowsk, Gusiew, Oziersk e Prawdinsk e Mamonowo 
(Rusia) 

Sede: Bartoszyce (Polonia) 
Website: Non posúe web oficial. Para maior información, consultar co portal: 
http://www.powiat-olsztynski.pl/t2/index.php?page=projlyna (en polaco); 
http://euroregion.ru/files/SNG/07_Perechen_euroregion.pdf (en ruso) 
Contacto:  
Euroregion Łyna-Ława  
11-200 Bartoszyce (Polonia) 
ul. Grota Roweckiego 1  
tel. (89) 762 17 20, 762 97 05, 762 97 25  
fax (89) 762 53 10  
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E-mail: starosta.nba@powiatypolskie.pl  
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: Esta Eurorrexión consta dunha superficie de 10.283 km2 cunha 
poboación aproximada de 447.577 habitantes. 
Áreas de traballo: Podemos identificar as seguintes áreas prioritarias: 

- Protección ambiental e da auga 
- Turismo 
- Deportes 
- Infraestrutura 
- Patrimonio Cultural  

 
                         

- Euroregion Strymón-Strouma  Struma/Strymónas 
   
  

 
 

Fonte: http://jgs.lyellcollection.org/content/165/2/499/F1.large.jpg 
 
Ano de creación: 2003    
Rexións membro: Corresponde ás rexións fronteirizas correspondentes ao Valle 
do río Strymón/Strouma, sendo estas as Municipalidades de Blagoevgrad, 
Kresna, Petrich, Sandanski, Stroumiani, Simitli, a Cámara de Industria e 
Comercio de Strouma, a Asociación de Municipalidades do Sudoeste, o Centro 
de Consultoría e Información de Negocios de Sandanski, a Universidade 
Americana e a Universidade Sur-Oeste “Neofit Rilski” (Bulgaria); e a Prefectura 
de Serres, as Municipalidades de Serres, Neo Petritsii, Sidirocastro e a Cámara de 
Industria e Comercio de Serres (Grecia) 
Sede: Serres (Grecia) 
Website: Non posúe páxina web oficial. 
Contacto: - 
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Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: A súa superficie é de aproximadamente 10.800 km2, cunha 
poboación estimada en 1.000.000 de habitantes. A principal referencia desta 
Eurorrexión corresponde basicamente á lonxitude do río Strymón/Strouma. Está 
en fase de conversión dunha maior institucionalización das súas estruturas 
organizativas. Entre as súas prioridades están o desenvolvemento sostible e a 
protección ambiental, así como a coordinación e cooperación policial e das súas 
respectivas autoridades na loita contra a criminalidade, o contrabando, o tráfico 
de drogas e de carácter sexual(23). Recibe financiamento do programa 
INTERREG IIIA/PHARE CBC 2007-2013.  
Áreas de traballo:- 

 
 

- Euroregió de les Illes de la Mediterránia   
                
Ano de creación: 2004      
Países e rexións membro: España, Francia, Grecia, Italia, Chipre e Malta(24).   
Sede: - 
Website: - 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (ME-R) 
Características: - 
Áreas de traballo: - 

 
 

- Euroregio Dráva-Mura    
         
Ano de creación: 2004      
Países e rexións membro: Croacia, Hungría e Eslovenia(25).     
Sede: - 
Website: - 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: - 
Áreas de traballo: - 

                                                           
(23) SMALLBONE, David (coord), Challenges and Prospects of Cross Border Cooperation in the Context 
of EU Enlargement, Project Nº 29038, Deliverable 11- Regional Summary Report Petrich-Bulgaria, Cross 
Border Cooperation and Entrepreneurship Development, University of National and World Economy 
(Bulgaria), 2006-2008. Ver en: http://www.docstoc.com/docs/49309350/Deliverable-11-Regional-
Summary-Report-Petrich-Bulgaria 
(24) A partir do 1º de xullo de 2004, a República de Chipre e a República de Malta ingresaron formalmente 
na Unión Europea.  
(25) A partir do 1º de xullo de 2004, a República de Eslovenia ingresou formalmente na Unión Europea. 
Pola súa banda, as negociacións da UE coa República de Croacia permitirán o ingreso deste país 
balcánico para 2013. 



236 

 

 
- Euroregion Prespa/Ohrid    

 
 

 
 

Fonte: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/ed/Ohrid_Prespa_lakes_map.png/240px-

Ohrid_Prespa_lakes_map.png 
 

Ano de creación: 2004       
Rexións membro: Esta Eurorrexión comprende tres Asociacións de gobernos 
locais e rexionais nas que se inclúen as Municipalidades de Bitola, Ohrid, Resen, 
Struga e Prilep (Macedonia); Korca (Albania); e Florina (Grecia)  
Sede: - 
Website: Non posúe páxina web oficial. Para consultar información, 
recoméndase visitar o web do EastWest Institute: http://www.ewi.info/ (en inglés), 

entidade impulsora desta Eurorrexión. 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: A súa estrutura organizativa comprende un Consello da 
Eurorrexión e os diversos Grupos de Traballo.  Esta Eurorrexión é impulsada e 
apoiada polo Consello de Europea e o Instituto Este-Oeste (EastWest Institute), a 
través do seu Programa sobre Cooperación Rexional e Transfronteiriza (Regional 
and Transfrontier Cooperation Program), focalizado nos Balcáns e o Sudeste 
europeo. Neste sentido, o EastWest Institute impulsa o Prespa/Ohrid Economic 
Task Force(26) como plataforma de desenvolvemento económico e achegamento 
transfronteirizo nesta Eurorrexión. 
Áreas de traballo: Podense identificar as seguintes áreas de traballo: 

                                                           
(26)  “EWI Annual Report 2003”,  EastWest Institute, 2004. Consultar no web: 
http://docs.ewi.info/EWI%20Annual%20Reports/EWI%20Annual%20Report%202003.pdf 
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- Educación Superior 
- Infraestruturas de Camiños 
- Protección e desenvolvemento ambiental 
- Cultura 
- Turismo 
- Negocios 
- ONGs e Sociedade Civil 

 
 

- Euroregion Stara Planina          
  
 
 

 
 

Fonte: http://archive.rec.org/REC/Programs/REREP/Biodiversity/planina/photo/map.jpg 
 

Ano de creación: 2006     

Rexións membro: Esta Eurorrexión comprende once (11) Municipalidades e 
dúas asociacións, sendo estas as Municipalidades de Belogradchik, Berkovitza, 
Chiprovtzi, Chuprene, Georgi Damianovo, Godech e Vurshetz (Bulgaria); e as de 
Dimitrovgrad, Zajecar, Knjazevac e o Concello  Municipal de Pirot (Serbia) 
Igualmente son membros a Asociación Rexional para o Desenvolvemento do 
Turismo no Noroeste dos Balcáns (Bulgaria) e a Asociación para o 
Desenvolvemento da Rexión de Stara Planina (Serbia), ambas dúas entidades 
creadoras e impulsoras desta Eurorrexión. 
Sede: - 
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Website: Non posúe web oficial. Para maior información, consultar o enlace do 
documento Estratexia de Desenvolvemento da Eurorrexión Stara Planina (en 
inglés):  
http://www.rec.bg/img_upload/01821e1e8d94645371621d6eae13cac9/Strategia_
euroregion_eng_1.pdf 
Contacto: - 
Tipo de cooperación: (mE-L) 
Características: A referencia territorial mais significativa desta Eurorrexión ten 
que ver coa extensión de Stara Planina (“Montañas dos Balcáns” en serbio e 
búlgaro), que ocupa unha superficie de 11.596 km2, cunha extensión de 530 km. 
do Leste ao Oeste da península balcánica. A súa estrutura organizativa da conta 
dun Consello Conxunto de Xerencia como principal órgano directivo e 
administrativo, conformado pola Asociación Rexional para o Desenvolvemento 
do Turismo no Noroeste dos Balcáns (Bulgaria) e a Asociación para o 
Desenvolvemento da Rexión de Stara Planina (Serbia); dun Secretariado que 
aplica as decisións do Consello Conxunto e sirve de coordinador coas demais 
entidades; e dos Grupos Conxuntos de Expertos, que dirixen os diversos grupos 
de traballo. Esta Eurorrexión é membro da ARFE e mantén como principais 
prioridades a conservación ambiental, a protección da cultura local tradicional, a 
atracción de investimentos, turismo, agricultura, educación, deportes e 
intercambio de información.  
Áreas de traballo: Consta de dez (10) Comités de Traballo: 

- Desenvolvemento Rexional 
- Desenvolvemento Económico 
- Turismo e Recreación 
- Agricultura 
- Cultura e Deportes 
- Conservación ambiental 
- Transferencia tecnolóxica e innovación 
- Educación 
- Tráfico e Transportes 
- Comunicacións 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



239 

 

- Rexións do Sudoeste Europeo (RESOE)  
 

           
 

 

 
 

Fontes: http://edvemrede.com/2010/12/boletim-%E2%80%9Cnorte-conjuntura%E2%80%9D-
destaca-aumento-das-exportacoes-na-regiao.html 

http://europa.eu/abc/maps/regions/spain/leon_es.htm 
http://todo-caminho.blogspot.com.es/2010/08/i-regiao-da-galicia.html 

 
Ano de creación: 2010     
Rexións membro: España e Portugal. Está conformada pola Xunta de Galicia e a 
Junta de Castilla y León (España) e a Comissăo de Coordenaçăo e 
Desenvolvimento Regional do Norte, CCDR-N (Portugal)            
Sede: Valladolid (España) 
Website: Non posúe web oficial pero o estatuto da súa constitución pode 
consultarse a través do enlace web: 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/system/files/Macro%20region%20G
alicia-NorthPT-Castilla%20y%20Leon.pdf 
Contacto:  
Xunta de Galicia 
Edificios Administrativos San Caetano 
San Caetano, s/n 
15704 Santiago de Compostela (A Coruña) 
E-mail: www.xunta.es  
 
Comissăo de Coordenaçăo e Desenvolvimento Regional do Norte, CCDR-N 
(Portugal) 
Rua Rainha D. Estefânia n.º 251, 4150-304 Porto (Portugal) 
Tlf: 226 086 300  
Fax: 226 061489  
E-mail: geral@ccdr-n.pt 
 
Junta de Castilla y León 
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Plaza Castilla y León 1 –  
C.P.: 47008 - Valladolid (España) 
Páxina Web: http://www.jcyl.es 
Tipo de cooperación: MI-R 
Características: Conta cunha superficie de 156.000 km2 e unha poboación 
estimada en 9.200.000 habitantes. A súa estrutura organizativa contempla unha 
Presidencia de carácter tripartito, un Comité de Coordinación e Seguimento de 
carácter rotativo e diversos Grupos de Traballo, dous (2) por cada rexión 
membro. Con forte presenza económica do sector de servizos e albergando un 
12% do PIB da península ibérica, o territorio contemplado no RESOE posúe un 
alto valor de patrimonio cultural, a tenor de contar con quince bens declarados 
Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, sendo estes os cascos históricos de 
Ávila, Salamanca, Segovia, Santiago de Compostela, Porto e Guimaraes, así 
como de espazos naturais protexidos e compartidos (Parque Natural 
Gerês/Xurés), dunha relevante presenza académica manifestada por dez (10) 
universidades públicas e oito (8) privadas e de transportes, con oito (8) 
aeroportos. Desde a perspectiva política, é de salientar o seu compromiso coa 
“Estrategia 2020 da Unión Europea”, da vontade política para conformarse unha 
Macrorrexión sen implicar novas estruturas administrativas ad hoc, nin 
lexislación e financiamento adicional ou específico por parte da UE.  
Áreas de traballo: Identifícanse seis (6) áreas prioritarias: 

- Economía e Industria 
- Educacion, Universidades e Investigación 
- Ámbito Laboral 
- Medio Ambiente 
- Cultura e Turismo 
- Transportes e Loxística  
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- (AECT) ArchiMed  Arquipélago Mediterráneo      
  

       
 

                    

 

Fontes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Baleares-
rotulado.png/450px-Baleares-rotulado.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Provinces_of_Sicily_map.png/400p
x-Provinces_of_Sicily_map.png 

http://www.voyagevirtuel.com/mapa-creta-pt.php 
http://www.hestia-holidays.com/images/map-larnaca.gif 

 
 

Ano de creación: 2011 
Rexións membro: Esta AECT está conformada pola Rexión de Sicilia (Italia); a 
Comunidade Autonómica das Illas Baleares (España); o Distrito de Larnaca 
(Chipre); e a Rexión de Creta (Grecia) 
Sede: Palermo e Taormina (Italia) 
Website: Non posúe páxina web oficial.  
Contacto:  
Presidenza Regione Siciliana 
Dipartimento di Bruxelles e  
di Aff ari Extraregionali 
Via Maggliocco 46 - 90100  
Palermo (Italia) 
 
Centre Balears Europa 
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Av.Arts 3, 7th floor 
1210 Bruxelas (Bélxica) 
islands@cbalears.eu 
conte@regione-sicilia.it 
Tipo de cooperación: - 
Características: Esta AECT comprende unha superficie aproximada de 40.000 
km2 e unha poboación estimada en 6.775.000 habitantes. É de salientar a 
particularidade que supón a súa composición insular e mediterránea, sen 
fronteiras físicas comúns. A súa arquitectura institucional comprende unha 
Presidencia, unha Vicepresidencia, un Secretariado e un Comité Técnico. 
Áreas de traballo: Aprecianse nove (9) áreas principais:  

- Recursos naturais e desenvolvemento sostible 
- Desenvolvemento rural 
- Pesca 
- Transporte e Comunicación 
- Turismo 
- Investigación e Innovación 
- Cooperación territorial Euro-Mediterránea 
- Enerxía 
- Iniciativas para a integración social da inmigración e a mellora das relacións 

interculturais. 
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- (AECT) TRITIA 
 
 

 
 

Fonte: http://tritia.wbs.cz/About-TRITIA.html 
 

 
Ano de creación: 2011 
Rexións membro: Está conformada polas Voivodeship de Silesia e Opole 
(Polonia); a Rexión de Silesia-Moravia (República Checa); e a Rexión Autónoma 
de Zilina (Eslovaquia) 
Sede: Cieszyn (Polonia) A sede da Secretaría está en Český Těšín (República 
Checa) 
Website: Non posúe páxina web oficial. Consultar maior información a través do 
enlace: http://www.interact-
eu.net/downloads/4529/Presentation___EGTC_Tritia___October_2011.pdf 
Contacto:  
petra.kolackova@kr-moravskoslezsky.cz  
Jana.Bracinikova@zask.sk 
wskarbu@slaskie.pl 
m.koral@umwo.opole.pl 
Tipo de cooperación: - 
Características: Comprende unha superficie de 34.060 km2 e unha poboación 
estimada en 7.855.000 habitantes. O seu territorio alberga sete universidades e 
importantes centros industriais, especificamente do sector automóbil, 
metalúrxico, químico, agropecuario e I+T, así como un importante atractivo 
turístico montañoso. A súa arquitectura institucional comprende unha Asemblea 
como órgano principal; un Director; un Comité de Supervisión, o Secretariado e 
os Grupos de Traballo. É de salientar que esta AECT igualmente comprende 
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rexións que forman parte doutras entidades de Cooperación Transfronteiriza, 
como son os casos da Euroregion Śląsk Cieszyński/Euroregion Těšínské Slezsko 
e a EuroRegio Beskidy. Recibe financiamento do programa INTERREG IV A. 
Áreas de traballo: Comprende cinco (5) áreas principais: 

- Transporte e Infraestruturas 
- Enerxía e Ambiente 
- Cooperación económica 
- Turismo 
- Innovación e Tecnoloxía I+T 
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3) ANTICIPACIÓN E PREDICIÓN DE ACTUACIÓNS EN 
DIVERSOS ÁMBITOS DA COOPERACIÓN 

TRANSFRONTEIRIZA. REFLEXIÓNS E INICIATIVAS 
 

3.1) Análise da Base de Datos: 
 

A realización e actualización da Base de Datos da Cooperación Transfronteiriza en 
Europa implica elaborar unha análise global que identifique o mapa e estado do modelo 
europeo de Cooperación Transfronteiriza. Deste modo, podemos considerar 
determinados aspectos como:  

 
- Apreciase unha notoria disparidade e asimetrías de orde xeopolítico, cultural e 

socioeconómico nos 162 casos e experiencias identificados na Base de Datos, un 
aspecto que confirma a heteroxeneidade do modelo de Cooperación 
Transfronteiriza en Europa. Aínda que a mesma non supón unha clasificación 
inalterable e inmodificable debido a que moitas destas experiencias abarcan e 
implícanse en diversos contextos xeopolíticos, territoriais, etc. podemos dividir 
xeopoliticamente o modelo de Cooperación Transfronteiriza europeo en:  

 
a) A EUROPA NÓRDICA E OCCIDENTAL: Espazo territorial 

orixinario das Eurorrexións (EUREGIO, Arko Co-operación, 
Örensundskomitén SCHDELMOND, etc), en gran medida 
posibilitado por factores de homoxeneidade cultural, étnica, 
lingüística, de identidade compartida (os países nórdicos, bálticos, as 
comunidades flamencas, frisias, de orixe xermano), de maior e 
mellor experiencia de descentralización política e administrativa, de 
autonomía dos poderes locais, de experiencias embrionarias de 
“cidadanía compartida” (países nórdicos), de maior 
desenvolvemento e potencialidade económica, de iniciativas da 
sociedade civil e participación da empresa privada e cámaras de 
comercio, sensibilidade cara o medio ambiente, I+D, fluidez de 
relacións entre os sectores público e privado, da existencia de 
organismos rexionais que reforzan o proceso de rexionalización 
compartida (Nordic Council of Ministers) 

b) A EUROPA ATLÁNTICA: Resulta evidente a sensación de 
existencia dunha idea de “arco atlántico” determinado por unha 
fronteira non física senón marítima, neste caso o Océano Atlántico. 
Este arco atlántico atopase neurálxicamente concentrado nas zonas do 
norte-occidente de Francia, o noroeste da Península Ibérica e as 
illas británicas, Irlanda, Gales, Escocia, etc. Menos incidencia ten a 
idea atlántica noutros contextos, como o Norte de Europa. Este arco 
atlántico concentra zonas de elevado desenvolvemento económico 
(Francia e Gran Bretaña) con outras de menor desenvolvemento 
(Península ibérica), afrontando unha notable disparidade de 
desenvolvemento socioeconómico, de infraestruturas, etc. O 
predomino do sector marítimo e pesqueiro é notorio nas actividades 
e institucións existentes nestas Eurorrexións.  
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c) O EIXE LOTARINXIO:(27) Corresponde á idea “carolinxia”, 
herdanza histórica do reino de Carlomagno na Europa Occidental do 
século XIX, e que abarca países e rexións de Alemaña (Renania, 
Westfalia, Sarre, Palatinado), Francia (Alsacia e Lorena), Suíza, 
Luxemburgo, Bélxica, Liechtenstein e Holanda (Frisia). Posúe un 
desenvolvemento económico, social, cultural, industrial e 
tecnolóxico moito mais elevado, así como a persistencia dunha 
identidade común traducida na intención de conformar 
“macrorrexións”, como a recentemente creada “Europa dos Pobos” 
(2012), ou a Eurorrexión dos “Catro Motores”, creada incluso con 
fronteiras esparcidas e non limítrofes entre sí.  

d) A EUROPA ALPINA E PIRENAICA: Corresponde a outro 
exemplo de identidade común manifestado pola preponderencia do 
factor físico e territorial, neste caso o macizo alpino e pirenaico. 
Abarca Eurorrexións dentro dunha extensión territorial moito mais 
concentrada entre Suíza, o Leste e Sur de Francia, o Nordeste da 
Península Ibérica (País Vasco, Aragón, Catalunya), Andorra, o Norte 
de Italia (Lombardía e Piemonte) e Austria. Posúe unha notable 
intensidade de cooperación, moi concentrada en aspectos de 
conservación natural e ambiental e promoción dunha identidade 
cultural compartida de carácter territorial, neste caso alpina e 
pirenaica. O seu radio de ampliación incluso abarca zonas do 
Mediterráneo, tal como a Eurorrexión Pirineus Mediterránea, na que 
se inclúen as rexións balears, Sicilia, Cerdeña, Malta, etc. 

e) A EUROPA CENTRAL E ORIENTAL: Posúen unha historia e 
cultura en gran medida común, determinado polo peso e herdanza 
da idea imperial ou do Estado centralizado (prusiano-alemán, 
austríaco, húngaro, polaco, ruso, otomán e particularmente, polo seu 
pasado mais recente como territorios implicados na Europa socialista 
e ex soviética), que lle permite considerar a posible existencia dunha 
identidade común mais ou menos compartida.  

No período 1990-2004, este espazo territorial experimentou unha 
proliferación inédita e acelerada de experiencias de Eurorrexións, 
en gran medida determinados polo predominio dun concepto 
xeopolítico de necesidade imperiosa de pertencer ao “mundo 
occidental”, afastándose dos vestixios do seu pasado “oriental” 
(particularmente enfocado cara ex imperios como o ruso-soviético ou 
o turco-otomán), a través do ingreso destes países e rexións en 
organismos como a UE, a OTAN, o Consello de Europa e a OSCE. 
Por tanto, a concepción e creación das Eurorrexións foi concibido 
nesta área xeográfica como un paso inicial e decisivo para o ingreso 
nestes organismos e, particularmente, na UE, coa finalidade de 
dotarse dos fondos europeos. 

                                                           
(27) Xa anteriormente, na Fase I do actual estudo, abordamos a idea do “Eixe Lotarinxio”, citando como 
referencia o artigo do profesor LETAMENDÍA, Francisco, “Cooperación Transfronteriza Europea: 
regulación, historia y trabajo”,  Documents d´Anàlisi Geográfica, Universitat Autónoma de Barcelona, 
Vol. 56/1, 2010. Ver en: 
http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/194170/260281 
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A persistencia deste fenómeno de proliferación das Eurorrexións 
permitiu, a grandes resgos, posibilitar un proceso de achegamento, 
pacificación e resolución de conflitos e reclamacións de orde 
territorial, así como de respecto polas minorías e os dereitos 
humanos, existentes neste espazo xeográfico determinado pola súa 
diversidade étnica, cultural e lingüística (húngaros, checos, eslovacos, 
polacos, ciganos, rusos, rutenos, romenos, moravos, bohemios, etc) A 
partir de 1997 e, principalmente, do período 2004-2007, a maior parte 
dos países de Europa Central e do Leste ingresaron na OTAN e na 
UE, un aspecto que conferiulle a estes países e rexións un factor 
capital de sensación e pertenza dentro do seu imaxinario colectivo, ao 
mundo “occidental”. 

f) A EUROPA MEDITERRÁNEA E DO SUR:  Xunto á Europa 
Central e do Leste, corresponde á zona xeográfica e xeopolítica 
socioeconómicamente menos desenvolvida, con maior dependencia 
dos fondos europeos e da asistencia financeira dos Estados 
centralizados, menor intensidade de descentralización política e 
administrativa, con aínda persistencia de conflitos territoriais, 
étnicos ou nacionais (rexións balcánicas) traducidos nun pasado aínda 
moi recente de conflitos (ex Iugoslavia) e de recente ingreso na UE, 
algúns deles con mecanismos de negociación de ingreso aínda en 
vigor (Croacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia)  

Este espazo territorial igualmente manifesta disparidades internas. 
Resulta notorio que as rexións mediterráneas de Francia, Italia ou 
España e, en menor medida, Malta e Chipre, posúen un nivel de 
desenvolvemento superior a outras rexións deste espazo, 
principalmente balcánicas, así como unha maior incidencia e 
intensidade do modelo da cooperación transfronteiriza.  

Como no caso da Europa Central e Oriental, o factor da 
resolución e pacificación de conflitos, dos dereitos humanos e do 
respecto das minorías cobra unha importancia capital como 
elemento chave da Coooperación Transfronteiriza, principalmente 
evidente no caso da área balcánica, permitindo a organismos como o 
Consello de Europa ou entidades como de carácter privado como o 
EastWest Institute (Euroregio Prespe/Ohrid), incidir como axentes 
externos de impulso e promoción da Cooperación transfronteiriza. É 
igualmente persistente a existencia de misións de paz da OTAN, 
ONU e UE nestas rexións. No caso da área balcánica, a necesidade de 
impulsar as infraestruturas como factor de viabilidade e 
achegamento entre as comunidades así como o peso das actividades 
ilegais e criminais (contrabando, tráfico de drogas e sexual) inciden 
como temáticas ineludibles para a cooperación transfronteiriza. 

 
- A diferencia do factor xeopolítico e territorial, a arquitectura institucional e 

administrativa operativa nas Eurorrexións corresponde a un modelo cuase 
homoxéneo, determinado pola persistencia de:  

 
a) Unha Asemblea ou Consello da Eurorrexión, como principal órgano 

directivo conformado polos representantes electos das rexións e 
países membro. Corresponde ao principal órgano oficial de 
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representación da Eurorrexión, encargado de tomar as decisións 
clave, de promover iniciativas e estratexias e as relacións exteriores 
da respectiva Eurorrexión;  

b) Un Comité Executivo, normalmente conformado por un Presidente e 
Vicepresidente, como órgano encargado de aplicar as resolucións da 
Asemblea ou do Consello; 

c) Un Secretariado, máximo órgano administrativo e consultivo, que 
traballa conxuntamente cos demais órganos da Eurorrexión. 

d) Os Grupos ou Comisións de Traballo, enfocados no estudo e análise 
das áreas prioritarias de actuación, onde igualmente atopamos 
enormes similitudes entre as Eurorrexións, con predominio das áreas 
de Educación, Cultura, Deportes, Saúde, Infraestruturas, Medio 
Ambiente e Desenvolvemento económico. 

 
Ao mesmo tempo, é notorio unha certa homoxeneidade no proceso de creación, 

desenvolvemento e evolución das diversas Eurorrexións, en especial nas súas fases de 
desenvolvemento:  

 
a) Creación dunha asociación de carácter local ou rexional entre as 

autoridades públicas e incluso privadas de ambos lados da fronteira 
respectiva;  

b) Adopción dun Acordo de Cooperación Transfronteiriza, con implicación na 
lexislación privada dalgún dos países membro e en concordancia coa leis 
nacionais e con finalidades específicas de carácter transfronteirizo: 
representación nos consellos executivos; participación no orzamento da 
Eurorrexión; etc.(28) 

 
 
-  Da mesma forma, as áreas e grupos de traballo existentes nas Eurorrexións 
amosan unha certa homoxeneidade, aínda que estas variables están en gran medida 
motivadas polas características e intereses de cada entidade.  
 

Deste modo, as áreas de traballo mais comúns son as relativas a Cohesión 
Social, Recursos Humanos e Formación, Desenvolvemento económico, Comunicación, 
Educación, Patrimonio cultural e Natural, Transporte e Infraestruturas, Turismo, Medio 
Ambiente e Desenvolvemento sostible (moito mais notorio nas Eurorrexións da Europa 
nórdica) e Sanidade e Servizos Sociais. Nas Eurorrexións de Europa Central e Oriental, 
o Desenvolvemento rural e as Infraestruturas e Transportes cobran unha importancia 
capital, en particular ante a necesidade de captar fondos europeos de cohesión 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(28) Para  maior información, consultar o estudo: PROTO, Pietro Paolo, Survey on Euregios and GECT: 
What future for the Adriatic Area?, Centro de Estudi di Politica Internazionales CESPI (Italia), Working 
Papers 45/2008/EN, setembro 2008. Ver en: http://www.cespi.it/WP/WP45-
Euroregioni_Gect_Proto_en.pdf 
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3.2) Iniciativas, Propostas e Recomendacións:  
 
  
 A elaboración da Base de Datos supuxo un aspecto de carácter metodolóxico 
sumamente relevante para medir o estado da Cooperación Transfronteiriza en Europa, 
razón que permite inferir unha serie de reflexións e iniciativas sobre este modelo:  
 
 

a) Necesidade de FOCALIZAR NUNHA MAIOR AUTONOMÍA DO 
MODELO, que implique unha MAIOR DESCENTRALIZACIÓN E DE 
FONTES DE FINANCIAMENTO. Ao mesmo tempo, compre FOCALIZAR 
NA GOBERNANZA E NAS BOAS PRÁCTICAS, así como EVITAR A 
SENSACIÓN DE CENTRO-PERIFERIA, de preponderancia dunha relación 
inalterable e vertical entre o Estado centralizado e a “perifeira-fronteira”, 
reforzando así o PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDADE, no que o goberno 
central apoie e incentive o proceso de toma de decisións dende as Eurorrexións.  

Tanto a Comisión Europea como os diversos Estados nacionais europeos 
contribúen coa Cooperación Transfronteiriza a través de fondos de 
desenvolvemento que, para o período 2007-2010, ascendeu á cantidade de 
583,28 millóns de euros e que para o período 2011-2013 está previsto alcancen a 
cantidade de 535,15 millóns de euros(29). A excesiva preponderancia dos fondos 
europeos e estatais determina unha situación de elevada dependencia que, 
dalgunha forma, podería impulsar a posibilidade de dar curso a un modelo de 
financiamento mais descentralizado, multicéntrico e horizontal de Cooperación 
Transfronteiriza. 

Neste apartado, as institucións estatais e nacionais poden contribuír con 
este proceso de autonomía e descentralización do modelo a través da creación de 
entidades públicas dedicadas exclusivamente á Cooperación Transfronteiriza. 
Un exemplo interesante corresponde á actuación da Mission Opérationelle 
Transfrontalière (MOT), creada en 1997 polo Estado francés como axencia 
estatal para a Cooperación Transfronteiriza en diversas áreas, como apoio 
técnico e financeiro, formulación de ideas para a ampliación da cooperación, 
creación de redes de Cooperación Transfronteiriza, etc(30). Outros exemplos de 
entidades asociadas que poden servir como enlaces autónomos de xestión poden 
ser o Eixo Atlántico ou a City Twins, entidade esta que agrupa a cidades 
irmandadas en Europa Central e os Estados bálticos.  
 

b) CAPACITACIÓN E INVESTIMENTO EN RECURSOS HUMANOS, a fin 
de potenciar un maior nivel de recrutamento e formación dun PERSOAL 
ADMINISTRATIVO DE ELEVADA CUALIFICACIÓN dentro das 
estruturas de Cooperación Transfronteiriza. Algunhas Eurorrexións, 
principalmente establecidas no arco balcánico, de Europa do Leste e 

                                                           
(29) “Cooperación Transfronteriza 2007-2013”, Páxina Oficial da Unión Europea. Ver en: 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_
and_central_asia/r17104_es.htm (en castelán) Última modificación: 27/12/2007 
(30) OLIVERAS GONZÁLEZ, Xavier e DURÀ-GUIMERÀ, Antoni: “Recent dynamics in European 
cross-border cooperation: towards a new  period?”,  Regional Studies Association, Annual International 
Conference 2010, páxina 8. Consultar en: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/may-
pecs/papers/Guimera.pdf 
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Mediterráneo Oriental, carecen dun persoal administrativo de elevada 
cualificación, nalgúns casos mediatizados por adscricións de carácter político. 
 

c) AMPLIACIÓN E MAIOR VERTEBRACIÓN DO MODELO DE 
COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA cara outros actores públicos e 
privados, como UNIVERSIDADES, CÁMARAS DE COMERCIO, 
SINDICATOS, ASOCIACIÓNS EMPRESARIAIS E CIVÍS, etc. Este 
aspecto dirimirá unha posible reformulación da arquitectura institucional e 
administrativa, coa creación de novas comisións, grupos de traballo, etc, que 
permitan incluír a estas novas entidades. Paralelamente, a promoción dos 
estudos de Cooperación Transfronteiriza a nivel académico e universitario 
(casos concretos comoo Centro de Estudos Eurorrexionais dentro da 
Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal) supón unha variable 
importante no proceso de difusión das Eurorrexións e dos seus obxectivos e 
actividades. 
 

d) ANALIZAR E REPENSAR O MODELO DA COOPERACIÓN 
TRANSFRONTEIRIZA, principalmente ante a perspectiva e eventualidade de 
CREACIÓN E IMPULSO DAS MACRORREXIÓNS como unha nova etapa 
e e unha nova realidade para o modelo de Cooperación Transfronteiriza en 
Europa.  

Este aspecto precisaría dun proceso de “factibilización” e unha análise 
moito mais afondada sobre o modelo da Cooperación Transfronteiriza. Durante 
o proceso de elaboración da Base de Datos fíxose notoria a presenza dun mapa 
de elevada proliferación de Eurorrexións, moitas delas con mediana ou baixa 
intensidade de actividades e niveis de integración e, incluso nalgúns casos mais 
ben impulsadas por factores e intencións de carácter altruísta.  

Este aspecto non supón, en ningunha medida, unha variable tendente a 
menosprezar a persistencia de diversas Eurorrexións. Non obstante, compre 
considerar que se ben a creación das Eurorrexións tenderá a ampliarse nos 
próximos anos dentro dunha conxuntura de recesión económica e posible 
diminución de fondos europeos, o modelo da Cooperación Transfronteiriza 
podería presentar a eventual apertura dunha nova etapa, mais orientada á 
creación das “macrorrexións” ou ben incluso de fusión de diversas Eurorrexiósn 
actualmente existentes, un caso que pode ser notorio no espazo territorial de 
Europa Central e Oriental.  
 

e) INTENSIFICAR O LABOR DE LOBBY EN BRUXELAS e noutras 
institucións europeas, especialmente cara o Consello de Europa (organismo 
impulsor da Cooperación Transfronteiriza en Europa), a Asociación de Rexións 
Fronteirizas de Europa (ARFE) e o Comité das Rexións dentro da Unión 
Europea.  

Este labor de lobby cunha axenda de comunicación adecuada e eficaz, 
orientaríase igualmente cara as institucións de poderes públicos, locais e 
rexionais, e outras entidades públicas e privadas implicadas na Cooperación 
Transfronteiriza dentro das Eurorrexións actualmente existentes.  

Este lobby da Cooperación Transfronteiriza e das Eurorrexións dentro da 
política de “alto nivel” ante as institucións europeas, rexionais e nacionais, 
suporía igualmente unha variable e un aliciente importante de continuidade do 
proxecto de integración europeo, agora baixo unha vertente moito mais 
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horizontal e de base, depositado no labor das Eurorrexións. Deste modo, compre 
afianzar á Cooperación Transfronteiriza como un “valor engadido” estratéxico 
do proceso de integración europeo.  
 

f) NECESIDADE DE CREACIÓN DO LABORATORIO DE COOPERACIÓN 
TRANSFRONTEIRIZA como “think tank” principal e ferramenta de análise e 
seguimento do estado da Cooperación Transfronteiriza e da viabilidade do 
modelo europeo cara outros ámbitos xeográficos e xeopolíticos, con principal 
incidencia en áreas xa traballadas polo modelo europeo como América Latina e 
África Occidental, e outras áreas por explorar como o Sueste asiático e Asia 
Central.  
 

g) ASUMIR UNHA NOVA ETAPA TRADUCIDA NA POTENCIACIÓN DA 
“COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA DE SEGUNDA XERACIÓN”. 
Este aspecto implica unha acción de promoción, publicidade, vertebración e 
maior incidencia do modelo da Cooperación Transfronteiriza promovéndoo e 
adaptándoo como un proceso de “evolución natural e orixinaria” do proxecto de 
integración europeo. Adoitase así de consolidar unha AXENDA DE 
COMUNICACIÓN como auténtico eixe de vertebración e difusión do modelo, 
especialmente de cara á cidadanía e dos axentes e institucións públicas e 
privadas. Compre neste sentido considerar como referencia a recente iniciativa 
(agosto de 2012) impulsada pola Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial (AECT) Galicia-Norte de Portugal con sede en Vigo, de 
desenvolver un Plan de Marketing Territorial, orientado a iniciativas como a 
atracción de investimentos e de turismo, o intercambio de información 
eurorrexional e un plan de emprego dos fondos europeos para o próximo período 
orzamentario 2013-2020, así como está traballando na creación dun Gabinete de 
Información da Eurorrexión (GIE), como plataforma on line destinada a 
aglutinar e facilitar ao cidadán toda a información necesaria e existente na 
Eurorrexión(31)

. 
 

h) A elaboración desta AXENDA DE COMUNICACIÓN requiere DOTAR DE 
MAIORES E EFICIENTES RECURSOS AOS CENTROS E OFICINAS 
DE INFORMACIÓN das Eurorrexións, alén da información subministrada 
polas entidades por entidades como a ARFE, o Comité das Rexións, o Consello 
de Europa ou da propia Unión Europea. A fonte primaria de información das 
Eurorrexións seguen a ser as súas propias páxinas web; non obstante algunhas 
Eurorrexións non posúen páxina web oficial claramente identificable e outras 
posúen un servizo de información escaso ou pouco eficiente, de difícil acceso 
aos seus Documentos chave, o cal dificulta o proceso de información e difusión 
das súas actividades, obxectivos, etc.  
 

                                                           
(31) “La AECT elabora un Plan de Marketing Territorial para la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal”, 
Grupo ES. Comunicación Profesional (Galicia), 21/08/2012. Ver en:  
http://www.grupoescomunicaciongalicia.com/artigo/30352/aect-elabora-plan-marketing-territorial-para-
eurorregion-galicianorte-portugal.html?PHPSESSID=8a49ec1c7a5c2cfc0274facbaaf6f77a 
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i) ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DA BASE DE DATOS, a fin de ofrecer un 
monitoreo sobre a creación ou ampliación das novas entidades de Cooperación 
Transfronteiriza, así como da designación das novas autoridades, presidentes, 
directores, Comités Executivos e responsables da súa respectiva arquitectura 
institucional e administrativa.  
 

j) Impulsar o concepto da “CIDADANÍA COMPARTIDA” como variable chave 
de promoción do modelo de Cooperación Transfronteiriza e como factor de 
superación do denominado “efecto fronteira”(32). Compre así comprender que a 
Cooperación Transfronteiriza defende o desenvolvemento e afianzamento dunha 
“Cidadanía Compartida” entre os seus pobos, rexións e comunidades implicadas.  

A superación deste “efecto fronteira” determinado pola persistencia do 
Estado-nación é un proceso aínda inacabado na Europa actual(33), o cal require 
unha maior intensidade da Cooperación Transfronteiriza incluso a niveis de 
xeración de “microprocesos” de integración rexional.  

Este proceso de creación da “Cidadanía Compartida” e da superación do 
“efecto-fronteira” debería determinar un proceso natural de integración da 
cidadanía europea. Unha visión sucinta desde as orixes do proceso de 
Cooperación Transfronteiriza en Europa determina tres (3) fases clave: unha 
inicial, denominada como de “estrutura de oportunidades”(34) (1951-1958), 
determinado polo proceso de integración económica e a creación da 
Comunidade Económica Europea (CEE) e das primeiras experiencias de 
Eurorrexións; posteriormente, a conformación da Unión Europea (1992) 
promoveu e impulsou a Cooperación Transfronteiriza dentro do marco da 
dinámica de integración continental; finalmente, a terceira e última fase debería 
dar curso ao “ocaso das fronteiras” e á preponderancia desta “Cidadanía 
Compartida”.  

 
k) MAIOR INSTITUCIONALIZACIÓN DO MODELO. Aínda que existen 

evidentes casos de éxito (Europa Nórdica, Noroccidental, etc), o modelo da 
Cooperación Transfronteiriza precisaría afondar na consolidación dunha 
arquitectura institucional que permita vertebrar con maior fluidez as relacións 
entre os actores públicos e privados implicados, así como entre os gobernos 
locais, rexionais e centrais e a sociedade civil.  
 

l) IMPULSO INSTITUCIONAL E LEGAL QUE PERMITA A 
ADAPTACIÓN DAS RESPECTIVAS LEXISLACIÓNS NACIONAIS Á 
NATUREZA XURÍDICA DAS EURORREXIÓNS, especialmente nos casos 
das AECT´s creadas a partir de 2006. Países cunha maior tradición federal 
(Alemaña, Suíza, Austria, Italia) avanzan nesta medida con maior rapidez e 
fluídez, afianzando o proceso de descentralización política e administrativa a 
través da devolución de poderes ás súas rexións, sendo menos visible este 

                                                           
(32) Argumento constantemente defendido polo catedrático da Universidade de Vigo, Argimiro Rojo, a 
través dos seus prolíficos análises e libros sobre a Cooperación Transfronteiriza, así como durante unha 
consulta persoal realizada na Facultade de Económicas da Universidade de Vigo, o pasado 16 de xullo de 
2012. 
(33) Argimiro Rojo, Ibid 
(34) Ibid 
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proceso en países con maior tradición centralizadora (Francia, Europa Central e 
do Leste, etc)  

m) Avanzado o proceso de Cooperación Transfronteiriza e consolidado o modelo 
das Eurorrexións, a adaptación deste marco legal e o proceso de “devolution” da 
autonomía política e administrativa cara as rexións e poderes locais debería 
axilizar unha maior DINAMIZACIÓN DO PROCESO DE AMPLIACIÓN 
DA INTEGRACIÓN EUROPEA A TRAVÉS DAS EURORREXIÓNS, en 
especial nos casos de inclusión de países próximos a ingresar na Unión Europea 
(Croacia en 2013) e outros con perspectivas de ingreso a mediano e longo prazo 
(Bosnia-Hercegovina, Serbia) 
 

n) INCENTIVAR A CREACIÓN E IMPULSO DE “THINK-TANKS” E 
CENTROS DE ANÁLISE E COÑECEMENTO DENTRO DAS 
EURORREXIÓNS, con especial incidencia en aspectos esenciais da 
integración socioeconómica como a POLÍTICA DE COHESIÓN 
TERRITORIAL, que implique un labor de interacción entre as diversas 
experiencias de Cooperación Transfronteiriza e as institucións europeas. 

A viabilización dos centros de estudos e reflexión sobre a Cooperación 
Transfronteiriza en Europa permitiría crear REDES DE INTERCAMBIO de 
coñecemento, ideas, iniciativas e reflexións sobre o modelo de Cooperación 
Transfronteiriza e que, eventualmente, contarían co apoio de institucións 
promotoras deste modelo, como o Consello de Europa, a ARFE, o Comité das 
Rexións da Unión Europea, etc.  
 

o) CONSIDERAR O FACTOR TURISMO como un elemento estratéxico de 
actuación, dende diversas perspectivas como natural, cultural, ambiental, 
gastronómico, etc, en especial no cometido de atracción de investimentos e da 
intensificación de redes de intercambio de experiencias entre Eurorrexións. O 
peso do factor turismo vese traducido por supoñer unha área de traballo e de 
actuación estratéxica e frecuente entre as diversas experiencias de Eurorrexións 
existentes na actualidade. 
 

p) FORTALECER OS MECANISMOS INTERNOS DAS EURORREXIÓNS 
EN MATERIA DE COOPERACIÓN POLÍTICA E DE MAIOR PESO NA 
TOMA DE DECISIÓNS COMO ENTIDADES RELEVANTES NA 
RESOLUCIÓN DE CONFLITOS, un aspecto establecido en entidades da área 
balcánica e de Europa Oriental tales como a EuroRegio EuroBalkans entre 
Bulgaria, Macedonia e Serbia, e que conta co impulso e apoio do Consello de 
Europa. A un nivel similar ao peso político de entidades como a Unión Europea, 
a OSCE, o Consello de Europa e incluso das misións militares da OTAN 
(Kósovo, Bosnia-Hercegovina, etc), as Eurorrexións de áreas xeográficas 
específicas deberían participar como actores relevantes na toma de decisións de 
alto nivel sobre problemas relativos á resolución de conflitos, dereitos humanos, 
integración e achegamento cultural, seguridade, combate á criminalidade, etc.  
 

q) O proceso de reflexión sobre o actual modelo de Cooperación Transfronteiriza 
implica abordar nuevas interrogantes e escenarios eventuais, traducidos na 
perspectiva de considerar se a COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA 
CONDUCIRÁ Á INTEGRACIÓN EUROPEA TRANSFRONTEIRIZA, 
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superando así o “efecto-barreira” das fronteiras e propiciando, ao mesmo tempo, 
unha REFUNDACIÓN DE EUROPA a través da articulación dunha nova 
realidade e xeometría política (35). 

Segundo a ARFE(36), a nova realidade eurorrexional implica un salto 
cualititativo dentro do proceso de integración europeo que, eventualmente, 
definiría unha nova arquitectura xeopolítica e territorial, en gran medida 
determinado por aspectos propios do federalismo étnico e cultural, así como por 
outras variables de carácter socioeconómico e de intensidade de integración 
rexional. Por tanto, compre reproducir esta definición elaborada pola ARFE 
sobre a realidade que supón as entidades de Cooperación Transfronteiriza para o 
actual mapa xeográfico, político e territorial europeo:  

 
“(As Eurorrexións) constitúen estruturas estables de cooperación 

compostas por colectividades rexionais e locais a un e outro lado da fronteira 
nacional (…) teñen os seus propios órganos decisorios (asemblea ou consello, 
presidencia, secretariado, grupos de traballo, etc) (…) constitúen unha 
plataforma para toda clase de relación-cooperación transfronteiriza entre 
cidadáns, políticos, institucións, axentes económicos, sociais e culturais (…) os 
contidos de cooperación se definen a partir de intereses comúns (…) a 
cooperación faise tanto a escala vertical (europea, nacional, rexional e local) a 
ambos lados da fronteira, como a escala horizontal alén da fronteira (…) as 
decisións tomadas se aplican a escala nacional, seguindo ás lexislacións e 
procedementos en vigor a cada lado da fronteira, evitando así posibles conflitos 
de competencias (…) (as Eurorrexións) son as grandes beneficiadas dos 
programas e iniciativas comunitarias, en especial INTERREG, en cuxa 
preparación e execución participan”(37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(35) Consultar o artigo de ROJO, Argimiro: “Las consecuencias de la Cooperación-Integración 
Transfronteriza: ¿Vamos hacia la refundación de Europa?”, Revista de Estudios Políticos (nueva época), 
Nº 152, Madrid, abril-xuño de 2011. ISSN: 0048-7694. Pp. 49-74. 
(36) ASOCIACIÓN DE REXIÓNS FRONTEIRIZAS DE EUROPA: Transeuropean Co-operation 
between Territorial Authorities: New Challenges and future steps necesary to improve co-operation, 
2001. Citado en ROJO, Argimiro: “Las consecuencias de la Cooperación-Integración Transfronteriza: 
¿Vamos hacia la refundación de Europa?”, op. cit, páxina 70 
(37) ROJO, Argimiro, op. cit, páxina 70 



255 

 

3.3)  Inventario de Boas Prácticas: 
 
 

A continuación preséntase un Inventario de Boas Prácticas existente entre as 162 
experiencias de Eurorrexións contidas na Base de Datos. Este apartado está dividido en 
dúas principais variables:  

 
a) Institucional: referido basicamente a aspectos de cooperación política, 

intermunicipal, interrexional, irmandamentos, intercambios de información, 
fomento e promoción da identidade europeísta, defensa da identidade común, 
perspectiva de creación de Macrorrexións, Gobernanza e políticas estratéxicas, 
pacificación, diálogo político, dereitos humanos e resolución de conflitos; 
 

b) Sectorial: que focaliza principalmente en aspectos como o Desenvolvemento 
Sostible, Turismo ecolóxico, Natureza, I+D, creación de PYMES, políticas de 
innovación, Comercio Exterior, participación cidadá, Mocidade, Sociedade civil, 
política urbana, cooperación marítima, axuda humanitaria, asistencia social, 
prevención de desastres, cooperación ao desenvolvemento e combate contra o 
crime e a explotación sexual. 

 
 
Estas variables están identificadas en torno aos intereses establecidos por cada 

Eurorrexión no relativo a determinadas áreas de traballo e actuación que lle confiren un 
carácter de particularidade. Neste sentido, identificáronse estas variables de acordo ás 
Áreas de Traballo e ao organigrama institucional de cara Eurorrexión, tomando en conta 
que diversas Eurorrexións focalizan o seu interese en máis dunha das variables aquí 
identificadas.  

 
a) INSTITUCIONAL: 

 
a.1) Cooperación Intermunicipal/Rexional, Irmandamentos, intercambio de 
información e experiencias con outras Eurorrexións:  

 
- Euregio 
- Neue Hansse Interregio. Nova Hanseatica Interregio   
- Euroregion Euskadi-Aquitanie     
- Barents Consello Euro-Ártico, Barentsrådet (BEAC)   
- Euregio Bayerische Wald-Böhmerwald Sumava Euroregion Šumava - 

Bavorský le    
- Finnish-Estonian Cooperation 3+3  
- Euroregion Nestos-Mesta       
- Region Sonderjylland-Schleswig      
- Euregion Baltic           
- Örensundskomitén 
- Kvarken Council Kvarkenrådet  
- Nordkalottrådet-The North Calotte Council    
- Comité Centro-Nórdico Mittnordenkommittén 
- GränskommitténOestfold-Bohuslän/Dalsland 
- Comunitat de Trebal dels Pirineus  
- Euroregion Śląsk Cieszyński/Euroregion Těšínské Slezsko    
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- Conferencia de Cidades do Arco Atlántico  
- Euroregion Helsinki-Tallin      
- Euroregion Saule  
- Euroregion Váh-Dunaj-Ipel`Euroregion Vag-Duna-Ipoly  
- Euregio Karelia  
- Euroregio Hajdú-Bihar-Bihor       
- Eurodistric Freiburg- region/Centre et Sud Alsace       
- Black Sea Euroregion BSER         
- (AECT) INTERREG-Programme Grande Région/Grossregion 
- AECT, ZASNET: Associação de Municipios da Terra Fria do Nordeste 

Transmontano, Associação de Municipios da Terra Quente Transmontana, 
Diputación Provincial de Zamora, Diputación Provincial de Salamanca, e 
Ayuntamiento de Zamora 

- (AECT) ArchiMed          
      
a.2) Identidade Común e Perspectiva de Macrorrexións: 
 

- Arge Alp Comunitá di Lavoro Regione Alpine          
- Comunitá di Lavoro Alpes-Adria 
- Communauté du Travail des Alpes Occidentales COTRAO    
- L`Eurorègion Alpes Mediterranèe (AECT)      
- Conferénce Transfrontalière Mont-Blanc Espace Mont-Blanc    
- Association de la Conférence des Alpes Franco-Italiennes /C.A.F.I    
- “Europa dos Pobos”/Macrorrexión Alpina  

 
a.3) Gobernanza e Políticas Estratéxicas: 
 

- Comission du Arc Atlantique 
- Euroregion Silva Nortica (ERSN)  
- AECT Amphictyony-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ-Anfizionia       
- (AECT) Abaúj-Abaujban                    

 
a.4) Promoción do Ideal Europeísta e da Unidade Europea: 
 

- Euroregion Silesia             
- Euroregion Dobrawa/Dobrava       

 
a.5) Pacificación, Diálogo Político, Dereitos Humanos e Resolución de Conflitos: 

 
- Danube-Dráva-Sava Eurorregional Co-operation 
- Euregion Baltic           
- Euregion Country of Lakes/Council for Transborder Cooperation 
- Euroregion Evros-Maritza-Meric 
- Euroregio Eurobalkans 
- Euroregion Puszcza Bialowieska   
- Euroregion Russe-Giurgiu   
- Euroregion Prespa/Ohrid    
- AECT Amphictyony-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ-Anfizionia 
- (AECT) ArchiMed                
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b) SECTORIAL: 
 

b.1) Conservación da Natureza, Turismo Ecolóxico e Desenvolvemento Sostible:  
 

- Communauté  du Travail du Jura        
- Confèrence TransJurassienne (CTJ) 
- Regio PAMINA        
- EuRegio SaarLorLuxRhein (COMREGIO) 
- Euregio Scheldemond      
- PACTE Programme d´action et de cooperation transfrontalière Hainaut-Pas-

de-Calais   
- ARGE Arbeitsgemeinschaft Donauländer  Working Community of the 

Danube States 
- Storstrøms Amt/  Ostholstein Interreg  
- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal    
- Comunidad de Trabajo Extremadura-Alentejo     
- Euroregion Elbe/Labe       
- Euroregion Erzgebirge Euroregion Krušnohoří  
- Euroregion Euskadi-Aquitanie     
- Euroregion Pro Europa Viadrina     
- Euroregio Salzburgo-Berchtesgadener-Traunstein  
- Barents Consello Euro-Ártico, Barentsrådet (BEAC)  
- Euroregion Spree Neiße-Bober   
- Euroregion Tatry   
- Inn-Salzach-Euregio 
- Comunidad de Trabajo Alentejo-Algarve-Andalucía     
- Regio TriRhena     
- Euroregion BUG  
- Finnish-Estonian Cooperation 3+3  
- Regio Insubrica 
- Euroregion Glacensis     
- Regio Sempione   
- Union of Municipalities of Upper Silesia and Northern Moravia  
- Euregio Via Salina  
- EUREGIO Weinviertel- Südmähren-Westslowaskei            
- Euroregion Nestos-Mesta 
- Euroregion Praded Euroregion Pradziad   
- Euroregion Danube-Kris Mures-Tisza DKMT   
- Danube-Dráva-Sava Eurorregional Co-operation  
- Euroregio Inntal    
- EuRegio West Pannonia   
- Euregion Country of Lakes Council for Transborder Cooperation 
- Euroregion Nemunas-Niemen-Neman  
- Euroregion Śląsk Cieszyński/Euroregion Těšínské Slezsko  
- Conferencia de Cidades do Arco Atlántico     
- Euroregio Die Wadden/Watteninseln-Cooperación Trilateral do Mar de 

Wadden 
- Euroregion Saule  
- Euroregion Slaná-Rimava  
- Euroregion Bartuva  
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- Euroregion Bílé/Biele Karpaty Eurorrexión Cárpatos Blancos 
- Euroregio Steiermark Evroregija    
- Ister-Granum Eurorégió       
- Euroregion Danube 21   
- Euroregion Puszcza Bialowieska  
- Euroregion Silva Nortica (ERSN) 
- Euroregion Belasica/Belasitsa-Beles    
- Euroregion Drina-Sava-Majevica 
- Euroregion Łyna-Ława             
- Europaregion Mitte Centrope        
- Adriatic Region        
- Euroregion Stara Planina      
- Conférence des Hautes Vallées/Alte Valli C.H.A.V                
- AECT Eurodistrict de l´Espai Catalá Transfronterer  
- (AECT) Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai      
- (AECT) Duero-Douro           
- (AECT) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d´Opale 
- Rexións do Sudoeste Europeo (RESOE)  
- (AECT) Pons Danubii    
- AECT, ZASNET: Associação de Municipios da Terra Fria do Nordeste 

Transmontano, Associação de Municipios da Terra Quente Transmontana, 
Diputación Provincial de Zamora, Diputación Provincial de Salamanca, e 
Ayuntamiento de Zamora  

- (AECT) Pirineus-Cerdanya  
- EGTC “Novohrad – Nógrád”     
- EGTC “Bodrogközi”               
- AECT Faja Pirítica Ibérica  
- Eurocidade Chaves-Verín             

                                                                           
b.2) Creación de PYMES e Impulso de Proxectos de Innovación: 
 

- Euregio Rhein-Maas-Nord         
- Eurorregion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon-Catalunya     
- Euroregion Stara Planina          

 
b.3) Comercio Exterior: 
 

- Conseil du Léman: Alemaña, Italia, EUA, Kazajstán, China, Singapur, Reino 
Unido, Hong Kong (China) 

 
b.4) Investigación, Ciencia e Tecnoloxía: 
 

- Euregio “Four Motors for Europe”    
- PACTE Programme d´action et de cooperation transfrontalière Hainaut-

Pas-de-Calais   
- ARGE Arbeitsgemeinschaft Donauländer/Working Community of the 

Danube States 
- Eurorregion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon-Catalunya     
- Euroregio Salzburgo-Berchtesgadener-Traunstein  
- Carpathian Euroregion      
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- Eurodistrict Saar-Moselle       
- Europaregion Mitte Centrope       
- Basel/Bâle Trinational Eurodistrict ETB    
- (AECT) TRITIA 
- AECT Faja Pirítica Ibérica  

       
b.5) Participación Cidadán, Mocidade e Sociedade Civil: 
 

- Baltic Sea Seven Islands B7  
- Eurorregion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon-Catalunya         
- Eurorregion Neisse-Nisa-Nysa 
- Euroregion BUG           
- Euroregion Oberrhein        
- Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur 
- Four Corners Co-operation: Conta cun Parlamento da Mocidade 
- Euregio Karelia        
- Euroregion Dobrawa/Dobrava     
- Ister-Granum Eurorégió 
- Euroregio Danube 21   
- Euroregion Puszcza Bialowieska    
- Euroregion Silva Nortica (ERSN)    
- Euroregion Drina-Sava-Majevica 
- Euroregion Russe-Giurgiu         
- Euroregion Šešupė   
- Euroregion Prespa/Ohrid    
- Euroregion Network Polis-Trakia/Kent-RAM Trakia  
- Black Sea Euroregion BSER      
- Conférence des Hautes Vallées/Alte Valli C.H.A.V    
- AECT Amphictyony-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ-Anfizionia                       

                                   
b.6) Política Urbana: 
 

- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal:(Eixo Atlántico) 
- AECT Eurodistrict de l´Espai Catalá Transfronterer  

   
b.7) Cooperación Marítima: 
 

- Conferencia de Rexións Periféricas Marítimas (CRPM) 
- Rives-Manche Region  Arc Manche     
- Euroregio East Sussex, Seine Maritime-Somme 
- Arc Atlantique 
- Euroregion POMERANIA       
- Euroregio Die Wadden/Watteninseln  
- Cooperación Trilateral do Mar de Wadden  

     
b.8) Axuda Humanitaria, Asistencia Social, Prevención de Desastres e Cooperación 
ao Desenvolvemento: 
 

- Euroregion Glacensis         
- Euroregiunii Duranea de Jos/Euroregion Lower Danube     
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- Euroregion Ipel-Ipoly/Ipel’ský Euroregion   
- Euroregion Dobrawa/Dobrava       
- (AECT) Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai      
- (AECT) Duero-Douro           
- (AECT) Ung-Tisza-Túr-Sajó (UTTS) Hernád-Bódva-Szinva 
- (AECT) Hospital de la Cerdanya  
- (AECT) Pons Danubii               
- (AECT) INTERREG-Programme Grande Région/ Grossregion 

   
       
b.9) Combate contra o Crime e a Explotación Sexual: 
 

- Euroregion Strymón-Strouma  Struma/Strymónas 
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4) RETOS E OPORTUNIDADES PARA A COOPERACIÓN 
TRANSFRONTEIRIZA NO PERÍODO 2013-2020 

 

4.1) Redefinición ante un contexto de crise económica 

A pesar do contexto de recesión económica, da apertura e eventual ampliación de 
programas de rescate económico cara países membros da Unión Europea e de presións 
políticas e financeiras sobre a “zona Euro”, a creación de entidades de Cooperación 
Transfronteiriza en Europa segue o seu curso. Entre 2011 e 2012 creáronse un total de 
14 entidades e Eurorrexións, a maior parte Agrupacións Europeas de Cooperación 
Territorial (AECT), amparándose no modelo impulsado desde 2006 pola Comisión 
Europea, orientado a outorgarlle personalidade xurídica ás Eurorrexións. 

 
 O momento, por tanto, esixe dunha redefinición e reformulación de prioridades 

e, principalmente, de fontes de financiamento para un modelo de Cooperación 
Transfronteiriza consolidado e asentado na paisaxe xeográfica e política europea. A 
consolidación das Eurorrexións dependerá, en gran medida, da apertura dunha nova fase 
de actuación, moi probablemente enfocada cara a “Cooperación Transfronteiriza de 
segunda xeración”, que implique, entre outros aspectos:  

 
- considerar o remate do período actual de investimentos de fondos europeos 
(2007-2013) e da apertura dun novo período (2014-2020);  
 
- da adopción da Estratexia “Europa 2020”(38), con especial incidencia nun 
crecemento “intelixente, sostible e inclusivo” que enfocará a súa atención en 
materia económica, laboral e de cohesión social e territorial; 
 
- afondar no proceso de institucionalización das Eurorrexións, incluso 
ampliando a súa actual arquitectura política e administrativa;  
 
- considerar a delegación dunha participación mais activa por parte dos 
actores locais e rexionais públicos e privados, procurando consolidar novas 
fontes de financiamento;  
 
- de asumir políticamente a idea da “cidadanía compartida”, superando así o 
“efecto-barreira” traducido na marca fronteiriza;  
 
- dun maior peso das autoridades locais e rexionais no proceso de toma de 
decisións;  
 
- da adopción e ampliación do principio de subsidiariedade que corresponda a 
unha relación mais fluída e menos dependente entre a Comisión Europea, os 
gobernos centrais estatais e os gobernos locais e rexionais; 
 
- de considerar a posibilidade de fusión das Eurorrexións existentes ou ben de 
asumir a eventualidade de creación das “Macrorrexións” como realidades 
políticas a mediano e longo prazo; 
 

                                                           
(38) Estratexia Europa 2020. Ver enlace: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm 
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- de monitorear os alcances do proceso de ampliación da Unión Europea, 
principalmente cara a área balcánica e Europa do Leste, sendo o caso máis 
significativo o ingreso de Croacia en 2013 e dos procesos de negociación con 
Serbia, Bosnia-Hercegovina, Macedonia e Turquía, neste último caso 
parcialmente paralizado. 
 
- da necesidade de internacionalizar o modelo europeo de Cooperación 
Transfronteiriza cara outras realidades xeográficas e xeopolíticas. 

  
 
Estas variables estarán igualmente determinadas polo peso do instrumento máis 

importante da Unión Europea para posibilitar a Cooperación Transfronteiriza, sendo 
este  INTERREG, unha iniciativa comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER) para favorecer a cooperación entre rexións da Unión Europea. Neste 
sentido, o obxectivo primordial de INTERREG consiste en aumentar a cohesión 
económica e social na UE, fomentando a Cooperación Transfronteiriza, transnacional e 
interrexional, incluso de cara ás rexións ultraperiféricas alén das fronteiras externas da 
UE cos países candidatos a súa adhesión. 

 
En outubro de 2011, a Comisión Europea comunicou as regras que definirán as 

pautas de actuación do Fondo Social Europeo (FSE) e dos fondos europeos de 
INTERREG para o próximo período 2014-2020, cun monto calculado en 336.000 
millóns de euros(39), a través dun paquete lexislativo con especial incidencia na cohesión 
social e laboral, na construción de infraestruturas, nos investimentos para PYMEs, nas 
políticas de innovación social e na participación de axentes sociais e da sociedade 
civil(40). Estas propostas para o Fondo Social Europeo 2014-2020 serán examinadas pola 
Comisión e o Parlamento europeo para finais de 2012. 

 
O horizonte 2020, por tanto, eríxese como decisivo en materia de financiamento, 

razón pola que a apertura do próximo período 2014-2020 de fondos FEDER suporá un 
momento chave para medir a intensidade e as prioridades dunha nova fase de 
ampliación das Eurorrexións e da Cooperación Transfronteiriza. No apartado das 
categorías definidas, compre considerar que estas propostas para o Fondo Social 
Europeo 2014-2020 manteñen os seguintes parámetros(41):  

 
- Rexións menos desenvolvidas, cun PIB per cápita inferior ao 75 % da media 

comunitaria, as cales seguirán a ser a prioridade da política de cohesión; 
- Rexións de transición, cun PIB per cápita comprendido entre o 75 % e o 90 % 

da media comunitaria. Esta categoría inclúe a 51 rexións europeas cunha poboación 
estimada en 72 millóns de cidadáns que, nos derradeiros anos, lograron avanzar en 
materia de competitividade pero que aínda precisan de apoio económico. A Comisión 
Europea estima que para 2014, un total de 20 rexións europeas haberán abandonado a 
categoría de “obxectivo de converxencia” ou de “rexións menos desenvolvidas”; 

                                                           
(39) “La Comisión pone los cimientos para que las inversiones en cohesión tengan un efecto mayor a partir 
de 2014”, Comisión Europea, Comunicado de Prensa, 6 de outubro de 2011. Acceder a súa versión PDF 
en español a través do enlace:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#7 
(40) “Fondo Social Europeo 2014-2020”, Comisión Europea,  última actualización 23/05/2012. Ver en: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=es  
(41) Ibid 
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- Rexións máis desenvolvidas, cun PIB per cápita superior ao 90 % da media 
comunitaria. 
 

Do mesmo xeito, os requisitos nacionais para cumprir os obxectivos da estratexia 
Europa 2020 estableceranse nos Contratos de Asociación asinados pola Comisión 
Europea e os Estados membro. Neste sentido, os investimentos do Fondo Social 
Europeo alinearanse cos obxectivos da estratexia Europa 2020, en especial no relativo 
aos compromisos en materia de emprego, educación e redución da pobreza(42). 

 
Paralelamente, o Marco Estratéxico Común, que recolle as prioridades da Unión 

Europea, aplicarase a todos os fondos, incluídos os de desenvolvemento rural e pesca. 
Neste sentido, estas propostas permitirán aos Estados membro combinar os fondos 
FEDER, FSE e o Fondo de Cohesión en programas de carácter “multifondo”, que 
permitan mellorar a coordinación e facilitar o seu desenvolvemento, paso previo do 
cumprimento dalgúns requisitos, tales como un funcionamento adecuado dos sistemas 
de contratación pública(43). 
 
 

4.2) O Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 
(POCTEP)       

 

 
 
No marco da programación dos Fondos Europeos 2007-2013, a Comisión Europea 

modificou o papel da cooperación transfronteiriza entre os Estados membro, dotándoa 
dunha maior entidade ao converterla nun dos tres Obxectivos Prioritarios da Unión 
Eurpea, sendo este a “Cooperación Territorial Europea”.  

 
Neste sentido, a Comisión Europea aprobou o 25 de outubro de 2007, o Programa 

de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013, contando cunha 
dotación financeira valorada en 354 millóns de euros, dos cales 267,4 millóns (o 75,5%) 
son financiados a través dos fondos  FEDER(44). Este programa abarca unha superficie 
total de 136.640 Km2 (o 23,5 % do espazo total ibérico), contando cunha poboación 
superior aos cinco millóns de habitantes, representando así perto dun 10% da poboación 
total dos dous Estados 

 
Os obxectivos principais do POCTEP afírmanse en promover o desenvolvemento 

das zonas fronteirizas entre España e Portugal, reforzando así as relacións económicas e 
as redesd de cooperación existentes entre as cinco (5) Áreas definidas neste programa.  
promueve el desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal, reforzando las 

                                                           
(42) Ibid 
(43) Ibid 
(44) Páxina oficial do Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013: 
http://www.poctep.eu/index.php?modulo=presentacion&id_area=13  
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relaciones económicas y las redes de cooperación existentes entre las cinco Áreas 
definidas en el Programa.  

 
Estas redes de cooperación veñen desenvolvéndose desde 1989 na execución de 

proxectos de infraestruturas, así como a inclusión doutros sectores como o turismo, 
servizos sociais, medio ambiente, innovación tecnolóxica, sanidade, educación e 
cultura. En casos especiais, poderán ser financiados proxectos desenvolvidos en  zonas 
adxacentes ás de ámbito básico e que se atopan identificadas no Programa 

 
As cinco (5) Áreas definidas no Programa de Cooperación Transfronteiriza 

España-Portugal 2007-2013 son:  
 
- Galicia / Norte de Portugal 
- Castela e León / Norte de Portugal 
- Castela e León / Centro de Portugal  
- Estremadura / Centro / Alentejo 
- Andalucía / Alentejo / Algarve  
 
As mesmas abarcan un territorio composto por 17 NUT III fronteirizas, sendo 

estas:  
 
- Provincias Españolas: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, 

Badaxoz e Huelva; 
- Rexións NUT III portuguesas: Minho-Lima, Cávado, Alto Tras-ós-Montes, 

Douro, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo Central, 
Baixo Alentejo e Algarve. 

 
Paralelamente, o POCTEP estruturase en catro (4) eixes prioritarios(45): 
 
- Cooperación e xestión conxunta para o fomento da competitividad e 

promoción do emprego: este eixe conta cunha achega de 93,63 millóns de 
euros dos fondos FEDER, desenvolvendo actuacións como a promoción de 
estruturas mixtas de innovación e desenvolvemento tecnolóxico, a dinamización 
da sociedade da información e economías locais e a promoción das relacións 
entre empresas e asociacións empresariais e comerciais; 

- Cooperación e xestión conxunta en medio ambiente, patrimonio e entorno 
natural: con 76,754 millóns de euros de fondos FEDER, permiten o apoio en  
infraestruturas e servizos ambientais coordinados, tales como protección, 
conservación e valorización do medio ambiente, xestión conxunta de recursos 
humanos e materiais en situación de catástrofes, promoción local de recursos 
culturales e impulso do acervo turístico común, principalmente en recursos 
ambientais, así como proxectos de utilización compartida de recursos 
enerxéticos; 

- Cooperación e xestión conxunta en accesibilidade e ordenación 
territorial: con 56,17 millóns de euros de fondos FEDER, están dirixidas ao 
reforzamento da integración territorial, o desenvolvemento da cooperación entre 
áreas urbanas e rurais, a mellora das conexións transfronteirizas no ámbito 

                                                           
(45) Ibid 
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rexional e local, e a planificación dunha rede conxunta de infraestruturas 
loxísticas; 

- Cooperación e xestión conxunta para o fomento da cooperación e 
integración económica e social: con fondos FEDER de 22,80 millóns de euros, 
focalízase na utilización conxunta de equipamentos e servizos sociais 
educativos, económicos, sanitarios e administrativos, entre outros, así como en  
potenciar a eficacia das redes de cooperación existentes no ámbito municipal, 
empresarial, social e institucional. 

 
No apartado das estruturas de xestión e de seguimento do Programa(46), destacamos:  
 
- Autoridade de Xestión: Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio 

de Economía e Facenda de España; 
- Autoridade de Certificación: Instituto Financeiro para o Desenvolvimento 

Regional del Ministerio do Ambiente, Ordenamento do Territorio e 
Desenvolvimento Regional de Portugal; 

- Autoridade de Auditoría: Intervención Xeral da Administración do Estado 
(España), en coordinación coa Inspección Xeral de Finanzas de Portugal;  

- Comité de Seguimento: o cal garante a eficacia e calidade de execución do 
Programa; 

- Comité de Xestión: responsable da selección dos proxectos e do seguimento 
dos mismos durante a súa execución; 

- Comités Territoriais: establécense un por cada Área de Cooperación para 
garantir a aproximación aos promotores locais; 

- Coordinadores Rexionais/Nacionais: actúan como interlocutores do Programa 
a nivel rexional coas entidades participantes nos proxectos, participan na 
selección e seguimento dos proxectos; 

- Secretariado Técnico Conxunto: con sede na ciudad de Badaxoz, presta apoio 
ao conxunto de estruturas de xestión do Programa e aos promotores de 
proxectos. 

 
O POCTEP 2007-2013 aprobou ata o momento (novembro de 2012) un total de 

195 proxectos(47), con eixes prioritarios como o fomento da competitividade e 
promoción do emprego, medio ambiente e patrimonio cultural, accesibilidade e 
ordenación territorial e cooperación e integración económica e social. Estes 
proxectos son presentados polo Beneficiario Principal no seu propio idioma, na sede 
do Secretariado Técnico Conxunto (STC) do POCTEP, localizado en:   

Rúa Luis Álvarez Lencero 3, Planta 3ª, oficina 13,  
06011 BADAJOZ (España)  
E-mail: stc@poctep.eu  

 
Entre as súas recentes actividades, o POCTEP presentou 31 proxectos de 

competitividade e emprego no “Seminario de Difusión de Resultados” celebrado no 
Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnoloxía (INL), en Braga (Portugal) entre o 
19 e 20 de setembro de 2012, con motivo da conmemoración do “Día Europeo da 
Cooperación” (ETC DAY)  

 

                                                           
(46) Ibid 
(47)http://www.poctep.eu/index.php?modulo=proyectos_aprobados&busqueda=&id_area=&id_tipo=&lim
ite=30&areas=&tematicas=&apoyos=&estructurantesenlace: =  
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4.3) Ampliando a Política Europea de Veciñanza  
 
Compre igualmente considerar que o programa INTERREG focaliza a súa 

atención cara os países veciños da Unión Europea, tamén considerados “países 
terceiros”, como áreas elixibles para a Cooperación Transfronteiriza. Estes países 
poden beneficiarse do programa unicamente en forma de servizos e non de 
investimentos directos no seu propio territorio, sen posibilidade de participación dos 
socios terceiros na mesma planificación e elección de proxectos.  

 
Na actualidade, os investimentos directos en territorios externos á Unión Europea 

lévanse a cabo a través dos seguintes fondos de cooperación externa:  
 

a) CARDS (Balcáns Occidentais); 
b) MEDA (Mediterráneo Sur e Oriente Medio);  
c) TACIS (países membros da extinta URSS); 
d) PHARE, ISPA, SAPARD (países en fase de pre- pre-adhesión).  

 
Compre con isto considerar o importa total do orzamento da Unión Europea para 

estes e outros instrumentos de financiamento no período 2014-2020, e que alcanzarán 
un monto total de 96.249,4 millóns de euros(48). Os montos por programa son: 

 
- Instrumento de Preadhesión (IPA)(49): 14.110 millóns EUR 
- Instrumento Europeo de Veciñanza (IEV)(50): 18.182 millóns EUR 
- Instrumento de Cooperación ao Desenvolvemento (ICD): 23.295 millóns EUR 
- Instrumento de Asociación (IA): 1.131 millóns EUR 
- Instrumento de Estabilidad (IE): 2.829 millóns EUR 
- Instrumento Europeo para a Democracia e os Dereitos Humanos (IEDDH): 

1.578 millóns EUR 
- Instrumento de Cooperación en materia de Seguridade Nuclear: 631 millóns 

EUR 
- Instrumento para Groenlandia: 219 millóns EUR 
- Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED, fora do orzamento da Unión 

Europea): 34.276 millóns EUR 
 

A actual fase de planificación dos programas de Cooperación Transfronteiriza 
comezou en 2007 e finalizará en 2013, con diferenzas significativas no que se refire ao 
proceso de planificación e financiamento. Ademais a Cooperación Territorial 
(característica de INTERREG) incorpórase no terceiro obxectivo dos fondos estruturais.  
                                                           
(48) “Reforzar la posición de Europa en el mundo: el presupuesto de política exterior para 2014-2020 
permitirá a la Unión respetar sus compromisos y promover valores compartidos”, Comisión Europea, 
Comunicado de Prensa, 7 de decembro de 2011. Ver en: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1510&format=HTML&aged=0&languag
e=ES 
(49) Sendo estes Albania, Bosnia-Hercegovina, Islandia, Kosovo (no marco da RCSNU 1244/1999), 
Montenegro, Serbia, Turquía e a antigua República Yugoslava de Macedonia. Fonte: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1510&format=HTML&aged=0&languag
e=ES  
(50) Dirixidos a Alxeria, Armenia, Acerbaixán, Bielorrusia, Exipto, Xeorxia, Israel, Xordania, Líbano, 
Libia, Marrocos, Moldavia, Siria, os Territorios Palestinos Ocupados, Tunisia e Ucraína. Fonte: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1510&format=HTML&aged=0&languag
e=ES 
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Os obxectivos deste período 2007-2013 son:  

 
a) Obxectivo 1 apunta á converxencia das rexións europeas menos adiantadas cara 

aos standard dos demais países. Os instrumentos correspondentes son os fondos 
estruturais FERS e FSE;  
 

b) Obxectivo 2 corresponde á competitividade rexional e o emprego. Tamén para 
este obxectivo recórrese a FERS e FSE;  
 

c) Obxectivo 3, introduce o tema da Cooperación Territorial articulada entre 
cooperación transfronteiriza (entre rexións lindeiras), transnacional (que 
involucra a grupos de rexións de distintos países) e interrexional (redes de 
intercambio dentro das grandes zonas sub-continentais Sur, Nordeste, Noroeste e 
Leste). 

 
O dualismo entre INTERREG e os programas de Cooperación Externa supérase a 

través de dous novos instrumentos financeiros respectivamente destinados aos países 
en pre-adhesión (IPA) e aos países veciños (ENPI), cuxos fondos poden utilizarse 
indistintamente para accións dentro e fóra das fronteiras comunitarias.  

 
No bienio 2005-2006 foise experimentando formas transitorias de coordinación 

entre o actual INTERREG e os programas de cooperación externa, prefigurando o 
funcionamento futuro de IPA e ENPI, instrumentos dirixidos aos “países veciños”: con 
esta expresión a UE indica os países confinantes coa mesma, de maneira que este 
concepto reúne tanto aos países candidatos (efectivos ou potenciais) á adhesión á UE 
como os que non teñen esta perspectiva. A política realizada a favor do primeiro grupo 
de países chámase política de pre-adhesión (sendo estes Croacia, Turquía e Macedonia), 
mentres o conxunto de acción en favor do outro grupo de países defínese como 
“Política de Veciñanza” (PEV): Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Ucraína, Alxeria, 
Exipto, Israel, Xordania, Líbano, Libia, Marrocos, Autoridade Nacional Palestina, Siria 
e Tunisia. Esta distinción é moi importante para ter unha representación clara das 
relacións da Unión Europea cos Estados veciños.  

 
A Política de Veciñanza (PEV) é a resposta da Unión Europea á aposta da 

ampliación cara aos dez novos países membros en 2004 (Eslovenia, Lituania, Letonia, 
Estonia, República Checa, Eslovaquia, Chipre, Malta, Hungría e Polonia) e outros dous 
en 2009 (Romanía e Bulgaria). A PEV foi aprobada de forma oficial en Salónica 
(Grecia) en xuño de 2003. De feito, logo deste acontecemento, a Unión Europea 
coñeceu unha transformación non só polo que se refire ao seu tamaño (os países 
membros son agora 27 co resultado de que os habitantes da Unión Europea chegaron a 
493 millóns), senón tamén polo que se refire aos seus confíns: coa ampliación, a Unión 
Europea debuxou novamente os seus límites e agora enfróntase a novos países veciños 
tanto no Leste como na conca mediterránea.  
 

O aspecto innovador da PEV é a aceptación da forte interdependencia entre a Unión 
Europea e os países veciños, excedendo de feito a distinción entre política interna e 
política exterior. Dentro do grupo de países destinatarios da PEV hai unha distinción 
entre países que teñen a posibilidade de entrar nun futuro a formar parte da Unión, é 
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dicir, os de Europa do Leste, e países que non teñen esta perspectiva, como son os da 
ribeira sur do Mediterráneo e Oriente Medio. Un caso aparte é o de Rusia, que percibe a 
PEV como unha relación desequilibrada e prefire estipular acordos específicos coa 
Unión Europea.  

 
Para lograr o obxectivo de compartir algunhas vantaxes económicas propias da UE 

tamén cos países terceiros, a Comisión Europea dispuxo a institución dun novo 
instrumento financeiro, denominado Instrumento Europeo de Veciñanza e 
Asociación (ENPI polas súas siglas en inglés) a utilizarse dentro dos confíns europeos:  

 
a) entre 2004 e 2006, coordinando os instrumentos financeiros existentes para 

accións a levar a cabo nestes países: en particular, a coordinación de 
INTERREG con MEDA, para a área mediterránea e Oriente Medio e TACIS 
para os países ex membros da Unión Soviética; 

b) desde 2007, pondo en marcha o novo instrumento de veciñanza ENPI.  
Para os países que ten diante de si a perspectiva da adhesión á Unión 
Europea o proceso é parecido: no período de transición o programa 
INTERREG coordínase co programa CARDS, que representa de momento o 
instrumento principal de financiamento das actividades de cooperación dos 
países europeos coa área balcánica; 

 
Tamén neste caso, desde 2007 dispúxose a entrada en vigor dun instrumento 

específico para esta zona que se chamará IPA (Instrument for Pre-Accession 
Assistance). IPA substituirá tamén os actuais instrumentos de pre-adhesión PHARE, 
ISPA e SAPARD.  

 
En maio de 2004, a Comisión Europea presentou un documento intitulado 

European Neighbourhood Policy Strategy Paper(51) onde se expuñan os principios e 
contidos da Política Europea de Veciñanza e o camiño para chegar á súa realización.  
O procedemento exposto pola Comisión para o logro dos obxectivos da PEV baséase na 
definición, de acordo cos Países terceiros, dun conxunto de prioridades que van 
constituír os Plans de Acción. Estes son acordos políticos, non tratados vinculantes, 
polo que non é necesaria a súa ratificación por parte dos Estados nacionais.  

 
Os Plans de Acción están baseados no recoñecemento común de principios como o 

respecto dos dereitos humanos, a democracia, a descentralización, a legalidade, o 
fomento de accións de boa veciñanza, as normas do libre mercado e do 
desenvolvemento sostible.  

 
A PEV involucra os tres “alicerces” da UE: mercado común, a política exterior e de 

defensa; xustiza e asuntos internos. As temáticas prioritarias a nivel xeral son:  
 

c) infraestruturas de transporte;  
d) investimentos para a cohesión económica e social (investimentos produtivos, 

recursos humanos, infraestruturas comerciais, cooperación en investigación e 
innovación); 

e) intercambios educativos e culturais entre pobos.  
 
                                                           
(51) European Neighbourhood Policy Strategy Paper, Commission of the European Communities, 
Bruxelas, 12 de maio de 2004. Ver en:   http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf 
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Ademais, existen prioridades relacionadas coas distintas áreas xeográficas. Para os 
países de Europa do Leste proponse o fortalecemento da cooperación entre empresas, as 
temáticas ambientais, seguridade nuclear, recursos naturais, xustiza e asuntos internos. 
Para os países da conca mediterránea exponse a integración Sur-Sur, a cooperación 
subrexional, e a harmonización do marco regulamentario. Así mesmo a UE pide a todos 
as súas veciños colaboración no sector enerxético, dos transportes e da loita ao 
terrorismo.  

 
O principio que está na base dos Plans de Acción é a responsabilidade compartida 

segundo a cal as obrigas asumidas teñen que ser aceptadas polas dúas partes e non 
deben ser impostas de xeito unilateral por parte da soa Unión Europea.  
Outro principio esencial destes acordos é a diferenciación, segundo a cal os Plans de 
Acción teñen que ser elaborados conforme a situación específica de cada país, tomando 
como punto de referencia as relacións de cooperación existentes entre o país e a Unión 
Europea.  

 
Se os obxectivos expresados nos Plans de Acción serán alcanzados dentro dos 

próximos cinco anos desde a súa aprobación, será posible asinar novos acordos 
chamados Acordos europeos de veciñanza.  
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5) XUSTIFICACIÓN E NECESIDADE DO LABORATORIO EUROPEO 
DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA 

 
 

Sendo o obxectivo principal deste estudo a eventual concreción dun Laboratorio 
Europeo de Cooperación Transfronteiriza impulsado dende a Dirección Xeral de 
Relacións Exteriores e coa Unión Europea da Xunta de Galicia, defínense somo 
prioridades deste proxecto as seguintes:  

 
a) Necesidade dun monitoreo a través da actualización periódica da Base de Datos 

elaborada neste estudo, como ferramenta básica para identificar aos actores, 
medir o estado e os retos que se abren para a Cooperación Transfronteiriza en 
Europa a mediano prazo, con horizonte no próximo período de fondos 
INTERREG 2014-2020; 
 

b) A elaboración de informes periódicos de carácter mensual sobre o seguimento 
de casos específicos de entidades de Cooperación Transfronteiriza, así como a 
inclusión de seccións de noticias e informacións que permitan completar o 
proceso de actualización, de recomendacións e de propectivas que sirvan como 
marco de referencia de actuación para a Comisión Europea e as entidades 
públicas e privadas involucradas na Cooperación Transfronteiriza; 
 

c) Elaborar estratexias e recomendacións destinadas á configuración dun modelo 
europeo de Cooperación Transfronteiriza e considerar as oportunidades que se 
presentarían no caso dunha eventual internacionalización deste modelo, 
articulado e estruturado, cara outros ámbitos xeográficos e xeopolíticos, que 
permita servir de referencia para escenarios de actuación e intercambios de 
experiencias sobre os modelos de Cooperación Transfronteiriza.  

Este ámbito resulta estratéxico para a Cooperación Transfronteiriza 
europea tomando en conta que estos escenarios xeográficos adoecen de 
mecanismos efectivos de Cooperación Transfronteiriza, así como focalizan as 
súas prioridades cara áreas de traballo como a construción de infraestruturas e 
transportes, onde as Eurorrexións xa posúen unha fluída traxectoria.  
 

Tanto como o monitoreo do estado da Cooperación Transfronteiriza en Europa, a 
aposta pola configuración estruturada dun modelo europeo de Cooperación 
Transfronteiriza e a súa eventual internacionalización eríxese como un factor 
estratéxico. Isto obriga a considerar determinados escenarios de actuación onde a Unión 
Europea, así como diversos centros de investigación europeos, xa teñen elaborado un 
percorrido de actuación.  
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Neste sentido, compre considerar os seguintes escenarios de actuación:  
 
- AMÉRICA LATINA:  

 

América Latina corresponde un escenario estratéxico de relevancia á hora de 
considerar diversas experiencias de Cooperación Transfronteiriza en Europa como 
modelos de referencias en diversos ámbitos.  

 
Non obstante, debese destacar que as iniciativas de Cooperación Transfronteiriza 

en América Latina, principalmente focalizadas nas áreas de México-América Central, 
países andinos e América do Sur, adoecen da mesma relevancia e importancia que no 
caso europeo, en particular tomando en conta factores estruturais, en particular as 
abruptas desigualdades socioeconómicas; unha excesiva urbanización que imprime 
focos de marxinalización social; unha maior tradición cultural e institucional cara o 
centralismo político, que afecta a preeminencia do principio da subsidiariedade; e 
escaso peso dos procesos de descentralización política e administrativa, afectando as 
consecuentes transferencias de responsabilidades, competencias e recursos ás instancias 
gobernamentais subestatais. Incluso, a competencia de Cooperación Internacional 
non soe estar contemplada nos textos constitucionais latinoamericanos, atribuíndose 
a mesma como competencia do Estado central(52) .  

 
Estes e outros factores determinan un cadro manifestado pola baixa 

institucionalidade e limitacións en canto ao seu financiamento, en particular no 
relativo a un menor gasto público orientado á Cooperación Territorial, en comparación 
co caso europeo. Non obstante, a rexión presenta un potencial destacable para este tipo 
de iniciativas(53). De feito, e a pesar de que historicamente existe un notable nivel de 
distanciamento político entre as rexións fronteirizas latinoamericanas co respecto 
aos seus poderes centralizados, así como da existencia de diversos conflitos 
territoriais entre varios deste países (por exemplo, Venezuela-Colombia; Colombia-
Panamá; Perú-Ecuador; Bolivia-Chile, etc), a potencialidade de carácter xeográfico 
existente na rexión á hora de considerar diversas iniciativas e proxectos de Cooperación 
Transfronteiriza vese manifestada pola existencia de 21 fronteiras binacionais dende 
México ata América do Sur(54). 

 
Igualmente, é preciso considerar que estas iniciativas de Cooperación 

Transfronteiriza que involucran a poderes locais e rexionais de América Latina e da 
Unión Europea, poden igualmente ser consideradas e asimiladas baixo o concepto de 
Cooperación Descentralizada Pública ao Desenvolvemento(55). Por tanto, no caso 
latinoamericano, a categoría de Cooperación Territorial preséntase en tres dimensións: 
transfronteiriza, transnacional e interrexional(56). 

 
 

                                                           
(52) OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA 
LATINA, Aportes de la Cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina a la cooperación 
territorial en América Latina. Elementos para el Debate, Colección de Estudios de Investigación, Nº 1, 
Montevideo, 2007, páxinas 25-36. Consultar en: http://www.forum-localgovts-
uealc.org/uploads/file/Coop%20Dec%20y%20Coop%20Territorial%20UE-AL.pdf 
(53) Ibid, páxina 11.  
(54) Ibid, páxinas 61-62. 
(55) Ibid, páxina 15. 
(56) Ibid, páxina 15. 
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Experiencias pioneiras latinoamericanas: 
 

Compre considerar que América do Sur é unha rexión pioneira na Cooperación 
Transfronteiriza, incluso anterior ao modelo europeo, con casos específicos que datan 
da década de 1930. Por tomar un exemplo mais recente, unha experiencia pioneira foi 
a conformación de asembleas fronteirizas na fronteira colombo-venezolana 
impulsada en 1986 entre o estado Táchira (Venezuela) e o Departamento do Norte 
de Santander (Colombia)(57). Estas experiencias ampliáronse a nivel rexional, en 
particular coa constitución en 2002 da Corporación de Desenvolvemento Fronteirizo 
entre a Municipalidade de Huaquillas (Ecuador), a Municipalidade Distrital de 
Aguas Verdes (Perú) e os seus respectivos gobernos rexionais así como entidades da 
sociedade civil(58).  

 
No marco dos países andinos, existen desde 1999 diversos acordos fronteirizos 

dentro da Comunidade Andina de Nacións (CAN) sobre Política Comunitaria de 
Integración e Desenvolvemento Fronteirizo, que permitiron establecer as Zonas de 
Integración Fronteiriza (ZIF), das que actualmente funcionan catro (4): nas fronteiras 
entre Colombia-Ecuador; Colombia-Perú; Ecuador-Perú; e Bolivia-Perú(59). Existen 
igualmente outras iniciativas tales como o programa “Cidadáns Sen Fronteiras” 
establecidos en cinco (5) zonas da CAN: Arica (Chile) e Tacna (Perú); Villazón 
(Bolivia) e La Quiaca (Arxentina); Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia); Yunguyo 
(Perú) e Copacabana (Bolivia); e Cúcuta (Colombia) e San Antonio del Táchira 
(Venezuela); e a Rede Andina de Cidades (2003), conformada por 30 gobernos locais 
de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador e Venezuela, e que conta cunha arquitectura 
institucional moi similar á de diversas Eurorrexións, conformada por un Consello 
Directivo, unha Secretaría Executiva, unha Asemblea Plenaria e os responsables dos 
cinco eixes de traballo(60). 

 
A nivel centroamericano, compre considerar a existencia a partir de 1988 do Plan 

de Desenvolvemento Fronteirizo Trinacional (Plan Trifinio) entre O Salvador, 
Guatemala e Honduras, na que participan os gobernadores dos respectivos 
Departamentos fronteirizos, entidades da sociedade civil e do sector privado que forman 
parte do Comité Consultivo do Plan(61), así como o proxecto “A Cooperación 
Transfronteiriza en Centroamérica” impulsado desde 1999 pola Fundación para la 
Paz y la Democracia (FUNPADEM), con sede en Costa Rica, e cuxos obxectivos se 
focalizan na conformación dunha Asociación Rexional de Gobernos Locais Fronteirizos 
como instrumento executivo dun eventual Convenio Centroamericano de Rexións 
Fronteirizas(62). 

 

                                                           
(57) OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA 
LATINA, Aportes de la Cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina a la cooperación 
territorial en América Latina. Elementos para el Debate, op.cit, páxina 63. 
(58) Ibid, páxina 64. 
(59) Ibid, páxina 66. 
(60) Ibid, pp. 68-69. 
(61) Ibid, páxina 65. Para maior información, consultar igualmente o enlace da Comisión Trinacional do 
Plan Trifinio (CTPT), dentro do web do Sistema de Integración Centroamericana (SICA): 
http://www.sica.int/trifinio/ctpt/plan_trifinio.aspx?IdEnt=140  
(62) Ibid, páxina 65. O web da Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) é: 
http://www.funpadem.org/  
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Igualmente funcionan outras iniciativas como a Federación de Municipios do Itsmo 
Centroamericano (FEMICA), creado en 1991 por Municipalidades, asociacións, 
federacións, etc de carácter nacional, rexional, departamental ou provincial(63), e que 
conta cunha arquitectura institucional igualmente similar á de diversas Eurorrexións, 
cunha Asemblea de Alcaldes, unha Xunta Directiva e unha Secretaría Executiva. A 
FEMICA é membro do Comité Consultivo do Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA)(64). 

 
Na área sudamericana, compre observar algunhas iniciativas de poderes locais como 

o Comité de Planificación e Xestión dos Municipios Integrados do Baixo Río 
Uruguai, creado en 1992 por trece Municipios de Arxentina e Uruguai situados en 
ambos lados do Río Uruguai, e que deu paso en 1994 á conformación da Comisión de 
Cooperación para o Desenvolvemento das Zonas de Fronteira Arxentino-Uruguaia 
(CO.DE.FRO)(65).  

 
En 1986, e no marco do Acordo de Integración entre Arxentina e Brasil, que 

posteriormente posibilitou a creación do MERCOSUR a partir de 1991, creouse a 
iniciativa CRECENEA-CODESUL, como marco de cooperación territorial entre as 
Provincias do Nordeste da Arxentina (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre 
Ríos e Santa Fé), agrupadas na Comisión Rexional de Comercio Exterior do Nordeste 
Arxentino (CRECENEA) e os Estados do Sur de Brasil (Río Grande do Sul, Paraná e 
Santa Catarina e posteriormente Mato Grosso do Sul), agrupado no Consello de 
Desenvolvemento do Sur do Brasil (CODESUL)(66). 

 
Por iniciativa do MERCOSUR, en 1995 creouse a Rede MERCOCIDADES, 

conformada actualmente por 160 cidades e localidades dos países membros deste 
organismo, sendo estes Arxentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, ademais de Chile, 
Bolivia e Perú(67). Co obxectivo de integrarse dentro da estrutura organizativa do 
MERCOSUR, a Rede MERCOCIDADES posúe igualmente unha arquitectura 
institucinal moi similar aos casos das Eurorrexións, cunha Asemblea Xeral, un 
Consello, unha Secretaría Executiva, unha Comisión Directiva, unha Secretaría Técnica 
Permanente e as Unidades Temáticas(68).  

 
En 1997 creouse igualmente a ZICOSUR, dentro do marco de MERCOSUR, 

conformado polas rexións de Antofagasta, Tarapacá e Atacama (Chile); os 
Departamentos de Potosí, Tarija e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); as Provincias do 
Noroeste e do Nordeste de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Formosa, 
Chaco e Misionesos (Arxentina); os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Paraná (Brasil); e todos os Departamentos de Paraguai(69).  

 
Compre considerar que, en 2006, o MERCOSUR creou un Fondo para a 

Converxencia Estrutural do MERCOSUR (FOCEM)70, destinado a financiar 

                                                           
(63) Ibid, páxina 69. 
(64) Ibid, páxina 69. 
(65) Ibid, pp. 74-75 
(66) Ibid, pp. 82-83. 
(67) Ibid, páxina 80. 
(68) Ibid, páxina 81. 
(69) Ibid, pp. 84-85 
(70) Páxina wb do Fondo para a Converxencia Estrutural do MERCOSUR (FOCEM): 
http://www.mercosur.int/focem/index.php?c=2118&i=2&id=  
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programas sobre converxencia territorial, cohesión social, en particular en rexións 
menos desenvolvidas, funcionamento institucional e fortalecemento do proceso de 
integración. Cun orzamento total anual de US$ 1 billón calculado de acordo á 
contribución porcentual establecido para cada Estado membro do MERCOSUR, o 
FOCEM impulsa catro (4) grandes programas: o Programa de Converxencia Estrutural; 
o Programa de Desenvolvemento da Competitividade; o Programa de Cohesión Social; 
e o Programa de Fortalecemento da Estrutura Institucional e do Proceso de 
Integración(71). 

 
Outras iniciativas de Cooperación Territorial na área sudamericana son a 

ATACALAR, conformada en 1996 entre a Rexión de Atacama (Chile) e as Provincias 
de Catamarca e La Rioja (Arxentina); e o Foro Corredor Bioceánico Central de 
América do Sur (Foroc CBC), integrado polos estados de Santa Catarina, Río Grande, 
Paraná e São Paulo (Brasil); as Provincias de Entre Ríos, Córdoba, San Luis e Mendoza 
(Arxentina); a Xunta Departamental de Montevideo (Uruguai); e a Rexión de 
Valparaíso (Chile). 

 
 Os proxectos europeos: 
 

O Informe sobre a Cooperación Transfronteiriza en América Latina (Cross-
Border Cooperation in Latin America) elaborado pola Asociación de Rexións 
Fronteirizas Europeas (ARFE) en 2010(72) establece que o Parlamento europeo 
impulsa procesos de Cooperación Transfronteiriza en dúas áreas específicas:  

 
- A fronteira trilateral entre Brasil, Arxentina e Paraguai; 
- A fronteira bilateral entre Brasil e Uruguai. 
 
A preponderancia de América do Sur nestes proxectos debese, en gran medida, á 

estratéxica relación entre a Unión Europea e o Mercado Común do Sur 
(MERCOSUR) creado en 1991 por Brasil, Arxentina, Uruguai e Paraguai e que dende 
mediados de 2012 conta coa participación de Venezuela. A presenza de emigración 
europea nos países MERCOSUR supón igualmente un aliciente e unha variable 
indirecta clave para propiciar os mecanismos de Cooperación Transfronteiriza seguindo 
o modelo europeo.  

 
As experiencias europeas de Cooperación Transfronteiriza para esta área 

sudamericana focalizan na necesidade de inclusión dos gobernos rexionais e locais, a 
través dun amplio proceso de descentralización política administrativa por parte dos 
gobernos centrais sudamericanos, así como da participación da sociedade civil, ONGs, 
cámaras empresariais, medios de comunicación, etc, en proxectos de Cooperación 
Transfronteiriza(73). Compre enumerar os proxectos elaborados pola Cooperación 
Transfronteiriza europea en América do Sur, principalmente impulsados pola ARFE 
e a Comisión Europea:  

 

                                                           
(71) Ibid, pp. 91-92 
(72) CROSS-BORDER COOPERATION IN LATIN AMERICA: Contribution to the regional integration 
process, Final Report, Reference nº 2009.CE.16.0.AT.118, Association of European Border Regions 
(AEBR), Outubro 2010. Consultar en: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/international/pdf/final_report_cbc_la_en.pdf 
(73) Ibid 
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- A Ruta Transfronteiriza de Reduccións Xesuíticas, baseado nas Rutas de 
Misións Xesuíticas entre Arxentina e Paraguai, con énfase nas rutas turísticas e a 
súa consecuente comercialización; 

- A Comisión Mixta Arxentino-Paraguaia do Río Paraná (COMIP), enfocada na 
xestión de recursos en torno ao Río Paraná: 

- Cidades Xemelgas, tamén entre Arxentina e Paraguai, con especial incidencia 
nos problemas fronteirizos (narcotráfico, contrabando, criminalidade, etc) e nos 
lazos socioculturais e as actividades económicas; 

- Proxecto Transnacional Río da Prata, elaborado en torno ao triángulo do Río 
da Prata entre Arxentina, Brasil e Uruguai, como proxecto piloto para a 
construción dunha Rexión Metropolitana do Río da Prata; 

- A Faixa de Fronteira de Brasil, con iniciativas impulsadas polo Goberno 
Federal de Brasil e diversos Estados brasileiros e na que participa o grupo 
RETIS da Universidade Federal de Río de Xaneiro. 

 
Outros proxectos igualmente relevantes son o Programa URB-AL(74), un programa 

de Cooperación Descentralizada creado en 1995, impulsado pola Comisión Europea e 
dirixido ás colectividades locais (cidades, aglomeracións urbanas, provincias, rexións, 
etc), dos 27 países membros da Unión Europea e dos 18 países de América Latina, 
cuxas autoridades foran elixidas democraticamente, co propósito de desenvolver 
relacións directas de cooperación e de difusión de programas de boas prácticas en 
materia de políticas urbanas(75).  

 
Neste sentido, o Programa URB-AL enfoca en diversas iniciativas de cooperación 

orientada a asuntos urbanos como as políticas sociais, seguridade cidadá e combate á 
delincuencia (en particular, políticas antidrogas), democracia, medio ambiente urbano, 
desenvolvemento económico, xestión e control da urbanización, promoción do papel 
das mulleres na toma de decisións, loita contra pobreza urbana, sociedade de 
información, financiamento local e orzamento participativo(76). Desde a súa creación, 
este Programa involucrou ó redor de 1.000 entidades locais e rexionais de América 
Latina e da Unión Europea, con aproximadamente 194 proxectos comúns 
mobilizando aproximadamente 64 millóns de euros(77).  

 
A Cooperación galega: 

 
Igualmente, debese enunciar o proxecto de Cooperación Transnacional asinado en 

Florianópolis (estado de Santa Catarina, Brasil) en marzo de 1998 entre a Xunta de 
Galicia, como membro e representante da Conferencia de Rexións Periféricas e 

                                                           
(74) Páxina web do Programa URB-AL: http://www.urb-
al3.eu/index.php/contenido/urb_al?id_menu_principal=4  
(75) OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA 
LATINA, Aportes de la Cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina a la cooperación 
territorial en América Latina. Elementos para el Debate, op.cit, páxina 102. 
(76) Páxina web Programa URB-AL: http://www.urb-
al3.eu/index.php/contenido/programa_urb_al?id_submenu_principal=35  
(77) OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA 
LATINA, Aportes de la Cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina a la cooperación 
territorial en América Latina. Elementos para el Debate, op.cit, páxina 104. Consultar igualmente o web 
do Programa URB-AL: http://www.urb-
al3.eu/index.php/contenido/programa_urb_al?id_submenu_principal=35  
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Marítimas de Europa (CRPM), coa anteriormente denominada CRECENEA-
CODESUL(78), para impulsar un Plan de Traballo establecido a partir de 1999(79) entre 
a CRPM e CRECENEA-CODESUL, actuando a Xunta de Galicia como entidade 
coordinadora, en proxectos e estratexias establecidos en torno a:  

 
♦ O Comité de Comercio Internacional, como intercambio de experiencias e 

estratexias de comercio internacional; 
♦ O Comité no ámbito da Cultura, Educación e Universidades, que implica 

Bolsas de Estudo, eventos culturais conxuntos, a creación dunha Biblioteca 
CRPM/Unión Europea, etc; 

♦ A Cooperación Técnica Interrexional, para o intercambio de experiencias e 
know-how sobre Cooperación Transfronteiriza(80). 

 
Este Plan de Traballo CRPM/CRECENEA-CODESUL permitiu realizar diversas 

actividades, como unha Exposición de PYMES no estado de Paraná (Brasil) no 2002, 
coordinado pola Xunta de Galicia e a CRPM; e diversos seminarios anuais de 
formación para técnicos en Cooperación Interrexional e outros cursos de formación a 
distancia(81). 

 
Igualmente, non se debe esquecer a incidencia dos proxectos de Cooperación 

Internacional ao Desenvolvemento que a Cooperación Galega realiza en países de 
América Latina. No marco do II Plan Director de Cooperación Galega para o 
Desenvolvemento 2010-2013(82), establecido pola Dirección Xeral de Relacións 
Exteriores e coa Unión Europea da Xunta de Galicia, definíronse como obxectivos 
prioritarios para a cooperación exterior galega os seguintes países latinoamericanos:  

 
♦ América do Sur: Bolivia, Ecuador e Perú; 
♦ Caribe: Haití e República Dominicana; 
♦ América Central: Guatemala, Hondura, Nicaragua e O Salvador. 

 
No marco do I Plan Director de Cooperación Galega para o Desenvolvemento 

2006-2009(83), estableceronse como obxectivos prioritarios os seguintes países 
latinoamericanos:  

 
♦ América do Sur: Bolivia, Ecuador e Perú  
♦ Caribe: Cuba, República Dominicana e Haití  
♦ América Central:  Guatemala, O Salvador, Honduras e Nicaragua. 

                                                           
(78) OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA 
LATINA, Aportes de la Cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina a la cooperación 
territorial en América Latina. Elementos para el Debate, op.cit, pp. 105-106. 
(79) Ata de Porto Alegre CRPM/CODESUL/CRECENEA-LITORAL, 14 de maio de 1999. Consultar en: 
www.codesul.com.br/ata_reuniao_codesul_crecenea_31052007.doc  
(80) OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA 
LATINA, Aportes de la Cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina a la cooperación 
territorial en América Latina. Elementos para el Debate, op.cit, páxina 106. 
(81) Ibid, páxina 106. 
(82) Páxina web de Cooperación Galega, Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea da 
Xunta de Galicia. Consultar en: http://www.cooperaciongalega.org/estatica.php?idSeccion=106  
(83) I Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento 2006-2009. Consultar en:  
http://www.cooperaciongalega.org/documentos_ver.php?idSeccion=115&idelemento=7&idTipo=8 
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Compre destacar que as actuacións da Cooperación Galega no exterior vertébranse a 

través do Decreto 326/2004 do 29 de decembro de 2004, publicado no Diario Oficial de 
Galicia o 31 de xaneiro de 2005, onde se regulan os órganos de coordinación e 
asesoramento en materia de Cooperación ao Desenvolvemento, e polo que se crea o 
Rexistro Galego de Axentes de Cooperación ao Desenvolvemento, que permitiu a 
constitución da Comisión Interdepartamental de Cooperación para o Desenvolvemento 
(CINCODE), da Comisión Interterritorial de Cooperación ao Desenvolvemento 
(CINTERCODE) e do Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento 
(CONGACODE) como órganos de participación e de consulta da cooperación galega, 
sendo estes os Departamentos da Xunta de Galicia que leven a cabo actuacións de 
cooperación; as entidades locais que forman parte do Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade; e as ONGDs e todos os axentes de cooperación recoñecidos na Lei 
3/2003 do 19 de xuño de 2003(84). 

 
 Observando dunha forma global, a Cooperación galega impulsada pola Xunta 
de Galicia, diversas ONGDS e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 
como órgano municipalista de cooperación exterior, veñen realizando nos derradeiros 
anos diversos proxectos directos e indirectos de Cooperación ao Desenvolvemento, así 
como de Axuda Humanitaria, en países latinoamericanos como Arxentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguai, Perú, Uruguai, Venezuela, Belice, Costa Rica, 
Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, O Salvador, Panamá e 
República Dominicana(85). 
 
 Outro apartado que reflicte a presenza de Galicia en América Latina, neste caso 
América do Sur, e que pode constituírse como actor de relevancia para amosar a 
experiencia da Cooperación Transfronteiriza de Galicia e Europa como modelos de 
referencia para a Cooperación Transfronteiriza en América Latina, son as Delegacións 
da Xunta de Galicia en Bos Aires (Arxentina), en funcionamento desde xullo de 
2007; e Montevideo (Uruguai), en funcionamento desde outubro de 2008(86). 
 

“Fronteras Abiertas” e “Proxecto Cascadia”: 
 

Igualmente, resulta imprescindible considerar a vixencia do Proxecto Fronteiras 
Abertas (www.fronterasabiertas.org) impulsado pola Cooperación italiana a través da 
coordinación da Dirección Xeral para a Cooperación ao Desenvolvemento do Ministerio 
de Asuntos Exteriores da República Italiana, do Centro de Studi di Política 
Internazionales (CeSPI) e do Instituto Italo-Latinoamericano (IILA), co obxectivo de 
elaborar unha Rede Interrexional de Cooperación Transfronteiriza. Igualmente 
participan as Rexións italianas de Marche, Toscana, Friuli-Venezia-Giulia,Véneto e 
Abruzzo, así como a provincia de Huelva (España)(87). 

 

                                                           
(84) Consultar en: http://www.cooperaciongalega.org/estatica.php?idSeccion=126  
(85)  Consultar en: http://www.cooperaciongalega.org/proyectos.php?idSeccion=74. Para maior 
información, consultar igualmente os proxectos realizados polo Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade, a través do seu web: http://www.fondogalego.org/web/15_anos_de_proxectos  
(86) Consultar na páxina web de Galicia Aberta (Xunta de Galicia): http://emigracion.xunta.es/es/a-xunta-
no-exterior  
(87) OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA 
LATINA, Aportes de la Cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina a la cooperación 
territorial en América Latina. Elementos para el Debate, op.cit, páxina 109. 
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Neste proxecto participan diversas entidades públicas e privadas con incidencia nas 
seguintes áreas fronteirizas: Ecuador-Perú; Bolivia-Chile-Perú; O Salvador-Honduras-
Nicaragua; e Arxentina-Brasil-Paraguai(88). Entre os seus eixes temáticos están a xestión 
de recursos ambientais, as áreas turísticas integradas, a promoción do desenvolvemento 
económico social e metodoloxías para a gobernanza e a programación territorial, entre 
outros(89). Dentro deste proxecto de Fronteiras Abertas, está igualmente en discusión a 
finalización dunha Plataforma Centroamericana Golfo de Fonseca como rede de 
intercambio de información e experiencias en Cooperación Transfronteiriza.  

 
A incidencia das experiencias europeas de Cooperación Transfronteiriza pode 

ampliarse cara outras áreas como a rexión andina establecida en torno a Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú e Bolivia. A aparición de novos organismos de integración 
rexionais como a Unión de Nacións do Sur (UNASUR), os programas de 
desenvolvemento impulsados por organismos hemisféricos como o Banco 
Interamericano de Desenvolvemento (BID) ou a Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), o interese e incidencia de organismos de investigación 
rexionais como a Facultade Latinoamericana de Ciencias Sociais (FLACSO) e o 
impulso de diversas iniciativas dende a sociedade civil e entidades privadas, significan 
igualmente novas ferramentas de actuación e definición de áreas de cooperación de 
interese nos que a Cooperación Transfronteiriza europea pode inserirse como modelo de 
referencia.  

 
Noutros ámbitos xeográficos, nese caso América do Norte, compre considerar 

outras experiencias de Cooperación Transfronteiriza como o “Proxecto Cascadia” entre 
EUA e Canadá e a concreción de proxectos de Cooperación Transfronteiriza en torno 
ao triángulo fronteirizo entre San Diego e Tijuana na fronteira entre EUA e México. 

   
 
- LUSOFONÍA:  

 
A través da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, o modelo 

europeo de Cooperación Transfronteiriza pode ter unha incidencia e área de influencia 
relevantes no mundo lusófono, en particular en países da África Lusófona membros dos 
Países Africanos de Lingua Oficial Portuguesa (PALOP), como son os casos de 
Angola, Cabo Verde e Mozambique, sen descoidar o cada vez maior peso de Brasil 
como actor emerxente nos escenarios internacionais e da incidencia da cooperación 
internacional brasileira en países da África lusófona. 

 
Con eixe vertebrador a través da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e seguindo 

parámetros similares aos marcos de actuación en América Latina, o modelo europeo de 
Cooperación Transfronteiriza pode focalizar en áreas de actuación como 
infraestruturas e transportes, fortalecemento do poder local e cooperación cultural 
cos países lusófonos. Compre igualmente considerar a presenza e actuación do Fondo 

                                                           
(88) Páxina web do Proxecto Fronteras Abiertas: 
http://www.fronterasabiertas.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=37&Itemid=40 
(89) OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA 
LATINA, Aportes de la Cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina a la cooperación 
territorial en América Latina. Elementos para el Debate, op.cit, páxina 108. 
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Galego de Cooperación e Solidariedade(90) como ente do municipalismo galego no 
marco da Cooperación Internacional ao Desenvolvemento, con proxectos de 
cooperación en Cabo Verde (desde 2004) e Mozambique (2008)  

 
 Seguindo co apartado da Cooperación ao Desenvolvemento, é de salientar 
apresenza da Cooperación Galega nos países lusófonos, establecidos nos seus I e II 
Plan Director Anual de Cooperación Galega anteriormente citados(91), en países como 
Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Mozambique, Santo Tomé e Príncipe e Brasil. 
 

 
- ÁFRICA:  

 
Área prioritaria para a Cooperación Internacional ao Desenvolvemento impulsado 

pola Unión Europea, o continente africano insirese como un escenario de contrastes 
para o modelo de Cooperación Transfronteirizo europeo. Podese considerar que as 
secuelas derivadas das débiles infraestruturais estatais, a propensión de fronteiras 
difusas e permeables, unha paisaxe social e política en moitos aspectos determinados 
por lealdades de carácter tribal e étnico que traspasan as fronteiras dos actuales países 
africanos e, finalmente, a sensación de que a Cooperación Transfronteiriza non 
supón unha prioridade para os gobernos e axentes públicos e privados africanos, 
son factores que obstaculizan pero non deben minorar a presenza da Cooperación 
Transfronteiriza europea nese continente.  

 
 Así e todo, e tal e como indica o informe sobre Cooperación Transfronteiriza en 

África Occidental elaborado pola ARFE a comezos de 2012(92), existen proxectos-
piloto de Cooperación Transfronteiriza impulsados pola Comisión Europea e a 
ARFE en países de África Occidental, que contan con iniciativas de organismos 
rexionais como a Unión Africana (UA) a través do seu Programa Fronteirizo da Unión 
Africana, a  Comunidade Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS polas 
súas siglas en inglés), a Unión Monetaria e Económica de África Occidental (UEMOA) 
e a Comunidade de Desenvolvemento do Sur de África (SADC).  

 
Estes proxectos-piloto son:  
 
- A área SKBo, en torno a Sikasso (Mali), Korhogo (Coté d´Ivoire) e Bobo 

Dioulasso (Burkina Faso), orientado a propiciar proxectos de cooperación ao 
desenvolvemento e en infraestruturas cos poderes locais;  

- A fronteira fluvial entre Senegal e Mauritania, en torno á conca de Karakoro 
entre Mali e Mauritania, con diversas áreas fluviais a ser explotadas;  

                                                           
(90) Consultar os proxectos que desde 1998 ven realizando o Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade en países lusófonos como Cabo Verde e Mozambique, a través da súa páxina web: 
http://www.fondogalego.org/web/15_anos_de_proxectos 
(91) I Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento 2006-2009. Consultar en:  
http://www.cooperaciongalega.org/documentos_ver.php?idSeccion=115&idelemento=7&idTipo=8 e II 
Plan Director da Cooperación Galega ao Desenvolvemento 2010-2012: 
http://www.cooperaciongalega.org/estatica.php?idSeccion=106 
(92) OPPORTUNITIES FOR CROSS-BORDER COOPERATION IN WEST AFRICA: A Contribution to the 
regional integration process, Final Report, Reference No 2010CE160AT057. Association of European 
Border Regions (AEBR), 22 de xaneiro de 2012. Consultar en: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/international/pdf/Final_Report_CBC_WA_EN_6-0.pdf 



280 

 

- O desenvolvemento dunha rede de información e consultoría para xerenciar os 
recursos da auga e a planificación de infraestruturas no Sur de Senegal, 
Guiné Bissau, Guiné Conakry e Mali; 

- O Corredor de Desenvolvemento MKK en torno a Maradi-Katsina-Kano entre 
Nixeria e Níxer; 

- O espazo marítimo de África Occidental en torno a Mauritania, Senegal e Cabo 
Verde, que enlaza coas Illas Canarias e os arquipélagos das Azores e Madeira.  

 
Está en perspectiva a realización da Iº Conferencia de Cooperación 

Transfronteiriza entre Europa e África(93) impulsada pola ARFE, a Unión Africana e 
a ECOWAS, con participación prevista para 200 actores pertenencientes a 
representantes de gobernos dos países de África Occidental, organizacións rexionais, 
autoridades locais, representantes de Eurorrexións, de axencias de desenvolvemento e 
doantes internacionais. 

 
Neste sentido, o pasado 7 e 8 de xuño de 2012 celebrouse en Lomé (Togo) unha 

reunión de expertos dos Estados de África Occidental, co apoio da Oficina Sub-
Rexional para África Occidental da Comisión Económica das Nacións Unidas para 
África, no cometido de discutir o Libro Branco da Comunidade de Estados de África 
Occidental (ECOWAS) no que estableceuse como prioridade o fortalecemento de 
mecanismos de Cooperación Transfronteiriza na área enerxética e de enerxía 
renovable en África Occidental, contando coa presenza de representantes de Benín, 
Cabo Verde, Côte d´Ivoire, Gana, Liberia, Mali, Níxer, Senegal e Togo(94).  

 
 Tamén a Cooperación Galega ten incidencia en África como mecanismo de 
actuación a tomar en conta. Aos xa mencionados países da África lusófona, compre 
engadir os proxectos directos e indirectos de Cooperación Galega en Burkina Faso, 
Chad, República Democrática do Congo, Etiopía, Guiné Ecuatorial, Quenia, Mauritania, 
Namibia, Senegal, Serra Leona, Somalia, Tanzania e Uganda(95).  
 
 

- MAGREB E MEDITERRÁNEO:  
 

Este espazo xeográfico e xeopolítico pode erixirse como un depositario estratéxico 
da Cooperación Transfronteiriza europea, tomando en consideración que varios deses 
países xa están inseridos en proxectos de financiamento europeo como o 
Instrumento de Preadhesión (IPA), o Instrumento Europeo de Veciñanza (IEV) e o 
Instrumento de Cooperación ao Desenvolvemento (ICD).  

 
Ata 2007, os fondos europeos MEDA erixíanse como o principal instrumento de 

financiamento para proxectos de cooperación mediterránea, para posteriormente 
fusionarse cos fondos PHARE e THACIS destinados a Europa Oriental baixo a 
normativa do Instrumento Europeo de Partenariado e Veciñanza.  

                                                           
(93) Euro-African Dialogue on Cross-Border Co-operation, OECD. Consultar en: 
http://www.oecd.org/swac/topics/euro-africandialogueoncross-borderco-operation.htm 
(94) “West African Experts Recommend Cross-border Cooperation in the Energy Sector”, Comisión 
Económica das Nacións Unidas para África, 19 de xuño de 2012. Consultar en: 
http://new.uneca.org/ArticleDetail/tabid/3018/ArticleId/1327/West-African-Experts-Recommend-Cross-
border-Cooperation-in-the-Energy-Sector.aspx  
(95) Consultar en: http://www.cooperaciongalega.org/proyectos.php?idSeccion=74#  
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A existencia dunha fronteira marítima pero de fluídas relacións culturais, 

económicas e en materia de inmigración colocan ao Magreb e o Mediterráneo 
como un espazo periférico importante para a Unión Europea, con especial incidencia 
de iniciativas anteriormente establecidas como o Diálogo Mediterráneo e o Proceso de 
Barcelona (1995)  

 
Alén dos problemas políticos, o Magreb e o Norte de África corresponden a 

fronteiras practicamente establecidas e inalterables pero sumamente permeables que 
implicarían unha eventual área de actuación para o modelo de Cooperación 
Transfronteirizo europeo.  

 
Igualmente, a incidencia de Eurorrexións existentes na área mediterránea 

(ArchiMed, Eurorègion Alpes Mediterranèe, etc), así como os programas de 
Cooperación ao Desenvolvemento financiados pola UE a través de rexións 
mediterráneas europeas con importante inmigración magrebí, como Andalucía, 
Sicilia ou Córsica, poden servir como marcos de referencia cara países como 
Malta, Chipre, Marrocos, Tunisia e Alxeria, incluso ampliando este marco de 
actuación cara outros escenarios como o Oriente Próximo.    

 
Pola súa banda, a Cooperación Galega tamén ten incidencia de actuación na área 

do Magreb e Mediterráneo, a través de proxectos directos e indirectos de Cooperación 
ao Desenvolvemento en Alxeria, Marrocos, Mauritania, Territorios Saharauís, 
Territorios Palestinos, Siria e Líbano(96).   

 
- SUESTE ASIÁTICO, ASIA CENTRAL E CÁUCASO:  

 
Con menor incidencia que nos casos latinoamericano, magrebí-mediterráneo e 

africano, o Sueste asiático eríxese tentativamente como unha rexión con posibilidades 
de inserción do modelo europeo de Cooperación Transfronteiriza. Como obstáculo 
principal apréciase a preponderancia das fronteiras marítimas e non territoriais, 
aínda que existen experiencias de cooperación económica traducidas no denominado 
“triángulo Sijory” entre Singapur, Malaisia e Indonesia (1994) 

 
Co respecto a Asia Central, o escenario luce con menor incidencia e maiores riscos 

de inserción para a Cooperación Transfronteiriza europea. Países prioritarios para a 
Cooperación Internacional ao Desenvolvemento europea como son os casos de India, 
Paquistán e Bangladesh, poderían erixirse como eventuais depositarios de proxectos-
piloto de Cooperación Transfronteiriza. Non obstante, as dificultades xeográficas, a 
persistencia de problemas fronteirizos e de conflitos políticos, relixiosos e 
territoriais, supoñen obstáculos de enorme relevancia.  

 
Así e todo, existen escenarios específicos de eventual conflitividade (China-

Taiwán, Indonesia-Timor Leste), onde a Cooperación Transfronteiriza pode 
afianzarse como ferramenta de achegamento e intercambio entre as comunidades, 
utilizando como similitude as experiencias embrionarias de Cooperación 
Transfronteiriza en áreas conflitivas como os Balcáns. Esta perspectiva pode ampliarse 

                                                           
(96) Consultar nas páxinas webs anteriormente citadas de Cooperación Galega: 
http://www.cooperaciongalega.org/proyectos.php?idSeccion=74# e Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade: http://www.fondogalego.org/web/15_anos_de_proxectos  
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cara o espazo euroasiático, especificamente o Cáucaso ex soviético, coa particularidade 
de ser países inseridos en proxectos europeos e con presenza de institucións europeas 
(Consello de Europa, OSCE) pero con elementos conflitivos entre si, como son os casos 
de Xeorxia, Armenia e Acerbaixán. 

 
Igualmente, debe salientarse a presenza da Cooperación Galega nestes espazos 

xeográficos, co proxectos de Cooperación ao Desenvolvemento e Axuda Humanitaria 
en países como China, Filipinas, India, Indonesia, Malaisia, Myanmar (Birmania) e Sri 
Lanka(97).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(97) Ibid 
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6) CONCLUSIÓNS 
 

 
A elaboración do Estudo sobre a Cooperación Transfronteiriza en Europa abordou 

tres perspectivas metodolóxicas orientadas a focalizar na necesidade de elaborar unha 
ferramenta de análise e prospectiva sobre o modelo europeo de Cooperación 
Transfronteiriza, contida na eventual creación do Laboratorio Europeo de Cooperación 
Transfronteiriza. Estas fases son as de Diagnose, Análise e Conclusión. 

 
Contemplando unha metodoloxía cuantitativa e cualitativa, este Estudo esforzouse 

por considerar a necesidade de impulsar unha visión prospectiva sobre a Cooperación 
Transfronteiriza europea a e as posibilidades de que sirva como modelo e como 
marco de referencia a nivel externo.  

 
As fases de Análise e Diagnose concentráronse en realizar unha aproximación 

teórica e histórica sobre o modelo europeo de Cooperación Transfronteiriza así como en 
identificar as principais Eurorrexións, coas súas diversas modalidades e tipoloxías. A 
elaboración de enquisas e cuestionarios destinados a actores relevantes dentro da 
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (Eixo Atlántico, UNIMINHO, Universidade de 
Vigo, etc) e, principalmente, a elaboración dunha Base de Datos das Eurorrexións, 
ofreceron un mapa moito mais completo e elaborado sobre o estado da Cooperación 
Transfronteiriza en Europa, os seus avances, obstáculos, peculiaridades e retos a 
mediano prazo.  

 
Observando esta perspectiva, podese inferir que a Cooperación Transfronteiriza 

corresponde a un proceso natural consolidado e estreitamente relacionado co proceso 
de integración europeo, se cabe moito mais importante por partir dun proceso “bottom-
up” que identifica a vixencia do rexionalismo europeo como concepto clave. Sorte de 
reivindicación histórica por parte dos pobos e comunidades europeas, a superación do 
“efecto-barreira” constitúe un proceso asumido polas institucións europeas á hora de 
fomentar o ideal europeísta. 

 
Así e todo, a elaboración da Base de Datos identificou as potencialidades das 162 

experiencias de Eurorrexións estudadas, tanto como as súas notorias e inevitables 
asimetrías e disparidades. As Eurorrexións avanzaron no proceso de integración, 
cohesión socioeconómica e territorial pero que adoitan dunha mais eficaz 
arquitectura institucional e dunha activa axenda de comunicación e difusión. Así 
mesmo, tras mais de medio século de andaina, o proceso de Cooperación 
Transfronteiriza aprecia a eventual apertura dunha nova fase, mais focalizada na 
concreción dunha cooperación “de segunda xeración” e da aparición dun novo 
concepto, a “cidadanía compartida”. 

 
A fase da Conclusión deste estudo prioriza non só a xustificación do Laboratorio de 

Cooperación Transfronteiriza como centro de análise, actualización, recomendacións 
e prospectivas senón na necesidade de “internacionalización” das experiencias de 
Cooperación Transfronteiriza europeas como marco de referencia e eventual modelo 
noutras latitudes xeográficas. Nunha conxuntura determinada pola recesión económica, 
a elaboración dunha eventual “Guía de Acción Exterior” da Cooperación 
Transfronteiriza europea pode constituír un marco estratéxico de actuación que permita 
garantir a súa viabilidade e vixencia a mediano e longo prazo. 
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