
 

 
 
 

Partnerské projekty „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia”, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002138 a reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002142 jsou spolufinancovány z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.  

 
 

 
 

 

 

Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce  
v Euroregionu Silesia 

Promocja drogą do rozwoju współpracy transgranicznej  

w Euroregionie Silesia 
 

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002138 

 

Cíle projektu: Cílem tohoto projektu je prostřednictvím vhodných propagačních a informačních aktivit přispět k šíření povědomí o významu 

přeshraniční spolupráce pro rozvoj příhraničí a její podpoře ze strany Evropské unie, k většímu porozumění euroregionu jako významné 

přeshraniční struktury a celkově tak k dalšímu rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce na území euroregionu.  

Protože přeshraniční spolupráce bude i v období po roce 2020 nedílnou součástí kohézní politiky EU, je nutné, aby i Euroregion Silesia, jehož 

posláním je zajišťování rovnoměrného rozvoje příhraničního území po obou stranách hranice, i nadále svým dílem přispíval k naplňování této 

nejvýznamnější evropské politiky. I proto byla do návrhové části strategického dokumentu Euroregionu Silesia při jeho aktualizaci v roce 

2019 doplněna nová oblast VI. s názvem "Specifická opatření a nástroje k podpoře rozvoje přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia". 

Aktivity předkládaného projektu přispívají k naplňování jednotlivých opatření definovaných v této oblasti a tím by také měly přispět k 

aktivizaci členů Euroregionu Silesia a dalších subjektů na území euroregionu působících v oblasti přeshraniční spolupráce. 

 
Cele projektu: Celem tego projektu jest, przy wykorzystaniu odpowiednich działań promocyjnych i informacyjnych, przyczynienie się do 
powiększania wiedzy o znaczeniu współpracy transgranicznej dla rozwoju pogranicza i jej wsparcia przez UE, do większego zrozumienia 
euroregionu jako znaczącej transgranicznej struktury i ogólnie do dalszego rozwoju współpracy polsko-czeskiej na terenie euroregionu.  

Ponieważ współpraca transgraniczna również w okresie po roku 2020 będzie nierozłączną częścią polityki spójności UE, konieczne jest, aby 
również Euroregion Silesia, którego misją jest zapewnianie równomiernego rozwoju obszaru pogranicza po obu stronach granicy, nadal 
swoimi działaniami przyczyniał się do realizacji tej najważniejszej z polityk europejskich. I dlatego do części wnioskowej dokumentu 
strategicznego Euroregionu Silesia, przy jego aktualizacji w roku 2019 dodana została nowa część VI, zatytułowana "Specjalne działania i 
narzędzia do wsparcia rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia". Działania składanego projektu przyczyniają się do 
realizacji poszczególnych celów zdefiniowanych w tym obszarze, a tym samym powinny przyczynić się do aktywizacji członków Euroregionu 
Silesia i innych podmiotów z terenu euroregionów działających w ramach współpracy polsko czeskiej. 

 

Klíčové aktivity projektu: 

1. Řízení projektu (2/2020-1/2021) 

2. Propagace přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia 
(2/2020-1/2021) 

3. Realizace nových internetových stránek Euroregionu Silesia - 
CZ (2/2020-1/2021)  

4. Organizace Fóra hraničních regionů (2-10/2020) 

5. Školení a workshopy pro koordinátory přeshraničních projektů 
(2/2020-1/2021) 

 

Działania kluczowe projektu: 

1. Zarządzanie projektem (2/2020-1/2021) 

2. Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia20 
lat współpracy transgranicznej w ER Silesia (2/2020-1/2021) 

3. Realizacja nowej strony internetowej Euroregionu Silesia – CZ 
(2/2020-1/2021) 

4. Organizacja Forum regionów granicznych (2-10/2020) 

5. Szkolenia i warsztaty dla koordynatorów projektów 
transgranicznych (2/2020-1/2021) 

 
Celkové výdaje projektu / Całkowite wydatki projektu:  23 480 EUR 
Dotace z EFRR / Dofinansowanie z EFRR:                            19 958 EUR (85 %) 

 
Partneři projektu / Partnerzy projektu:     Euroregion Silesia – CZ, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry


