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Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spo-

lupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia. Tento dokument 

byl zpracován v období duben 2013 – březen 2014 a v období leden 2018 - červen 2019 byla provedena jeho aktualizace.

Dokument je k dispozici na internetových stránkách Euroregionu Silesia http://www.euroregion-silesia.cz.

VIZE EUROREGIONU SILESIA

PROSPERUJÍCÍ ČESKO-POLSKÝ REGION, KTERÝ PODPORUJE IDEU EVROPSKÉ JEDNOTY A SPOLEČNĚ ROZVÍJÍ SVOU BUDOUCNOST 

NA ZÁKLADĚ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE.         

POSLÁNÍ EUROREGIONU SILESIA

INTENZIVNÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE – NÁŠ SPOLEČNÝ A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ.

TEMATICKÁ OBLAST I:  DOPRAVA

VIZE:  Dopravní infrastruktura v euroregionu v dostatečné kapaci-
tě a technické kvalitě zlepšuje kvalitu života, zvyšuje mobili-
tu obyvatel a přispívá k udržitelnému rozvoji regionu.

STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ 

I.1.  Dobudování obchvatů a zkapacitnění silnic včetně 
hraničních mostů

I.1.1.  Zkapacitnění silnic mezi největšími městy ERS a ve směru 
CZ-PL hranice

I.1.2.  Rekonstrukce/modernizace a výstavba silnic na obou 
stranách hranice

I.1.3.  Výstavba silnice „Droga Główna Południowa Rydułtowy - 
Wodzisław Śląski - Jastrzębie Zdrój“ s napojením na dálnici A1 

I.1.4.  Výstavba regionální silnice na úseku Racibórz – Rybnik včetně 
výstavby východního obchvatu města Racibórz a napojením 
na silnici č. 45

I.1.5.  Rekonstrukce/modernizace a výstavba hraničních mostů 
včetně přístupových komunikací

I.2.  Rozvoj a optimalizace veřejné dopravy včetně přeshraniční 
přepravy osob

I.2.1.  Rozvoj přeshraniční hromadné dopravy (zejména v západní 
části ERS)

I.2.2.  Zvýšení informovanosti o možnostech hromadné přepravy 
v rámci ERS

I.2.3.  Integrované systémy veřejné hromadné dopravy
I.3.  Rozvoj regionální a lokální dopravní infrastruktury 

I.3.1.  Rekonstrukce a modernizace silnic včetně doprovodné 
infrastruktury (zejména parkovací místa apod.)

I.3.2.  Modernizace a výstavba přeshraniční infrastruktury pro pěší 
a cyklisty

I.3.3. Podpora rozvoje vodní dopravy v souladu s národními 
a regionálními strategiemi s ohledem na ochranu životního 
prostředí

I.3.4. Vybudování kontejnerových terminálů a překladišť
I.3.5. Podpora rozvoje ekologické dopravy (elektromobilita, CNG) 

včetně doprovodné infrastruktury

TEMATICKÁ OBLAST II: CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A SPORT

VIZE:  Euroregion Silesia – přeshraniční turistická destinace s širo-
kou nabídkou historických, technických, přírodních a kultur-
ních zajímavostí. Integrovaným přístupem zajistíme společ-
nou propagaci, která zvýší informovanost o Euroregionu Si-
lesia a zlepší jeho image. Cíleným rozvojem cestovního ru-
chu chceme dosáhnout větší návštěvnosti.

STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ 

II.1.  Společná realizace kulturních, sportovních 
a volnočasových akcí

II.1.1.  Podpora kulturních aktivit posilujících soudržnost ERS 
II.1.2.  Podpora sportovních a volnočasových aktivit posilujících 

soudržnost ERS
II.2.  Společná propagace Euroregionu Silesia jako přeshraničního 

turistického regionu
II.2.1.  Přeshraniční integrovaný systém turistických informací
II.2.2.  Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu prostřednictvím 

řízených struktur 
II.2.3. Vznik a podpora rozvoje přeshraničních turistických 

produktů/nabídek

II.3.  Rozvoj atraktivity Euroregionu Silesia
II.3.1.  Vznik nových a revitalizace stávajících turistických 

a volnočasových atraktivit
II.3.2.  Rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení 
II.3.3.  Rozvoj vodní a letecké turistiky 
II.3.4.  Rozvoj agroturistiky 
II.3.5. Rozvoj „industriální“ turistiky
II.3.6.  Eliminace jazykové bariéry
II.3.7.  Řeka Odra – společný symbol ERS 

II.4.  Uchování, využití a rozvoj přírodního, kulturního 
a historického dědictví v Euroregionu Silesia

II.4.1.  Propagace společné historie 
II.4.2.  Propagace tradičních řemesel a výroby na území ERS
II.4.3.  Přírodní bohatství, kulturní a historické dědictví na území ERS
II.4.4. Aktivní odpočinek jako forma trávení volného času

II.5.  Rozvoj cyklistických a turistických stezek včetně 
doprovodné infrastruktury

II.5.1.  Budování a modernizace sítí cyklostezek 
II.5.2.  Rozvoj tematických naučných stezek
II.5.3.  Rozvoj zázemí a doprovodné infrastruktury 



OBLAST VI: SPECIFICKÁ OPATŘENÍ A NÁSTROJE K PODPOŘE ROZVOJE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V EUROREGIONU SILESIA

VI.1.   Programy česko-polské přeshraniční spolupráce a jiné 
podpůrné programy

VI.2.   Implementace fondu malých projektů v Euroregionu Silesia

VI.3.  Široká propagace přeshraničních programů a projektů dobré 
praxe 

VI.4.  Výměna zkušeností v rámci evropské územní spolupráce

OBLAST V: OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ INSTITUCIONÁLNÍHO ROZVOJE EUROREGIONU SILESIA

V.1.  Euroregion Silesia jako evropské seskupení pro územní 
spolupráci 

V.2.  Aktivizace a rozšíření členské základny Euroregionu Silesia

V.3.  Rozšíření role Euroregionu Silesia
V.4.  Rozvoj spolupráce Euroregionu Silesia s jinými subjekty

TEMATICKÁ OBLAST III: VZDĚLÁNÍ, PODNIKÁNÍ

VIZE:  Tvoříme atraktivní euroregion, ve kterém lidé chtějí a mohou 
žít, vzdělávat se a pracovat.

STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ 

III.1.  Kvalifi kovaná pracovní síla v souladu s trhem práce
III.1.1.  Podpora technického vzdělávání a řemeslných oborů
III.1.2.  Spolupráce podnikatelských subjektů a škol v oblasti 

odborného vzděláváni včetně odborné praxe
III.1.3.  Podpora přeshraničních aktivit v souladu s trhem práce 

(v oblasti technického vzdělávání, pracovní výchovy)
III.2.  Rozvoj přeshraniční spolupráce škol všech stupňů a podpora 

dalších přeshraničních aktivit v oblasti vzdělávání

III.2.1.  Odborně/tematicky zaměřená přeshraniční spolupráce 
v oblasti vzdělávání, výzkumu a odborného výcviku 

III.2.2.  Odbourávání bariér mezi dětmi a mládeží na obou stranách 
hranice 

III.2.3.   Společné projekty škol
III.3.  Rozvoj podnikatelského prostředí / Rozvoj podnikání

III.3.1.  Výměna informací a vzdělávání pro podnikatele
III.3.2.  Podpora přeshraniční spolupráce mezi hospodářskými 

komorami, dalšími organizacemi podporujícími podnikání 
a samosprávami 

III.3.3.  Řešení bývalých průmyslových oblastí a objektů 
(brownfi elds) a dalších nevyužívaných objektů

TEMATICKÁ OBLAST IV: LIDÉ A PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

VIZE:  Vysoce rozvinutý euroregion nabízející zdravé, příjemné 
a bezpečné místo pro život s odpovídajícími službami a zá-
zemím.

STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ 

IV.1.  Rozšíření přeshraniční spolupráce bezpečnostních 
a záchranných složek

IV.1.1.  Rozvoj přeshraniční spolupráce policejních a bezpečnostních 
složek 

IV.1.2.  Rozvoj přeshraniční spolupráce hasičských záchranných 
sborů

IV.1.3.  Společná prevence a řešení v oblasti kriminality, ochrany 
proti povodním, požárům a živelným pohromám

IV.2.  Rozšíření přeshraniční spolupráce zařízení sociálních 
a zdravotních služeb

IV.2.1. Rozvoj přeshraniční spolupráce zařízení sociálních služeb 
a péče

IV.2.2. Rozvoj přeshraniční spolupráce zařízení zdravotních služeb 

IV.3. Rozvoj ekologického přístupu k životnímu prostředí 
a zdravého způsobu života

IV.3.1. Podpora environmentální výchovy, vzdělání a osvěty 
a zdravého způsobu života

IV.3.2. Snižování energetické náročnosti a podpora využívání 
obnovitelných zdrojů energie

IV.3.3. Posílení ochrany krajiny včetně zpracování ekologických 
a fyziografi ckých studií

IV.3.4. Rozvoj systémů nakládání s odpady
IV.4.  Rozvoj nevyužitých lokalit na území Euroregionu Silesia 

(brownfi elds) 
IV.4.1.  Systémová řešení v oblasti revitalizace městských, 

venkovských, bývalých průmyslových, zemědělských 
a vojenských oblastí a objektů

IV.5.  Rozvoj technické infrastruktury 
IV.5.1.  Rozvoj technické infrastruktury v oblasti nakládání s odpady
IV.5.2.  Rozvoj technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou 

a odkanalizování
IV.5.3. Rozvoj technické infrastruktury v oblasti veřejného osvětlení

IV.6.  Rozvoj občanské společnosti a aktivity ostatních organizací 
(včetně místních akčních skupin) v oblasti přeshraniční 
spolupráce

IV.6.1.  Společná prevence a řešení negativních sociálních jevů 
IV.6.2.  Společné přeshraniční aktivity zaměřené na handicapované 

osoby 
IV.6.3.  Společné přeshraniční aktivity zaměřené na seniory 
IV.6.4.  Rozvoj přeshraniční spolupráce MAS 



ČESKÁ ČÁST EUROREGIONU SILESIA:
Euroregion Silesia – CZ

Horní nám. 69

746 01 Opava, Česká republika

tel.: +420 553 756 220

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

http://www.euroregion-silesia.cz 

POLSKÁ ČÁST EUROREGIONU SILESIA:
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Ul. Batorego 7

47-400 Racibórz, Polská republika

tel.: +48 32 415 64 94

e-mail: info@euroregion-silesia.pl  

http://www.euroregion-silesia.pl


