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Euroregion Silesia, jeden z sześciu euroregionów działających na terenie polsko-czeskiego pogranicza, powstał we
wrześniu 1998 roku. Obszar Euroregionu Silesia zamieszkuje ponad 750 tys.
mieszkańców. Polska część euroregionu
leży na terenie województw opolskiego
i śląskiego i obejmuje powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki i głubczycki.
Czeska część euroregionu leży na terenie kraju morawsko-śląskiego i obejmuje tereny należące do czterech z sześciu
jego powiatów: Opava, Bruntál, Nový Jičín oraz Ostrava – miasto.
Działalność Euroregionu Silesia polega na wspieraniu i realizacji polsko-czeskiej współpracy w regionach przygranicznych polskiego i czeskiego Śląska
oraz północnych Moraw w celu zniwelowania negatywnego wpływu istnienia
granicy państwowej, zapewnienia równomierniego rozwoju obszaru przygranicznego po obu stronach granicy oraz
umożliwienia w ten sposób jego płynnej
integracji w ramach Unii Europejskiej.

Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2014-2020 stwarza warunki do systematycznego rozwoju współpracy transgranicznej oraz do wspierania działalności podmiotów podejmujących współpracę transgraniczną na terenie Euroregionu Silesia od 2014 roku
opartą na wspólnym strategicznym dokumencie euroregionu. Dokument ten
był opracowywany w okresie od kwietnia 2013 do marca 2014 roku przy ścisłej
współpracy obu sekretariatów euroregionu, czeskiego wykonawcy z zewnątrz
oraz polskiego konsultanta, wspólnego
zespołu sterującego i czterech wspólnych tematycznych grup roboczych.
Analityczna część dokumentu strategicznego udostępnia w formie „maping study” wiele informacji z obu stron
granicy. Przeprowadzone badania ankietowe oraz prezentacja ich wyników
pozwalają zaś na pozyskanie informacji
dotyczących świadomości i postrzegania współpracy transgranicznej i euroregionu.

Projektowa część dokumentu strategicznego, oparta na przygotowanej
„maping study”, badaniach ankietowych
i opracowanych analizach SWOT, definiuje
wizję, cele strategiczne oraz działania niezbędne do zapewnienia rozwoju obszaru
i dobrej jakości życia mieszkańców Euroregionu Silesia, a także do instytucjonalnego zapewnienia rozwoju euroregionu.
Przykłady konkretnych projektów i działań
pokazują natomiast sposób realizacji wyznaczonych celów i działań. Opracowując
część projektową Strategii, uwzględniono potrzeby, na których zaspokojenie Euroregion Silesia może pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć, a jednocześne ujęto
tu propozycje, na które wprawdzie Euroregion Silesia nie ma wpływu, ale uważa je
z punktu widzenia rozwoju strategicznego swojego obszaru za ważne.
Wdrażanie dokumentu strategicznego
zapewni wspólna grupa robocza ds. wdrażania strategii bazując na 2–3-letnich planach działania i dwukrotnej aktualizacji
dokumentu.

Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia to otwarty dokument, który będzie na bieżąco
uzupełniany i aktualizowany, aby w maksymalnym możliwym stopniu przyczyniał się do
zrealizowania określonych celów i działań kluczowych dziedzin rozwoju, a tym samym
do realizacji wizji strategicznej Euroregionu Silesia, aby stał się on „prosperującym polskoczeskim regionem, który wspiera ideę jedności europejskiej i wspólnie rozwija swoją
przyszłość w oparciu o współpracę partnerską”
Dokument dostępny jest na stronach internetowych Euroregionu Silesia http://www.euroregion-silesia.pl

MISJA EUROREGIONU SILESIA
INTENSYWNA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA – NASZ WSPÓLNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

WIZJA EUROREGIONU SILESIA
PROSPERUJĄCY POLSKO-CZESKI REGION, KTÓRY WSPIERA IDEĘ JEDNOŚCI EUROPEJSKIEJ ORAZ WSPÓLNIE ROZWIJA
SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W OPARCIU O WSPÓŁPRACĘ PARTNERSKĄ.

DZIEDZINA I: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
WIZJA: Infrastruktura transportowa w euroregionie dostatecznie rozbudowana i w odpowiednim stanie technicznym
poprawia jakość życia, zwiększa mobilność mieszkańców
i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionu.
CELE STRATEGICZNE
I.1.
Dokończenie budowy obwodnic i zwiększenie przepustowości dróg, łącznie z mostami granicznymi
I.2.
Rozwój i optymalizacja transportu publicznego, łącznie
z transgranicznym przewozem osób
I.3.
Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury transportowej

DZIEDZINA II: TURYSTYKA, KULTURA I SPORT
WIZJA: Euroregion Silesia – transgraniczny region turystyczny
z szeroką ofertą atrakcji historycznych, technicznych,
przyrodniczych i kulturalnych. Poprzez zintegrowane
podejście zapewnimy wspólną promocję, która zwiększy stopień świadomości o Euroregionie Silesia i polepszy jego wizerunek. Ukierunkowanym rozwojem ruchu
turystycznego chcemy osiągnąć wyższy stopień aktywności turystycznej.
CELE STRATEGICZNE
II.1.
Wspólna realizacja imprez kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych
II.2.
Wspólna promocja Euroregionu Silesia jako transgranicznego regionu turystycznego
II.3.
Zwiększenie atrakcyjności Euroregionu Silesia
II.4.
Zachowanie, wykorzystanie i rozwój przyrodniczego, kulturowego i historycznego dziedzictwa w Euroregionie Silesia
II.5.
Rozwój ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych
łącznie z infrastrukturą towarzyszącą

DZIEDZINA III: EDUKACJA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
WIZJA: Tworzymy atrakcyjny euroregion, w którym ludzie chcą
i mogą żyć, uczyć się i pracować.
CELE STRATEGICZNE
III.1.
Wykwalifikowana siła robocza zgodnie z potrzebami rynku
pracy
III.2.
Rozwój współpracy transgranicznej szkół wszystkich stopni i wspieranie pozostałych inicjatyw transgranicznych
w dziedzinie edukacji
III.3.
Rozwój otoczenia biznesu/Rozwój przedsiębiorczości

DZIEDZINA IV: LUDZIE I WARUNKI ŻYCIA
WIZJA: Wysoko rozwinięty euroregion oferujący zdrowe, przyjazne i bezpieczne miejsce dla życia z odpowiednimi usługami i infrastrukturą.
CELE STRATEGICZNE
IV.1.
Rozszerzenie współpracy transgranicznej jednostek ds.
bezpieczeństwa i ratunkowych
IV.2.
Rozszerzenie współpracy transgranicznej placówek socjalnych i służby zdrowia
IV.3.
Rozwój ekologicznego podejścia do środowiska i zdrowego stylu życia
IV.4.
Rozwój niewykorzystanych lokalizacji na terytorium Euroregionu Silesia (brownfields)
IV.5.
Rozwój infrastruktury technicznej
IV.6.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i działania pozostałych organizacji (łącznie z Lokalnymi Grupami Działania) w dziedzinie współpracy transgranicznej

INNE DZIAŁANIA NA RZECZ INSTYTUCJONALNEGO ZAPEWNIENIA ROZWOJU EUROREGIONU SILESIA
V.1.
V.2.

Euroregion Silesia jako europejskie ugrupowanie współpracy
terytorialnej – analiza możliwości utworzenia EUWT
Aktywizacja i rozszerzenie bazy członkowskiej Euroregionu Silesia

V.3.
V.4.

Rozszerzenie roli Euroregionu Silesia
Rozwój współpracy Euroregionu Silesia z innymi podmiotami

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

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

