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Euroregion Silesia, který je jedním z šesti euroregionů působících
na území česko-polského příhraničí,
byl ustaven v září 1998. Euroregion
Silesia představuje území s více než
750 tisíci obyvateli. Česká část euroregionu se sídlem v Opavě se nachází na území Moravskoslezského kraje, přičemž zasahuje do území čtyř
z jeho šesti okresů - okresů Opava,
Bruntál, Nový Jičín a Ostrava – město. Polská část euroregionu se sídlem
v Ratiboři se nachází na území Slezského a Opolského vojvodství a zahrnuje okresy ratibořský, vodislavský,
rybnický a hlubčický.
Činnost Euroregionu Silesia spočívá v podpoře a realizaci přeshraniční
spolupráce v příhraničních regionech
polského a českého Slezska a severní
Moravy s cílem potlačit negativní vliv
existence státní hranice, zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničního území po obou stranách hranice a umožnit tak jeho plynulou integraci v rámci Evropské unie.

Strategie rozvoje Euroregionu
Silesia na období 2014-2020 vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících
přeshraniční spolupráci na území
Euroregionu Silesia od roku 2014
na základě společného strategického dokumentu euroregionu. Tento
dokument byl zpracován v období duben 2013 - březen 2014, a to
v úzké spolupráci obou sekretariátů euroregionu, českého externího zpracovatele a polského konzultanta, společné řídící skupiny a čtyř
společných tematických pracovních skupin.
Analytická část strategického dokumentu prostřednictvím mapovací studie poskytuje velké množství
informací z obou stran hranice. Provedené dotazníkové šetření a prezentace jeho výstupů pak přispívají k získání informací o povědomí
a vnímání přeshraniční spolupráce
i euroregionu.

Návrhová část strategického dokumentu, která vychází ze zpracované
mapovací studie, dotazníkového šetření a zpracovaných SWOT analýz,
definuje vize, strategické cíle a opatření nezbytná jak pro zajištění rozvoje území a kvality života obyvatel Euroregionu Silesia, tak pro institucionální zajištění jeho rozvoje. Příklady konkrétních projektů a aktivit pak
představují způsob jak vytyčené cíle
a opatření naplňovat. Při tvorbě návrhové části strategie byly zohledněny
potřeby, na jejichž uspokojení může
mít Euroregion Silesia přímý či nepřímý vliv, zároveň však jsou zde uvedeny návrhy, na které euroregion vliv
nemá, které ale považuje z hlediska
strategického rozvoje svého území
za důležité.
Implementace strategického dokumentu bude zajišťována společnou
pracovní skupinou pro implementaci strategie, a to prostřednictvím akčních plánů a dvojí aktualizací dokumentu.

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 je otevřeným dokumentem,
který bude průběžně doplňován a aktualizován tak, aby v maximální možné míře přispíval k naplňování definovaných cílů a opatření klíčových oblastí rozvoje, a tím k naplnění
strategické vize Euroregionu Silesia stát se „prosperujícím česko-polským regionem, který
podporuje ideu evropské jednoty a společně rozvíjí svou budoucnost na základě partnerské spolupráce“.
Dokument je k dispozici na internetových stránkách Euroregionu Silesia http://www.euroregion-silesia.cz.

POSLÁNÍ EUROREGIONU SILESIA
INTENZIVNÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE – NÁŠ SPOLEČNÝ A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ.
VIZE EUROREGIONU SILESIA
PROSPERUJÍCÍ ČESKO-POLSKÝ REGION, KTERÝ PODPORUJE IDEU EVROPSKÉ JEDNOTY A SPOLEČNĚ ROZVÍJÍ
SVOU BUDOUCNOST NA ZÁKLADĚ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE.
TEMATICKÁ OBLAST I: DOPRAVA
VIZE: Dopravní infrastruktura v euroregionu v dostatečné kapacitě a technické kvalitě zlepšuje kvalitu života, zvyšuje mobilitu obyvatel a přispívá k udržitelnému rozvoji regionu.
STRATEGICKÉ CÍLE
I.1.
I.2.
I.3.

Dobudování obchvatů a zkapacitnění silnic včetně hraničních mostů
Rozvoj a optimalizace veřejné dopravy včetně přeshraniční přepravy osob
Rozvoj regionální a lokální dopravní infrastruktury

TEMATICKÁ OBLAST II: CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A SPORT
VIZE: Euroregion Silesia – přeshraniční turistická destinace s širokou nabídkou historických, technických, přírodních a kulturních zajímavostí. Integrovaným přístupem zajistíme společnou propagaci, která zvýší
informovanost o Euroregionu Silesia a zlepší jeho
image. Cíleným rozvojem cestovního ruchu chceme dosáhnout větší návštěvnosti.

TEMATICKÁ OBLAST III: VZDĚLÁNÍ, PODNIKÁNÍ
VIZE: Tvoříme atraktivní euroregion, ve kterém lidé chtějí
a mohou žít, vzdělávat se a pracovat.
STRATEGICKÉ CÍLE
III.1.
III.2.
III.3.

TEMATICKÁ OBLAST IV: LIDÉ A PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
VIZE: Vysoce rozvinutý euroregion nabízející zdravé, příjemné a bezpečné místo pro život s odpovídajícími
službami a zázemím.
STRATEGICKÉ CÍLE
IV.1.
IV.2.

STRATEGICKÉ CÍLE
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.

Společná realizace kulturních, sportovních a volnočasových akcí
Společná propagace Euroregionu Silesia jako přeshraničního turistického regionu
Rozvoj atraktivity Euroregionu Silesia
Uchování, využití a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví v Euroregionu Silesia
Rozvoj cyklistických a turistických stezek včetně doprovodné infrastruktury

Kvalifikovaná pracovní síla v souladu s trhem práce
Rozvoj přeshraniční spolupráce škol všech stupňů a podpora dalších přeshraničních aktivit v oblasti vzdělávání
Rozvoj podnikatelského prostředí / Rozvoj podnikání

IV.3.
IV.4.
IV.5.
IV.6.

Rozšíření přeshraniční spolupráce bezpečnostních a záchranných složek
Rozšíření přeshraniční spolupráce zařízení sociálních
a zdravotních služeb
Rozvoj ekologického přístupu k životnímu prostředí
a zdravého způsobu života
Rozvoj nevyužitých lokalit na území Euroregionu Silesia
(brownfields)
Rozvoj technické infrastruktury
Rozvoj občanské společnosti a aktivity ostatních organizací (včetně místních akčních skupin) v oblasti přeshraniční spolupráce

DALŠÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ INSTITUCIONÁLNÍHO ROZVOJE EUROREGIONU SILESIA
V.1.
V.2.

Euroregion Silesia jako evropské seskupení
pro územní spolupráci – analýza
Aktivizace a rozšíření členské základny
Euroregionu Silesia

V.3.
V.4.

Rozšíření role Euroregionu Silesia
Rozvoj spolupráce Euroregionu Silesia
s jinými subjekty

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

