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Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2014-2020 stwarza warunki do systematycznego rozwoju współpracy transgra-
nicznej oraz do wspierania działalności podmiotów podejmujących współpracę transgraniczną na terenie Euroregionu Silesia. 
Dokument ten był opracowywany w okresie od kwietnia 2013 do marca 2014 roku, a w okresie od stycznia 2018 do czerwca 2019 
przebiegała jego aktualizacja. 

Dokument dostępny jest na stronach internetowych Euroregionu Silesia http://www.euroregion-silesia.pl

WIZJA EUROREGIONU SILESIA

PROSPERUJĄCY POLSKO-CZESKI REGION, KTÓRY WSPIERA IDEĘ JEDNOŚCI EUROPEJSKIEJ ORAZ WSPÓLNIE ROZWIJA SWOJĄ 

PRZYSZŁOŚĆ W OPARCIU O WSPÓŁPRACĘ PARTNERSKĄ.

MISJA EUROREGIONU SILESIA

INTENSYWNA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA – NASZ WSPÓLNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

DZIEDZINA TEMATYCZNA I:  INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

WIZJA:  Infrastruktura transportowa w euroregionie dostatecznie rozbu-
dowana i w odpowiednim stanie technicznym poprawia jakość 
życia, zwiększa mobilność mieszkańców i przyczynia się do zrów-
noważonego rozwoju regionu.

CELE STRATEGICZNE, DZIAŁANIA 

I.1.  Dokończenie budowy obwodnic i zwiększenie przepustowości 
dróg, łącznie z mostami granicznymi

I.1.1.  Zwiększenie przepustowości dróg pomiędzy największymi 
miastami ERS oraz w kierunku granicy PL i CZ

I.1.2  Modernizacja/przebudowa i budowa dróg po obu stronach granicy 
I.1.3  Budowa „Drogi Głównej Południowej Rydułtowy - Wodzisław Śląski 

- Jastrzębie Zdrój“ z połączeniem z autostradą A1
I.1.4  Budowa regionalnej drogi na odcinku Racibórz – Rybnik wraz ze 

wschodnią obwodnicą Raciborza łączącą się z drogą krajową nr 45
I.1.5  Modernizacja/przebudowa mostów granicznych, łącznie z drogami 

dojazdowymi

I.2.  Rozwój i optymalizacja transportu publicznego, łącznie 
z transgranicznym przewozem osób

I.2.1.  Rozwój transgranicznego transportu publicznego (zwłaszcza 
w zachodniej części ERS)

I.2.2  Lepsze informowanie podróżnych o możliwościach transportu 
publicznego w ramach ERS

I.2.3  Zintegrowane systemy publicznego transportu zbiorowego
I.3.  Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury transportowej

I.3.1.  Przebudowa i modernizacja dróg, łącznie z infrastrukturą 
towarzyszącą (przede wszystkim miejsca parkingowe, itd.)

I.3.2  Modernizacja/przebudowa i budowa infrastruktury transgranicznej 
dla pieszych i rowerzystów

I.3.3  Wsparcie rozwoju transportu wodnego w zgodzie z krajowymi 
i regionalnymi strategiami z poszanowaniem ochrony środowiska 

I.3.4  Budowa terminali kontenerowych i przeładunkowych 
I.3.5  Wsparcie rozwoju transportu ekologicznego (samochody 

elektryczne, CNG) w tym infrastruktury towarzyszącej

DZIEDZINA TEMATYCZNA II: TURYSTYKA, KULTURA I SPORT

WIZJA:  Euroregion Silesia – transgraniczny region turystyczny z sze-
roką ofertą atrakcji historycznych, technicznych, przyrodni-
czych i kulturalnych. Poprzez zintegrowane podejście zapew-
nimy wspólną promocję, która zwiększy stopień świadomości 
o Euroregionie Silesia i polepszy jego wizerunek. Ukierunko-
wanym rozwojem ruchu turystycznego chcemy osiągnąć wyż-
szy stopień  aktywności turystycznej.

CELE STRATEGICZNE, DZIAŁANIA

II.1.  Wspólna realizacja imprez kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych

II.1.1.  Wsparcie imprez kulturalnych wzmacniających spójność ERS
II.1.2  Wsparcie działań sportowych i rekreacyjnych wzmacniających 

spójność ERS
II.2.  Wspólna promocja Euroregionu Silesia jako transgranicznego 

regionu turystycznego 
II.2.1.  Transgraniczny zintegrowany system informacji turystycznych
II.2.2  Rozwój transgranicznego ruchu turystycznego za 

pośrednictwem organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie 
ruchem turystycznym

II.2.3  Tworzenie i wspieranie rozwoju produktów transgranicznych / 
ofert turystycznych

II.3.  Zwiększenie atrakcyjności Euroregionu Silesia
II.3.1.  Powstanie nowych i rewitalizacja (modernizacja) obecnych 

atrakcji turystycznych i  obiektów rekreacyjnych
II.3.2  Rozwój bazy noclegowej i placówek gastronomicznych
II.3.3  Rozwój turystyki wodnej i lotniczej
II.3.4  Rozwój agroturystyki
II.3.5  Rozwój turystyki „industrialnej”
II.3.6  Likwidacja bariery językowej
II.3.7  Rzeka Odra – wspólny symbol ERS

II.4.  Zachowanie, wykorzystanie i rozwój przyrodniczego, kulturowego 
i historycznego dziedzictwa w Euroregionie Silesia 

II.4.1.  Promocja wspólnej historii
II.4.2  Promocja tradycyjnego rzemiosła i tradycyjnych wyrobów 

z obszaru ERS
II.4.3  Bogactwo przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i historyczne na 

obszarze ERS
II.4.4  Aktywny wypoczynek jako forma spędzania wolnego czasu

II.5.  Rozwój ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych łącznie 
ze strukturą towarzyszącą

II.5.1.  Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych
II.5.2  Rozwój tematycznych ścieżek dydaktycznych (edukacyjnych)
II.5.3  Rozwój zaplecza i infrastruktury towarzyszącej



DZIEDZINA VI: SPECYFICZNE DZIAŁANIA I INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W EUROREGIONIE SILESIA 

VI.1.  Programy polsko-czeskiej współpracy transgranicznej oraz 
pozostałe programy wspierające

VI.2.  Wdrażanie funduszu małych projektów w Euroregionie 
Silesia

VI.3. Szeroka promocja programów transgranicznych i dobrych 
praktyk w projektach

VI.4. Wymiana doświadczeń w ramach europejskiej współpracy 
terytorialnej 

DZIEDZINA V: INNE DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA INSTYTUCJONALNEGO ROZWOJU EUROREGIONU SILESIA

V.1.  Euroregion Silesia jako europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej 

V.2.  Aktywizacja i rozszerzenie bazy członkowskiej Euroregionu Silesia

V.3.  Rozszerzenie roli Euroregionu Silesia
V.4.  Rozwój współpracy Euroregionu Silesia z innymi podmiotami

DZIEDZINA TEMATYCZNA III: EDUKACJA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

WIZJA:  Tworzymy atrakcyjny euroregion, w którym ludzie chcą i mogą 
żyć, uczyć się i pracować.

CELE STRATEGICZNE, DZIAŁANIA

III.1.  Wykwalifi kowana siła robocza zgodnie z potrzebami rynku 
pracy

III.1.1.  Wsparcie wyboru technicznych/rzemieślniczych kierunków 
nauczania

III.1.2  Współpraca przedsiębiorców i szkół w obszarze kształcenia 
zawodowego oraz organizacji praktyk zawodowych

III.1.3  Wspieranie inicjatyw transgranicznych zgodnie z potrzebami 
rynku pracy (w obszarze edukacji technicznej, zajęć 
praktyczno-technicznych)

III.2.  Rozwój współpracy transgranicznej szkół wszystkich stopni 
i wspieranie pozostałych inicjatyw transgranicznych w dziedzinie 
edukacji

III.2.1.  Fachowo/tematycznie ukierunkowana współpraca 
transgraniczna w dziedzinie edukacji, badań i szkoleń 
specjalistycznych

III.2.2  Likwidacja barier między dziećmi i młodzieżą po obu stronach 
granicy

III.2.3  Wspólne projekty szkół
III.3.  Rozwój otoczenia biznesu/Rozwój przedsiębiorczości

III.3.1.  Wymiana informacji i edukacja  przedsiębiorców
III.3.2  Wspieranie współpracy transgranicznej między Izbami 

Gospodarczymi a innymi  instytucjami otoczenia biznesu 
i samorządami

III.3.3  Działania związane z wykorzystaniem terenów i obiektów 
poprzemysłowych i innych niewykorzystanych obiektów

DZIEDZINA TEMATYCZNA IV: LUDZIE I WARUNKI ŻYCIA

WIZJA:  Wysoko rozwinięty euroregion oferujący zdrowe, przyjazne 
i bezpieczne miejsce dla życia z odpowiednimi usługami i in-
frastrukturą. 

CELE STRATEGICZNE, DZIAŁANIA

IV.1.  Rozszerzenie współpracy transgranicznej jednostek 
ds. bezpieczeństwa i ratunkowych

IV.1.1.  Rozwój współpracy transgranicznej jednostek policyjnych 
i ds. bezpieczeństwa (służby mundurowe)

IV.1.2  Rozwój współpracy transgranicznej jednostek straży pożarnej
IV.1.3  Wspólna prewencja i rozwiązania w dziedzinie przestępczości, 

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i w sytuacji 
klęsk żywiołowych

IV.2.  Rozszerzenie współpracy transgranicznej placówek socjalnych 
i służby zdrowia

IV.2.1.  Rozwój współpracy transgranicznej placówek usług socjalnych 
i opieki społecznej

IV.2.2  Rozwój współpracy transgranicznej placówek służby zdrowia

IV.3. Rozwój ekologicznego podejścia do środowiska i zdrowego 
stylu życia 

IV.3.1.  Wsparcie edukacji ekologicznej, nauczania i oświaty oraz 
zdrowego stylu życia

IV.3.2  Zmniejszenie energochłonności i wsparcie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii

IV. 3.3  Wzmocnienie działań na rzecz ochrony krajobrazu, w tym m.in. 
opracowania ekofi zjografi czne

IV.3.4  Rozwój systemów gospodarki odpadami
IV.4.  Rozwój niewykorzystanych lokalizacji na terytorium 

Euroregionu Silesia (brownfi elds)
IV.4.1.  Rozwiązania systemowe w dziedzinie rewitalizacji, w tym 

terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich 
lub innych związanych z gospodarką rolną, zarówno na 
obszarach miast jak i wsi.

IV.5.  Rozwój infrastruktury technicznej 
IV.5.1.  Rozwój infrastruktury technicznej w dziedzinie gospodarki 

odpadami
IV.5.2  Rozwój infrastruktury technicznej w dziedzinie zaopatrzenia 

w wodę i kanalizację
IV.5.3  Rozwój infrastruktury technicznej w dziedzinie oświetlenia 

publicznego
IV.6.  Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i działania pozostałych 

organizacji (łącznie z Lokalnymi Grupami Działania) 
w dziedzinie współpracy transgranicznej

IV.6.1.  Wspólna prewencja i zwalczanie negatywnych zjawisk 
społecznych

IV.6.2  Wspólne działania transgraniczne ukierunkowane na osoby 
niepełnosprawne

IV.6.3  Wspólne działania transgraniczne ukierunkowane na seniorów
IV.6.4  Rozwój współpracy transgranicznej LDG



CZESKA CZĘŚĆ EUROREGIONU SILESIA:
Euroregion Silesia – CZ

Horní nám. 69

746 01 Opava, Republika Czeska

tel.: +420 553 756 220

e-mail: euroregion.silesia@opava-city.cz 

http://www.euroregion-silesia.cz 

POLSKA CZĘŚĆ EUROREGIONU SILESIA:
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

ul. Batorego 7

47-400 Racibórz, Rzeczpospolita Polska

tel.: +48 32 415 64 94

e-mail: info@euroregion-silesia.pl  

http://www.euroregion-silesia.pl


