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Další aktivity projektu EUREGIO PL-CZ

V průběhu října a listopadu t.r. byly realizo-

vány další aktivity společného tříletého pro-

jektu všech šesti česko-polských euroregionů 

s  názvem „EUREGIO PL-CZ“. Ve dnech 2. - 4. říj-

na 2013 se konal čtvrtý ze  studijních pobytů 

zástupců česko-polských euroregionů, a to pobyt v Euroregionu Gla-

censis. Opět se jednalo se o třídenní setkání zástupců všech partne-

rů projektu za účelem vzájemného poznání, dalšího rozvoje spoluprá-

ce euroregionů, definování problémů přeshraniční spolupráce a sdí-

lení dobrých praktik v české i polské části tohoto euroregionu. Mezi 

hlavní témata setkání patřila prezentace regionální rozvojové agentu-

ry RDA, založené českou částí Euroregionu Glacensis, a její role v ob-

lasti přeshraniční spolupráce. Jeden den setkání byl věnován přípravě 

Fondu mikroprojektů na nové období 2014-2020. V průběhu listopadu 

se zástupci česko-polských euroregionů zúčastnili výroční konference 

Asociace evropských hraničních regionů v Liège (Belgie) a poté se usku-

tečnila společná studijní cesta do francouzsko-belgického euroregio-

nu West-Vlaanderen / Flandre – Dunkerque – Côte d‘Opale. Informa-

ce z těchto zahraničních studijních cest vám přineseme v dalším čísle 

našeho zpravodaje. 

Příprava Operačního programu přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2014-2020 vrcholí

V těchto měsících vrcholí příprava nového Operačního programu pře-

shraniční spolupráce ČR-PR na období 2014-2020 a také jeho nedílné 

součásti - Fond mikroprojektů. Úvodní jednání euroregionů se zástup-

ci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva regionálního rozvo-

je PR o novém Fondu se konalo dne 30. září 2013 v Ostravě, další jednání 

pak pokračovala ve dnech 12. - 13. listopadu 2013 v Cieszynie. Podrob-

né informace o podobě nového programu vám nabídneme v dalším čís-

le našeho zpravodaje. 

 

Založeno druhé Evropské seskupení 

pro územní spolupráci se sídlem v Polsku

V září 2013 bylo Ministerstvem zahra ničních věcí 

Polské republiky zaregistro váno další Evropské 

seskupení pro územní spolupráci – ESÚS TATRY. 

Po  seskupení česko-polsko-slovenském ESÚS 

TRITIA, zaregistrovaném v  únoru t.r., se jedná 

v pořadí o druhý subjekt tohoto typu se sídlem v Polsku. Zajímavý rozhovor 

s ředitelkou tohoto nového polsko-slovenského seskupení, paní Agnieszkou 

Pyzowskou, si můžete přečíst v tomto čísle. Další informace najdete na inter-

netových stránkách seskupení www.euwt-tatry.eu. Seznam všech seskupe-

ní v Evropě, který je průběžně aktualizován, je k dispozici na internetových 

stránkách Výboru regionů EU a také na stránkách Euroregionu Silesia www.

euroregion-silesia.cz.

Časopis „Inovace na česko-polském pomezí“

Občanské sdružení Region Panda z Rychnova nad Kněžnou a Sudet-

ská obchodně-průmyslová komora ze Świdnice (Sudecka Izba Prze-

mysłowo-Handlowa) vydávají česko-polský čtvrtletník s názvem „Ino-

vace na česko-polském pomezí“. V září 2013 vyšlo již 5. číslo tohoto 

časopisu, v kterém i tentokrát najdete zajímavosti z území Euroregio-

nu Silesia. Časopis je k dispozici zdarma také na sekretariátech Eurore-

gionu Silesia v Opavě a Ratiboři, v elektronické verzi na www.region-

panda.cz/o-projektu.

Aktuálně o Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Dne 20. prosince 2013 se uskuteční již 13. zasedání Euroregionálního řídí-

cího výboru, který projedná žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů v Eu-

roregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spoluprá-

ce ČR-PR 2007-2013. Bude se jednat celkem o 68 projektových žádos-

tí českých a polských žadatelů, které byly předloženy v září 2013. Vzhle-

dem k velkému množství předložených žádostí byl další příjem projektů za-

tím pozastaven. Za období více než pěti let fungování Fondu mikroprojek-

tů bylo na obou stranách Euroregionu Silesia předloženo celkem 587 pro-

jektů nejrůznějšího tématického zaměření. Všechny informace o Fondu mi-

kroprojektů včetně příkladů projektů z různých oblastí přeshraniční spolu-

práce jsou k dispozici na internetových stránkách www.euroregion-silesia.cz 

a www.euroregion-silesia.pl.

Zasedání Monitorovacího výboru

Dne 5. listopadu 2013 se v Rychnově nad Kněžnou konalo 12. zasedání Mo-

nitorovacího výboru pro Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 

2007-2013. Na tomto zasedání byly projednány projekty z oblasti podpory 

Rozvoj podnikatelského prostředí a Podpora společenských, kulturních a vol-

nočasových aktivit, jejichž seznam najdete na internetových stránkách pro-

gramu www.cz-pl.eu. Monitorovací výbor dále rozhodl o vyhlášení nové 

výzvy v oblastech podpory 1.1 Posilování dostupnosti a 2.2 Podpora rozvo-

je cestovního ruchu s termínem pro předložení žádostí do 31. ledna 2014.

 

XIX. zasedání Česko-polské mezivládní komise 

pro přeshraniční spolupráci

Ve dnech 22.- 23. října 2013 se uskutečnilo v pořadí již XIX. zasedání Čes-

ko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Hostitelem le-

tošního zasedání byla polská část Euroregionu Silesia. Podrobnější infor-

mace o  mezivládní komisi a jejím letošním zasedání v Ratiboři najdete 

na straně 3.

O projektu „Víkend v Euroregionu Silesia“

Dne 18. září 2013 se v Szymocicích konalo česko-polské setkání, které bylo 

součástí projektu s názvem „Víkend v Euroregionu Silesia“. Na tomto setká-

ní, jehož hlavním cílem bylo představit euroregion jako zajímavou turistic-

kou destinaci, měl premiéru nový fi lm s názvem „Směr: Euroregion Silesia“. 

Součástí programu byla také návštěva zajímavých míst euroregionu. A pro-

tože setkání připadlo téměř na den přesně na 15. výročí založení Euroregio-

nu Silesia, jeho představitelé včetně zakladatelů si připomněli jeho počát-

ky, zrekapitulovali patnáct let jeho činnosti a nechyběla ani závěrečná po-

děkování členským obcím a městům za dlouholetou spolupráci. Podrob-

nější informace o tomto projektu najdete na straně 8.

Bulletin Euroregionu Silesia – Čtvrtletník Euroregionu Silesia
Vydavatel: Euroregion Silesia – CZ, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, Česká republika
Redakce: Jana Novotná Galuszková, Iwona Paprotny, Leonard Fulneczek
Adresa redakce: Horní náměstí 69, 746 01 Opava, Česká republika, tel.: +420 553756220, 

e-mail: euroregion.silesia@opava-city.cz , www.euroregion-silesia.cz  
Překlady: Karina Kurková
Fotografi e: archiv Euroregionu Silesia, členů a konečných uživatelů, foto na titulní straně:  

doc. Jan Mrázek, jeden ze zakladatelů Euroregionu Silesia, na česko-polském setkání 
v Szymocicích v září 2013

Nakladatel: Mario Boubeníček,  Ratibořská 1145/30, 747 05 Opava, Česká republika
Grafi cká úprava: Pavel Bárta
Tisk: Tiskárna Grafi co s.r.o., Opava
Náklad: 1 000 ks
Evidenční číslo MK ČR E 21341, ISSN 2084-0020
Bezplatný výtisk

Zprávy z Euroregionu Silesia

Zprávy



Bulletin Euroregionu Silesia

3

V rámci komise pracuje několik pracovních skupin za-

měřených na jednotlivé oblasti činnosti. Jedná se např. 

o pracovní skupinu pro hospodářství, obchod a doprav-

ní infrastrukturu, pracovní skupinu pro předcházení ka-

tastrofám, živelným pohromám, haváriím a odstraňo-

vání jejich následků, pracovní skupinu rozvoje regionu 

pohraničí a podpůrných programů či o pracovní sku-

pinu pro ochranu životního prostředí. Od roku 2007 je 

součástí komise také samostatná pracovní skupina pro 

euroregiony, která se transformovala z euroregionál-

ní podskupiny založené již v roce 2001 a která v sou-

časné době patří k nejlépe fungujícím skupinám v rám-

ci mezivládní komise. V čele této pracovní skupiny sto-

jí na české straně Euroregion Glacensis a na polské stra-

ně Euroregion Silesia. Jednotlivé pracovní skupiny se 

v  průběhu roku scházejí, projednávají záležitosti spa-

dající do jejich kompetencí a jednou ročně na zasedá-

ní mezivládní komise prezentují výsledky své celoroční 

práce a plány na další období. 

Ve dnech 22. - 23. října 2013 se konalo v pořadí již XIX. 

zasedání mezivládní komise. Hostitelem letošního zase-

dání byla polská část Euroregionu Silesia. Zasedání, které 

se konalo v Ratiboři, se zúčastnili významní hosté, mezi 

jinými zástupce velvyslankyně Polska v České republi-

ce pan Marek Minarczuk, zástupce velvyslance České re-

publiky v Polsku pan Martin Svárovský, generální konzul-

ka Polska v Ostravě paní Anna Olszewska, ředitel odbo-

ru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní 

rozvoj pan Jiří Horáček a další. Roli hostitelů se úspěš-

ně zhostili pan Mirosław Lenk, primátor města Ratiboř, 

a paní Daria Kardaczyńska, ředitelka polského sekretari-

átu Euroregionu Silesia. Pracovní skupina pro euroregio-

ny na zasedání představila své bohaté aktivity za uplynu-

lé období a také za pozastavenou pracovní skupinu pro 

vzdělávání a výměnu mládeže předložila zprávu o přes-

hraniční spolupráci subjektů v oblasti vzdělávání. Pro-

gram celého zasedání byl obohacen o aktuální informa-

ce o přípravě nového Operačního programu přeshranič-

ní spolupráce ČR-PR na období 2014-2020, o dvou ev-

ropských seskupeních pro územní spolupráci – již zalo-

ženém ESÚS TRITIA a připravovaném ESÚS Nové Sude-

ty, o diskusi představitelů samospráv z území Euroregi-

onu Silesia a neposlední řadě také o výsledky česko-pol-

ské přeshraniční spolupráce města Ratiboř a jeho part-

nerů v oblasti záchranářství a krizového řízení. Na závěr 

jednání se spolupředsedové komise dohodli, že jubilej-

ní XX. zasedání, které se uskuteční v druhé polovině roku 

2014, by mělo mít slavnostní a symbolický charakter.

Česko-polská mezivládní komise
pro přeshraniční spolupráci

Česko-polská mezivládní komise                                                                 

Předsedou české části mezivládní komise je pan Jiří Čistecký, ředitel odboru států střed-

ní Evropy Ministerstva zahraničních věcí České republiky, předsedkyní polské části komise 

je paní Joanna Kapuścińska, zástupkyně ředitele odboru mezinárodní spolupráce a evrop-

ských fondů Ministerstva vnitra Polské republiky.

Euroregion Silesia hostil výroční zasedání Česko-polské mezivládní komise již třikrát: v roce 2004 se zasedání konalo v Opavě (snímek vlevo), v roce 2008 v Ostravě a v roce 2013 

v Ratiboři (snímek vpravo).

Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci byla ustave-

na na základě dohody uzavřené mezi vládami obou zemí v září 1994 (Do-

hoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshra-

niční spolupráci). Úkolem mezivládní komise je stanovení směrů a forem 

přeshraniční spolupráce, zkoumání problémů, které tuto spolupráci ztě-

žují, a zpracovávání určitých doporučení vedoucích k odstranění těchto 

problémů. Z české strany je komise řízena Ministerstvem zahraničních 

věcí ČR, z polské strany Ministerstvem vnitra PR. 
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Matice slezská

Matice slezská je zájmovou a kul-

turní organizací, která vznikla spoje-

ním Matice opavské, založené v roce 

1877, a  Matice osvěty lidové, půso-

bící od roku 1898 na Těšínsku. Usta-

vující Valná hromada Matice opav-

ské, která se uskutečnila dne 12. úno-

ra 1877, završila úsilí českých vlas-

tenců o ustavení spolku, který by 

prosazoval oprávněné požadavky 

české menšiny v opavské části Slez-

ska u německy smýšlející společnos-

ti i u rakouské státní moci. Její iniciá-

toři měli před sebou příklad českého 

národního obrození, které v Čechách 

proběhlo již o celé půlstoletí dříve, 

a také zkušenosti již existujících spol-

ků Matice české a Matice moravské 

i u školských matic v dalších místech 

rakouské monarchie – Českých Budě-

jovicích, Olomouci, Prostějově a jin-

de. I přes počáteční materiální a exis-

tenční potíže se výbor Matice opavské energicky upnul 

na realizaci úkolů, které si ve svém programu předsevzal. 

Tak se již po třech letech podařilo zajistit nezbytné exis-

tenční zázemí zakoupením domu v Opavě, který se jako 

Matiční dům stal centrem českého společenského, kul-

turního i hospodářského života ve městě a širokém okolí. 

Nadějný rozvoj činnosti Matice opavské byl přetržen 

náhle a tragicky v říjnu 1938. Okupace Sudet a jejich 

připojení k Říši zbavila Matici opav-

skou všeho majetku a zničila vše, 

co se dosud podařilo vykonat. Rok 

1945 sice přinesl nové oživení, ale 

dalšímu rozvoji zabránil únor 1948, 

po  němž musela Matice opavská 

ukončit svou činnost. Krátké ožive-

ní nastalo v roce 1968, kdy byla ob-

novena činnost Matice opavské a po 

dohodě se Slezskou maticí osvěty li-

dové působící na Těšínsku se spoji-

la pod novým názvem „Matice slez-

ská“. Tím svou působnost rozšíři-

la na celé historické území českého 

Slezska. Plány Matice slezské byly 

tehdy velmi ambiciózní, avšak rok 

1972 přinesl na základě politického 

rozhodnutí komunistických orgánů 

opětovné ukončení její činnosti. 

Teprve zásadní změny po roce 

1989 umožnily konečné obnove-

ní života Matice slezské. Z původní-

ho majetku byl Matici slezské vrácen 

opavský Matiční dům, který je dnes 

centrem její organizační práce. V řadě míst byly obno-

veny její odbory, a  i když jejich počet zdaleka nedosa-

huje někdejšího počtu 85 odborů, jsou výsledky Matice 

slezské za posledních více než dvacet let dobré. Před-

stavují je desítky vydaných publikací, časopis Vlastivěd-

né listy Slezska a severní Moravy, vlastivědné zájezdy, 

celá řada společenských, osvětových a kulturních akcí, 

které Matice slezská pořádá a které každoročně oboha-

Představujeme členy Euroregionu Silesia
aneb Není Matice slezská jako Matice Slezská

Představujeme naše členy

Členy české části Euroregionu Silesia jsou dva subjekty téměř stejného názvu, které se však liší jak svým právním statu-

tem, tak svým posláním. Jedná se o občanské sdružení „Matice slezská“, které je přidruženým členem euroregionu od 

roku 2000, a svazek obcí s názvem „Mikroregion Matice Slezská“, který se stal členem euroregionu v červenci 2001.

„Pečujeme o zachování a rozvoj historických, 

kulturních, uměleckých a národních tradic 

Slezska.“

Významná historie Matičního domu v Opavě se začala psát v roce 1880, kdy se stal matičním sídlem. Matice opavská vlastnila také hostinec v přízemí, který byl vnímán jako ryze český podnik. Opav-

ský týdeník v lednu roku 1909 v článku „Nechoďte do německých hospod“ apeloval, aby si „naše vrstvy navykly na návštěvu Matičního domu“. V současné době je Matiční dům opět důstojným sídlem 

Matice slezské. 
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cují život ve Slezsku. Spolupracuje 

také s Maticí českou a Maticí morav-

skou a kontakty udržuje také s Mati-

cí slovenskou či dalšími slovanskými 

maticemi. 

Dnešní doba je zcela jiná, než 

byla před sto či padesáti lety. Mati-

ce nemusí zakládat či budovat ško-

ly a knihovny, nemusí obhajovat prá-

vo na národní jazyk, naši existenci ni-

kdo neohrožuje, nad Čechy ve Slez-

sku nevisí hrozba odnárodnění či zá-

niku. Přesto nebo snad právě pro-

to má činnost a práce Matice slezské 

i dnes své opodstatnění.

 http://www.maticeslezska-opava.cz

Mikroregion Matice Slezská

Mikroregion Matice Slezská, který je dobrovolným svaz-

kem obcí dle zákona o obcích,  vznikl v roce 1999. Jeho ná-

zev je symbolickým odkazem na historická shromáždění 

slezského lidu, která se konala na kopci zvaném Ostrá hůr-

ka, zvedajícím se u Háje ve Slezsku, sídla tohoto mikrore-

gionu. První tábor slezského lidu se zde konal 12. září 1869 

a zúčastnilo se ho přes 15 tisíc lidí z celého Slezska, kte-

ré se hlásilo ke státní jednotě s Moravou a Čechami a po-

zvedlo svůj hlas proti germanizaci českého školství. Toto 

první velké shromáždění učinilo z Ostré hůrky známé a vý-

znamné místo, na kterém se v průběhu 19. a 20. století ko-

nala další shromáždění slezského lidu a na kterém byl po-

sléze vybudován Památník slezského odboje. 

Od roku 1990 je Ostrá hůrka místem setkávání občanů 

k významným událostem českého Slezska. V květnu 1998 

se zde uskutečnilo setkání k 80. výročí tábora lidu konané-

ho v roce 1918 a součástí tohoto setkání bylo také vyhlá-

šení záměru založit Euroregion Silesia. Mikroregion Mati-

ce Slezská se stal členem euroregionu záhy po svém za-

ložení a jeho zástupce byl zvolen do užšího vedení české 

části euroregionu. Mikroregion je také členem Místní akč-

ní skupiny Opavsko a od roku 2012 také Národní sítě zdra-

vých měst.

Členy mikroregionu je 14 slezských obcí na území mezi 

Opavou a Ostravou: Budišovice, Čavisov, Dolní Lhota, 

Háj ve Slezsku, Hlubočec, Horní Lhota, Hrabyně, Kyjovi-

ce, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Pustá Polom, Štítina, Těš-

kovice a Velká Polom. Mikroregion vznikl za účelem zlep-

šení a prohloubení spolupráce mezi těmito obcemi a také 

za účelem koordinace společných projektů. Jedním z prv-

ních významných projektů mikroregionu byl vznik inte-

grovaného informačního systému Mikroregionu Matice 

Slezská. Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR a v jeho rámci byla vybudována mikroregionální počí-

tačová síť a byla založena místní informační centra připo-

jená k internetu. Mezi další významné projekty patří cyk-

lostezska, která propojila Mikroregion Matice Slezská se 

sousedním Mikroregionem Hlučínsko, zhotovení digitál-

ních barevných ortofotomap jednotlivých členských obcí 

a také pasportů komunikací na jejich území. 

 http://www.maticeslezska.cz

Představujeme naše členy

Dětský folklórní soubor Slezanek je pravidelným účastníkem mezinárodního festivalu „Slezské dny“, který Matice slezská pořádá vždy 

v září ve svém národopisném areálu v Dolní Lomné (v Euroregionu Těšínské Slezsko).

K významným místům Mikroregionu Matice Slezská patří Ostrá hůrka s Památníkem slezského od-

boje. V 19. a 20. století to bylo místo historických shromáždění slezského lidu a i dnes je tento pa-

mátný kopec místem setkávání občanů k významným událostem českého Slezska.

Na území Mikroregionu Matice Slezská je nyní realizován jeden z nevýznamnějších projektů po-

slední doby - výstavba nové čtyřpruhové komunikace mezi Opavou a Ostravou, která patří k páteř-

ní síti nejen Euroregionu Silesia, ale celého Moravskoslezského kraje. Tato nová spojnice dvou nej-

větších měst euroregionu by měla být dokončena v průběhu roku 2015. 
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Rozhovor s Agnieszkou Pyzowskou 
ředitelkou Evropského seskupení pro územní spolupráci TATRY

V září 2012 ustavil Euroregion Silesia společnou česko-

polskou pracovní skupinu, jejímž úkolem je připravit pod-

klady pro rozhodnutí nejvyšších orgánů euroregionu, zda 

v budoucnu založit evropské seskupení pro územní spo-

lupráci  či nikoli. V březnu t.r. se na druhé jednání této pra-

covní skupiny přijel podělit o své zkušenosti polsko-slo-

venský Euroregion Tatry, který založení svého evropského 

seskupení usilovně připravoval několik let a své úsilí zavr-

šil v letošním září, kdy bylo toto seskupení se sídlem v Pol-

sku zaregistrováno Ministerstvem zahraničních věcí PR. 

Nabízíme vám zajímavý rozhovor s ředitelkou nově vznik-

lého ESÚS TATRY paní Agnieszkou Pyzowskou.

 

Řekněte nebo spíše připomeňte, prosím, našim čtenářům, co to 

vlastně evropské seskupení pro územní spolupráce je. Kdo jej může 

založit? Čím je charakteristické?

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je 

nový právní nástroj Evropské unie, který umožňuje sub-

jektům z různých členských států zřizovat skupiny spo-

lupráce s právní subjektivitou. Bylo zavedeno nařízením 

č. 1082/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. čer-

vence 2006. Jeho hlavním cílem je usnadnění a rozšíření 

územní spolupráce, to znamená přeshraniční, nadnárod-

ní nebo meziregionální, pro posílení ekonomické a spo-

lečenské soudržnosti. Členy ESÚS musí být partneři z mi-

nimálně dvou zemí Evropské unie. Může se jednat o státy, 

územní samosprávné celky různé úrovně, veřejnoprávní 

subjekty (např. univerzity nebo kulturní instituce) a sdru-

žení sdružující subjekty, které patří do jedné nebo několi-

ka uvedených kategorií. Charakteristickou vlastností ESÚS 

a největší inovací vzhledem k dosavadnímu způsobu rea-

lizace územní spolupráce je skutečnost, že ESÚS má práv-

ní subjektivitu dle legislativy Evropské unie a má právní 

způsobilost a způsobilost k právním úkonům – může za-

městnávat pracovníky, tvoří svou organizační strukturu, 

vlastní svůj majetek. ESÚS se řídí ustanoveními nařízení 

1082/2006, úmluvou a stanovami a ve věcech neuprave-

ných nařízením pak legislativou členského státu, v němž 

se nachází statutární sídlo seskupení. 

Je ESÚS TATRY první takovou institucí v Polsku?

Evropské seskupení pro územní spolupráci TATRY bylo 

zřízeno 14. srpna 2013 dvěma sdruženími územní samo-

správy: Svazem Euroregion „Tatry” z polské strany a Sdru-

žením Region „Tatry” ze slovenské strany. Z hlediska spá-

dové územní působnosti ESÚS Tatry zahrnuje Malopolské 

vojvodství v Polsku a 11 okresů na Slovensku z Prešovské-

ho, Žilinského a Košického samosprávného kraje. Statu-

tární sídlo seskupení se nachází v Polsku v Nowém Targu, 

proto také ESÚS TATRY bylo registrováno Ministerstvem 

zahraničních věcí PR. K registraci došlo 20. září 2013.  

Jsme druhým seskupením s účastí polských partnerů. 

Prvním ESÚS registrovaným v únoru tohoto roku je TRITIA, 

jehož členy jsou Slezské a Opolské vojvodství (Polská re-

publika), Moravskoslezský kraj (Česká republika) a Žilinský 

samosprávný kraj (Slovenská republika). Kdežto my jsme 

v Polsku prvním seskupením zřízeným euroregionem.   

Proč jste jako Euroregion usilovali o zřízení Evropského seskupení 

pro územní spolupráci? Komu na tom více záleželo – polské nebo slo-

venské straně?

Práce na zřízení ESÚS TATRY trvaly několik let. Euroregi-

on „Tatry“ s pozorností a se zájmem sledoval práce evrop-

ských institucí týkající se nařízení o ESÚS a v této oblas-

ti probíhající diskuze o potřebě zřízení právního nástro-

je, který posílí územní spolupráci. V dubnu 2009 během 

15. přeshraničního kongresu Sdružení Euroregion „Tatry“ 

polské a slovenské příhraniční samosprávy vyjádřily vůli 

zřízení evropského seskupení pro územní spolupráci. Se-

stavili jsme polsko-slovenskou komisi, která byla zodpo-

vědná za přípravu úmluvy a stanov seskupení. Přípra-

vu k tomuto úkolu, získaní vědomostí a zkušeností, které 

v Polsku chyběly, nám umožnila realizace síťového projek-

tu s názvem Od Euroregionu „Tatry” k Evropskému seskupe-

ní pro územní spolupráci, podpořeného z Operačního pro-

gramu přeshraniční spolupráce Polská republika – Sloven-

ská republika 2007-2013.

Polští a slovenští partneři neměli pochyb, že zřízení 

ESÚS znamená zvýšení právní, formální a institucionální 

úrovně dosavadní, téměř již dvacetileté, přeshraniční spo-

lupráce. Získali jsme evropský nástroj, který bude příno-

sem pro obě sdružení – zakladatele seskupení pro absorp-

ci evropských prostředků ve větším rozsahu než doposud. 
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ESÚS je totiž nejlepší právní formou pro realizaci projek-

tů územní spolupráce a podílení se na řízení programů, 

a především za tímto účelem byl zaveden Evropským par-

lamentem a Radou. Jako tzv. „jediný příjemce“ může sa-

mostatně realizovat projekty, protože splňuje současně 

všechna 4 kritéria přeshraniční spolupráce: společnou pří-

pravu projektu, společnou realizaci, společné fi nancová-

ní a společný personál. Jako takový subjekt se může podí-

let na řízení a implementaci programů nebo částí progra-

mů fi nancovaných Evropskou unií (např. Fondu mikropro-

jektů). Pro nás a zejména pro naše slovenské partnery je to 

velmi důležitá otázka, protože doposud na naší hranici, ji-

nak než např. v Euroregionu Silesia, se na slovenské straně 

euroregiony nemohly podílet na realizaci Fondu mikro-

projektů a partnerem polských euroregionů byly sloven-

ské vyšší územní celky. Proto se také snažíme, aby ESÚS 

TATRY realizovalo zastřešující projekt v rámci Fondu mik-

roprojektů PR-SR 2014-2020. 

Jaké jsou náklady na fungování ESÚS TATRY a kdo je hradí?

Fungování ESÚS je fi nancováno institucemi, které toto 

seskupení zřizují. Nařízení o ESÚS nemá fi nanční charak-

ter a nepředpokládá fi nancování činnosti seskupení pří-

mo z rozpočtu Evropské unie. Takže náklady na zřízení se-

skupení a provozování jeho činnosti jsou hrazeny z vlast-

ních prostředků, to znamená z členských příspěvků zakla-

datelů seskupení. ESÚS TATRY bude muset samostatně vy-

pracovat prostředky na fungování a realizaci svých úko-

lů, především prostřednictvím realizace projektů spolu-

fi nancovaných z programů Evropské územní spolupráce 

na období 2014-2020. Seskupení může také využívat jiné 

fi nanční zdroje, např. Norský fi nanční mechanismus, Vyše-

hradský fond apod. 

Jaké konkrétní záměry ESÚS TATRY plánuje realizovat v prvé řadě? 

Bylo pro jejich realizaci nutné zřídit ESÚS?

ESÚS TATRY vzniklo ve zvláštním okamžiku – v blízké 

době budou schválena nařízení týkající se nové perspek-

tivy, probíhají práce pracovní skupiny pro nový program 

přeshraniční spolupráce PR-SR 2014-2020, probíhá disku-

ze o způsobu realizace Fondu mikroprojektů. Nejdůleži-

tější úkoly ESÚS TATRY jsou přesně stanoveny.

Zahájili jsme práce na zpracování společné přeshraniční 

strategie činnosti ESÚS TATRY na léta 2014-2020. Bude ná-

strojem k bezproblémovému fungování a účinné realiza-

ci přeshraniční spolupráce v polsko-slovenském příhrani-

čí. Stanoví strategické směry činnosti ESÚS TATRY. Umož-

ní koordinaci spolupráce na polské a slovenské straně hra-

nice. Umožní připravit společné strategické projekty do 

nového programu přeshraniční spolupráce PR-SR 2014-

2020. Patří k nim určitě projekt Historická, kulturní a příro-

dovědná trasa kolem Tater, který zahrnuje téměř 300 km 

cyklostezek vedoucích Podhalem, Spiší, Oravou či Lipto-

vem a jehož iniciátorem a autorem je Euroregion „Tatry“. 

Projekt jsme připravili k realizaci, samosprávy mají zpraco-

vanou dokumentaci, vznikají již některé úseky této trasy.

Nejvýznamnějším úkolem a výzvou je však to, aby ESÚS 

TATRY jako „jediný příjemce” měl možnost realizovat za-

střešující projekt v rámci Fondu mikroprojektů v novém 

programu přeshraniční spolupráce PR-SR 2014-2020. Bylo 

by to inovativní a průkopnické řešení, v souladu se smě-

ry rozvoje Evropské územní spolupráce, které propagu-

jí instituce Evropské unie v dokumentaci pro perspekti-

vu 2014-2020. Jsme rádi, že i Ministerstvo regionálního 

rozvoje jako Řídící orgán polsko-slovenského programu 

ve  svých posledních doporučeních pro Fond mikropro-

jektů předpokládá delegování správy Fondu na ESÚS TAT-

RY. Takové řešení umožňuje zavedení mnoha zjednoduše-

ní pro mikropříjemce a zajišťuje plně přeshraniční charak-

ter projektu. Nyní se této otázce věnuje pracovní skupina 

pro přípravu nového programu. 

Co bude dál s Euroregionem „Tatry“ v návaznosti na vznik ESÚS TA-

TRY? Jaká bude jeho úloha? Nenahradí Evropské seskupení pro územ-

ní spolupráci euroregiony? 

Neobáváme se toho. Obě sdružení, která jsou zaklada-

teli ESÚS, budou nadále pokračovat ve své statutární čin-

nosti, realizovat přeshraniční projekty. Pro územní samo-

správy z polsko-slovenského příhraničí je vznik ESÚS TAT-

RY příležitostí k získání nástroje k účinnější realizaci spo-

lečných projektů, k dalšímu rozvoji, usnadnění a rozšíření 

polsko-slovenské přeshraniční spolupráce na obou stra-

nách Tater. 

Děkujeme za rozhovor. Přejeme hodně úspěchů a určitě budeme se 

zájmem a pozorně i nadále sledovat tento jistý experiment v podobě 

Evropského seskupení pro územní spolupráci vzniklého na bázi euro-

regionu.

 www.euwt-tatry.eu

Úmluvu o založení ESÚS TATRY jménem polského Sdružení Euroregion „Tatry” podepsal 

předseda Rady Bogusław Waksmundzki a jménem slovenského Združenia Region „Tat-

ry” předseda Rady Jozef Ďubjak



Bulletin Euroregionu Silesia

8

Projekt „Víkend 

v Euroregionu Silesia“

Přestože se Euroregi-

on Silesia nemůže chlu-

bit takovým přírodním 

bohatstvím jako Euroregion Beskydy, Praděd či Tatry, ne-

znamená to, že by neměl svým návštěvníkům co nabíd-

nout. A právě projekt s názvem „Víkend v Euroregionu Si-

lesia“, fi nancovaný z Fondu mikroprojektů, si klade za cíl 

představit tento euroregion jako zajímavou turistickou 

destinaci nabízející návštěvníkům na obou stranách hra-

nice vše, co si jen mohou přát – aktivní odpočinek, kul-

turu, poznání historie, sportovní vyžití i nevšední zážit-

ky v moderních městech euroregionu. Aktivity projektu 

jsou zaměřeny na propagaci euroregionu jak ve  formě 

propagačních materiálů – fi lmu a turistického průvodce, 

tak ve formě společného česko-polského setkání spoje-

ného s návštěvou zajímavých míst euroregionu. Toto se-

tkání se uskutečnilo ve dnech 18.-20. září 2013 v příjem-

ném rekreačním středisku v Szymocicích a jeho účastníci 

měli možnost shlédnout premiéru fi lmu s názvem „Směr: 

Euroregion Silesia“. Některá ze zajímavých míst předsta-

vených ve fi lmu poté účastníci setkání přímo navštívili. 

Film, který je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích 

– polské, české, anglické a německé, je nyní ke shlédnu-

tí na internetovém portálu YouTube (po zadání názvu fi l-

mu „Kierunek:  Euroregion Silesia”). 

Společné setkání, jehož stěžejním tématem byla propaga-

ce území euroregionu, bylo i příležitostí k rekapitulaci jeho 

patnáctileté činnosti. Byly připomenuty nejvýznamnější 

události, aktivity a pro-

jekty, které se udály za 

posledních 15 let a kte-

ré významně přispěly 

k  rozvoji česko-polské-

ho příhraničí a přeshra-

niční spolupráce. 

Turistický průvod-

ce po Euroregionu Si-

lesia – stejně jako fi lm 

ve čtyřech jazykových 

mutacích – bude vy-

dán v polovině roku 

2014 a  poté bude zá-

jemcům k dispozici 

jak na  sekretariátech 

euroregionu v Opavě 

a Ratiboři, tak v turis-

tických informačních 

centrech po obou stra-

nách hranice.

Projekty

Setkání v Szymocicích se zúčastnili také oba zaklada-

telé Euroregionu Silesia – tehdejší primátor Města Ra-

tiboř pan Andrzej Markowiak (na snímku) a tehdejší 

primátor Statutárního města Opava doc. Jan Mrázek 

(na snímku na titulní straně)

Projekt „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia 
na období 2014 - 2020“

Na začátku roku 2013 byla zahájena realizace společ-

ného projektu s názvem „Strategie rozvoje Euroregio-

nu Silesia na období 2014 - 2020“, který byl také schvá-

len k fi nancování z Fondu mikroprojektů. Cílem tohoto 

projektu je vytvoření podmínek pro systematický rozvoj 

přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů re-

alizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregio-

nu Silesia v období od roku 2014 na základě společného 

strategického dokumentu. Zpracování historicky první-

ho strategicko-plánovacího dokumentu nemá být pou-

ze jednorázovým krokem představitelů euroregionu, ale 

představuje zahájení systémového a  koordinovaného 

přístupu k řešení jeho rozvoje a jeho implementací by 

měl být zajištěn kontinuální proces zkvalitňování systé-

mu strategického řízení a rozvoje euroregionu.

V průběhu tohoto roku byla zpracována rozsáhlá ana-

lytická část dokumentu, obsahující velké množství údajů 

z obou stran hranice, výstupy dotazníkové šetření a SWOT 

analýzy. Nyní tématické pracovní skupiny pracují nad ná-

vrhovou částí dokumentu, která by měla především de-

fi novat poslání, vizi a strategické projekty euroregionu. 

Kompletní strategický dokument v české a polské verzi 

bude dokončen v první polovině roku 2014.

K 15. výročí Euroregionu Silesia přijeli popřát i představitelé všech ostatních euroregionů česko-polského příhraničí




