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1 WPROWADZENIE 

W niniejszym dokumencie przedstawiono najważniejsze cechy regionu transgranicznego 

między Polską a Republiką Czeską oraz warianty i kierunki programowania kolejnego 

programu Interreg na tej granicy. Jest to część serii podobnych dokumentów przygotowanych 

przez DG REGIO w odniesieniu do wszystkich lądowych granic UE (oraz granic z Norwegią 

i Szwajcarią). 

Niniejszy dokument ma służyć jako podstawa konstruktywnego dialogu zarówno w obrębie 

każdego regionu transgranicznego, jak i z Komisją Europejską w odniesieniu do programu 

współpracy transgranicznej Interreg na lata 2021-2027 – Republika Czeska – Polska. 

Dokument ten opiera się w dużej mierze na obiektywnych informacjach wynikających z 

trzech badań zleconych przez DG REGIO: 

• „Badanie potrzeb granicznych” („Gromadzenie solidnych dowodów w celu oceny 

potrzeb, które należy uwzględnić w ramach programów współpracy transgranicznej 

INTERREG”) przeprowadzone w 2016 r.; 

• „Zmniejszanie przeszkód prawnych i administracyjnych w regionach przygranicznych 
UE”, przeprowadzone w 2015 r.; oraz 

• „Kompleksowa analiza istniejących transgranicznych połączeń transportowych i 

brakujących połączeń na wewnętrznych granicach UE” przeprowadzona w latach 

2017 – 18. 

Ponadto wiele źródeł danych dostępnych na poziomie europejskim również wykorzystano do 

opisania pewnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego i terytorialnego. Pełna lista 

źródeł informacji znajduje się w załączniku. 

Współpraca transgraniczna jest znacznie szersza niż współpraca transgraniczna. Celem jest 

ułatwienie współpracy transgranicznej poprzez ograniczenie utrzymujących się przeszkód dla 

działalności transgranicznej i powiązań transgranicznych, zgodnie z komunikatem 

„Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE z 2017 

r.”.Dostępne instrumenty to nie tylko fundusze (w szczególności Interreg i inne europejskie 

fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI), które mogą inwestować we współpracę), ale 

także europejskie i krajowe instrumenty prawne (europejskie ugrupowanie współpracy 

terytorialnej (EUWT), umowy regionalne (np. w krajach Beneluksu i krajach nordyckich), 

umowy dwustronne itp.), a także szereg strategii politycznych, np. dotyczących mobilności 

pracowników, transportu, opieki zdrowotnej itp. W związku z tym programy Interreg 

powinny nie tylko mieć na celu finansowanie projektów, ale również dążyć do ograniczenia 

przeszkód transgranicznych. W tym celu we wniosku ustawodawczym w sprawie Interreg 

przewidziano, że część budżetu przeznaczona jest na zarządzanie transgraniczne (w tym 

budowanie zdolności i wkład w strategie makroregionalne/strategie morskie). 

Dlatego też niniejszy dokument wykracza poza tradycyjne działania programów Interreg 

(finansowanie projektów) i obejmuje również kwestie związane z zarządzaniem (ograniczenie 

przeszkód transgranicznych).W tym kontekście programy te są następujące: Rozpoczęcie prac 

nad przeszkodami (np. członkowie komitetu monitorującego mogliby skontaktować się z 

odpowiednimi organami publicznymi i zainteresowanymi stronami); (b) ułatwienie pracy 

(poprzez finansowanie grup roboczych oraz ewentualnych badań i projektów pilotażowych); 
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oraz c) przyczynianie się do tych prac (zapewnianie wkładu w postaci szerokiej wiedzy 

uzyskanej w poprzednich okresach programowania).Chociaż budżet jest ograniczony, wpływ 

może być istotny, ponieważ dane działania będą miały ograniczony koszt (spotkania, studia, 

projekty pilotażowe itp.), lecz skutki strukturalne. 

2. ANALIZA STREFY PRZYGRANICZNEJ 

1. Analiza opiera się na obecnym obszarze programu obejmującym części regionów na 

poziomie NUTS1 2 – północno-wschodniego, Środkowego Moraw, Moraź-Silesia w 

Republice Czeskiej i Śląsku, dolnośląskim i opolskim (województwa) w Polsce. Na poziomie 

NUTS 3 znajdują się one w CZ: Liberecky, Kalovehradecky, Pardubicky, Olomoupary i 

Moraw-Śląsk oraz w PL: Bielski, Rybnicki, Jeleniogorski, Wałbrzyski, nyski i Opolski, a 

także okręg Strzelinskiego w podregionie Wrocławiu i podregionie Pszczynski. 

• Granice czesko-polskie rozciągają się ponad 796 km przeprzecinających się głównie 

w górach Sodetes i Karpatach oraz w województwie śląskim. 

• Całkowita powierzchnia obszaru objętego programem wynosi 47 097 km2 z 

23 135 km 2 (tj. 29,3 % powierzchni kraju) po stronie czeskiej oraz 23 962 km 2 

(prawie 8 % powierzchni kraju) w Polsce. 

• Ogólne wyniki gospodarcze mierzone PKB na mieszkańca są zasadniczo na 

podobnym poziomie. PKB na mieszkańca jest poniżej średniej UE we wszystkich 

regionach przygranicznych mieszczących się w przedziale 55 % (województwo 

Opolskie) i 76 % (północno-wschodni/CZ) średniej UE. 

• Obszar transgraniczny charakteryzuje się cechami obszarów wiejskich i miejskich, 

przy czym największe miasto to Ostrawa (CZ), gdzie mieszka ponad 300 000 tys. 

mieszkańców. Jest kilka miast z ponad 100 000 mieszkańców po obu stronach 

granicy, a niektóre transgraniczne skupiska miejskie np. Cieszyn (PL) – Cesky Tesin 

i Kudowa-Zdroj (PL) – Nachod (CZ) to największe obszary miejskie/miejskie. 

• Obszar objęty programem zamieszkuje ok. 7.8 mln mieszkańców, z czego 3.4 mln 

po stronie czeskiej, a 4.4 mln – po stronie polskiej. Jeśli chodzi o dane krajowe, 

mimo że około 32 % ludności Republiki Czeskiej mieszka w obecnym obszarze 

objętym programem, mieszka tam tylko ok. 11 % ludności Polski. 

• Gęstość zaludnienia w niektórych częściach obszaru przekracza średnią zarówno w 

porównaniu ze średnimi dla obu krajów, jak i ze średnią dla całej UE.Całkowita 

średnia gęstość zaludnienia wynosi 151 mieszkańców/km². 

• Łączność jest stosunkowo uboga i stanowi przeszkodę dla współpracy 
transgranicznej. 

• 42 % ludności w regionie przygranicznym postrzega różnice kulturowe jako problem 

dla współpracy transgranicznej. 

• Języki, którymi posługuje się region transgraniczny, należą do rodziny języków 

                                                 
Klasyfikacja1 NUTS (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) jest hierarchicznym 

systemem podziału 

gospodarczy obszar UE 
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słowiańskich.  
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2. Współpraca obu krajów w ramach Interreg rozpoczęła się w okresie programowania 2000 

– 2006, INTERREG IIIA Republika Czeska-Polska. W latach 2007 – 2013 kontynuowano 

prace nad programem Interreg IVA, który wspierał rozwój społeczno-gospodarczy 

obszaru przygranicznego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz 

wspieranie współpracy między jego mieszkańcami. Celem bieżącego programu 

współpracy transgranicznej między 2014 a 2020 r. w ramach programu współpracy 

transgranicznej Czechy-Polska jest wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w strefie przygranicznej poprzez 

zacieśnienie współpracy na poziomie instytucjonalnym, edukacyjnym, środowiskowym i 

turystycznym. 

Vymezenci dotaCniho uzami 

 4 1299/2013 
 iLibée’ckamykral 

Iezyrtski Bielsko-Biała 

Podregion bielski 

Prostdjov 

Mapa 1: Aktualny obszar objęty programem na granicy 

3. Granica stanowi „więcej przeszkody” niż średnia unijna granica lądowa, przy czym ta 

granica stanowi więcej niż średnią trudność w zakresie fizycznej dostępności. Na granicy 

występują np. góry i rzeki. 

4. Gęstość zaludnienia w regionie przygranicznym jest na ogół bardzo wysoka w 

porównaniu ze średnią UE. 

5. Kilka regionów przygranicznych w Polsce, a w szczególności w regionie Śląska NUTS 2, 

znacznie przekracza średnią UE; Bielski jest 2.4 razy wyższy niż średnia gęstość w UE, 

Tyski jest 3.7 razy wyższy od średniej UE, a Rybnicki jest ponad 4 razy większa od 

średniej UE. Wałbrzyski na Dolnym Śląsku również powyżej średniej UE (133 % 
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średniej). Pozostałe polskie regiony przygraniczne znajdują się poniżej średniej UE, 

najniższa gęstość to Nyski (region NUTS 2) z niemal 80 % średniej UE.  
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6. Ogólna gęstość zaludnienia jest niemal na tym samym poziomie lub nieznacznie powyżej 

średniej unijnej, przy czym głównym wyjątkiem jest powiat morawsko-śląski (CZ), 

którego gęstość jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej UE. 

7. W rankingu „Konkurencyjność regionalna” (RCI) ogólna punktacja dla całego obszaru 

przygranicznego Czechy – Polska wskazuje, że wszystkie podregiony graniczne, po obu 

stronach granicy, są mniej konkurencyjne niż średnia UE, przy czym polskie obszary 

przygraniczne są oceniane niżej niż sąsiedzi w Republice Czeskiej. 

8. Regionalne zmiany społeczno-gospodarcze w obu państwach członkowskich wykazują 

duże rozbieżności na szczeblu krajowym, w szczególności w odniesieniu do ich regionów 

przygranicznych. Utrzymują się znaczne różnice na poziomie subregionalnym, z dużą 

różnicą między obszarami miejskimi i wiejskimi. 

9. Na przykład wzrost gospodarczy koncentruje się w Polsce głównie w regionach 

centralnych i zachodnich (np. w województwie mazowieckim lub wielkopolskim), 

natomiast tempo wzrostu gospodarczego przebiega znacznie wolniej na granicy 

wschodniej oraz w większej liczbie regionów wiejskich. Podczas gdy PKB na mieszkańca 

osiągnął w 2016 roku poziom 109 % średniej UE w regionie stołecznym - Mazowieckie 

(miasto stołeczne Warszawa osiągnął nawet 196 %), w województwie opolskim wynosi 

jedynie 55 %. Podobnie w Republice Czeskiej: korzyści płynące z rozwoju gospodarczego 

i szybkiej konwergencji są bardzo różnie odczuwalne w całym kraju. Podczas gdy w 2016 

r. PKB na mieszkańca osiągnął w stolicy kraju, Pradze, niemal 184 % średniej UE, nadal 

wynosi on 74 % w Morawach Środkowych i regionie Morawsko-Śląskim. Odpowiadające 

im znaczne różnice w wydajności, bezrobociu, dochodach i ubóstwie istnieją po obu 

stronach granicy. Wydatki w ramach B & R we wszystkich regionach są znacznie poniżej 

średniej UE, która wynosi 2 % PKB; a w Polsce znacznie poniżej poziomu odnotowanego 

w Republice Czeskiej. 

10. Wszystkie regiony przygraniczne, z wyjątkiem czeskiego regionu morawsko-śląskiego, 

odnotowały średni roczny wzrost PKB na poziomie znacznie powyżej średniej UE w 

latach 2007 – 15. Regiony przygraniczne w Polsce rosły najszybciej, przy średniej rocznej 

stopie wzrostu wynoszącej 3,1 % (Dolny Śląsk), 2,74 % (Śląsk) i 1,9 % (Opole), w 

porównaniu do średniej rocznej stopy wzrostu w UE wynoszącej 0,49 % w tym okresie. 

Regiony przygraniczne Republiki Czeskiej odnotowaly wzrost o 0,94 % (Moravia 

Środkowa) i 0,81 % (północno-wschodnia), przy czym Morawsko-Śląski ogólnie 

utrzymuje się na stałym poziomie (średni roczny PKB wynosi 0,08 %). 

11. Wysoki odsetek (68 %) populacji badanych w regionie przygranicznym uważa, że różnice 

językowe stanowią problem dla współpracy transgranicznej. W Polsce mieszka zaledwie 

2.000 tys. osób czeskojęzycznych, natomiast w Czechach ponad 50.000 tys. Osób 

porozumiewających się językiem polskim. 
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3. WYMIAR TERYTORIALNY 

•  typologia regionalna 

12. Obszar przygraniczny obejmuje południowo-zachodnią Polskę i wschodnią Republikę 

Czeską, głównie wzdłuż obszarów górskich. 

13. W odniesieniu do kategoryzacji regionów przygranicznych, na poziomie NUTS 3 (pod 

względem typologii „obszarów miejsko-wiejskich”) obie strony granicy posiadają 

większość „pośrednich” regionów na poziomie NUTS 3. Tylko jeden z regionów na 

poziomie NUTS 3 zalicza się do regionów głównie miejskich, w okolicach Bielsko-Biała 

na Śląsku (PL) i istnieją dwa regiony „z przewagą obszarów wiejskich”, zarówno w 

Republice Czeskiej (Kraj pardubicki i Olomoucky kraj). W regionie przygranicznym 

istnieje kilka obszarów metropolitalnych (Ostrawa w Republice Czeskiej, Bielsko-Biała i 

Opole w Polsce). Na granicy istnieje kilka obszarów, które można wyznaczyć jako 

„funkcjonalne obszary miejskie”. 

14. Udział miast w gospodarce regionu przygranicznego, pod względem udziału regionalnej  

wartości dodanej brutto  (WDB), jest ogólnie stosunkowo niski, a szczególnie niski w 

czeskich podregionach granicznych. 

•  obszary funkcjonalne 

15. Programy Interreg mogą obejmować kilka nakładających się na siebie obszarów 

funkcjonalnych, w zależności od tematu (np. dostęp do placówek opieki zdrowotnej może 

być większy, ponieważ pacjenci byliby gotowi do dalszej podróży do jednego szpitala, 

ponieważ jest to przypadek okazjonalny, podczas gdy może on być mniejszy w przypadku 

dojezdzania do miejsca pracy, jak ma to miejsce codziennie). 

16. W przypadku niektórych kwestii rozwiązanie można znaleźć tylko wtedy, gdy 

zaangażowani są partnerzy spoza obszaru objętego programem (np. w celu zmniejszenia 

ryzyka wystąpienia powodzi, być może trzeba będzie przeprowadzić rewitalizacje 

terenów bagiennych i podmokłych lub zbudowanie zapory znajdujące się w górnym biegu 

rzeki będącym poza obszarem objętym programem). W przypadku innych tematów 

rozwiązanie jest bardzo lokalne, na obszarze znacznie mniejszym od programu (np. w 

codzienne dojazy do pracy). 

17. Dla przykładu, czas podróży do granicy jest ważny, aby ustalić, jakie rodzaje współpracy 

są możliwe (np. pracownik, który liczy się z 30 minutowa podróżą do pracy przez granice 

i się zatrudni w kraju sąsiednim, (ale nie wtedy, gdy jest ona oddalona o 90 minut 

podróży), za to sporadyczne podróże 90 minutowe, np. na badania, czy do szpitala, są 

możliwe). Na granicy czesko-polskiej sytuacja wygląda następująco: 
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Map 2: Connectivity in the cross-border area Czechia / Poland 

 

18. Odsetek ludności dostępnej w ciągu 90 minut na drodze jest poniżej średniej UE 

wynoszącej 46 % we wszystkich regionach po obu stronach granicy. Regiony wschodniej 

granicy Śląskiej (PL) (43 %) i Morawsko-Śląskie (CZ) (38 %) mają największą 

dostępność dla tego wskaźnika, przy czym wszystkie pozostałe regiony są do siebie 

podobne, wahając się od 23 % do 29 %. 

19. W ocenie ex post programów w ramach polityki spójności na lata 2007 – 2013 zwrócono 

uwagę na niewielka uwagę poświęconą pojęciu regionu funkcjonalnego lub obszaru 

funkcjonalnego przy określaniu regionów przygranicznych objętych wsparciem. Jest to 

niezbędne, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści wynikające ze współpracy 

transgranicznej. Istnieją oczywiste trudności w definiowaniu obszarów funkcjonalnych w 

praktyce, ale próba jej realizacji skupiałaby się przynajmniej na aspektach istotnych dla 

rozwoju danego obszaru transgranicznego. Skupiska miejskie takie jak Cieszyn (PL) – 

Czeski Cieszyn i Kudowa-Zdroj (PL) – Nachod (CZ) są predestynowane do tworzenia 

miejskich obszarów funkcjonalnych. 
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20. Jest to nowe podejście w rozporządzeniach na okres po 2020 r., które przynosi trzy 

główne korzyści: (1) Zwiększona skuteczność projektów opierających się na 

doświadczeniu większej liczby odpowiednich partnerów i lokalizacji w miejscach o 

większym wpływie; (2) podkreśla, że Interreg to narzędzie polityki wspierające projekty 

mające na celu poprawę sytuacji, a nie zwykłe narzędzie finansowania przynoszące 

korzyści władzom lokalnym, które dzielą się budżetem, oraz (3) pozwala uniknąć sytuacji, 

w której programy rekonstruują nowe granice poza geografią programu.  
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Strategie makroregionalne 

21. Strategie makroregionalne są wspierane przez najwyższy szczebel polityczny UE, państwa 

członkowskie i regiony; stały się one elementem polityki regionalnej UE. Zarządzanie 

strategiami makroregionalnymi i współpraca transgraniczna wymagają zaufania między 

partnerami (państwa członkowskie, regiony, zainteresowane strony itp.), które mają 

wspólną wizję obejmującą zarówno politykę łączącą konkretne działania jak i projekty. 

22. Jednak z uwagi na to, że Republika Czeska i Polska stanowią część dwóch różnych 

strategii makroregionalnych: Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (CZ) i strategia UE 

dla regionu Morza Bałtyckiego (PL), program Interreg dla tej granicy na lata 2021 – 2027 

ma ograniczony potencjał, by jednocześnie przyczynić się do realizacji obu tych celów w 

ramach konkretnych projektów. Powinien on jednak w miarę możliwości poszukiwać 

synergii z obszarami priorytetowymi objętymi strategiami makroregionalnymi. Wymaga 

to aktywnej koordynacji ze stronami współpracującymi w ramach strategii 

makroregionalnych, śledzenia zmian i rozwoju strategii, bycia w kontakcie z krajowymi 

punktami kontaktowymi itp. 

•  Turystyka/dziedzictwo kulturowe 

23. Turystyka odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym. W 2017 r. całkowity udział 

turystyki w PKB w Polsce wyniósł 4,5 % PKB (WTTC3 PL: W 2018 r.) i w Republice 

Czeskiej 7,8 % (WTTC CZ: 2018 EUR). Całkowity wkład turystyki w zatrudnienie w 

2017 r. wynosił w Polsce 4,5 % PKB (WTTC PL: 2018) i 9,4 % w Republice Czeskiej 

(WTTC CZ: 2018 EUR). 

24. W 2018 r. liczba noclegów w obiektach zakwaterowania turystycznego wzrosła niemal we 

wszystkich państwach członkowskich UE: w Polsce +5,8 %, w Republice Czeskiej 

(+4,5 %).4 

25. Wiele inwestycji we wspólne produkty i usługi turystyczne zostało już zrealizowanych w 

ramach programu Interreg (np. trasy rowerowe i zamki, mapy, festiwale, wystawy itp.). 

26. W planowaniu strategii i projektów należy położyć szczególny nacisk na poprawę 

sieciowania i zrównoważonego charakteru projektów jako źródła efektu mnożnikowego 

dla kolejnych projektów. Szczególnie ważne jest również to, aby wspierać wydarzenia 

służące nawiązywaniu kontaktów w celu znalezienia (nowych) partnerów, tworzenia 

nowych partnerstw, tworzenia map inicjatyw i zachęcania do podejmowania nowych 

wyzwań i pomysłów. 

27. Geologiczny charakter regionu transgranicznego oferuje wyjątkowe możliwości rozwoju 

turystyki tematycznej. Inwestycje w siec dobrze przygotowanych tras rowerowych, 

szlaków turystycznych czy do wspinaczki powiązane z istnieniem odpowiedniej 

infrastruktury zwiększają atrakcyjność tego obszaru. Warto rozważyć przygotowanie ofert 

na konkretne grupy docelowe, np. osoby usportowione, poszukiwaczy wyzwań i przygód, 

jak również rodziny czy osoby starsze (turystyka zdrowotna, uzdrowiska wodne itp.). 

                                                 
3  światowa Rada ds. Turystyki Podróży 
4  Badanie Eurostatu dotyczące turystyki 2018 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism 

statystki — noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments
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28. Warto również wziąć pod uwagę potencjał geologiczny regionu i jego dziedzictwo 

postindustrialne do tworzenia subregionalnych ośrodków turystycznych o specyficznym 

ukierunkowaniu. 

29. Inwestycje na rzecz wzmocnienia i rozwoju zasobów i usług turystycznych, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego itp. powinny być traktowane jako część zintegrowanego 

podejścia mającego na celu również dywersyfikację oferty turystycznej i przedłużenie 

sezonu turystycznego. Muszą one mieć strategiczne ramy i uwzględniać wielopoziomowe 

sprawowanie rządów i podejście zainteresowanych stron. Istniejące praktyki stosowane w 

innych regionach Europy mogą stanowić inspirację do rozwijania tematycznych szlaków 

turystycznych lub znaków jakości.5 

•  narzędzia terytorialne 

30. Istnieją różne narzędzia, dzięki którym programy Interreg mają rzeczywisty wymiar 

terytorialny, np. europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) czy 

euroregiony – już bardzo aktywne na czesko-polskiej granicy – czy zintegrowane 

inwestycje terytorialne (ZIT), rozwój lokalny kierowany przez społeczność itp. 

31. Rozwój kierowany przez lokalną społeczność jako narzędzie angażowania obywateli na 

szczeblu lokalnym w opracowywanie reakcji na stojące przed nimi wyzwania społeczne, 

środowiskowe i gospodarcze może przynieść wielorakie korzyści dla regionu 

przygranicznego. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność to podejście, które 

wymaga czasu i wysiłku, ale w przypadku stosunkowo niewielkich inwestycji 

finansowych może mieć istotny wpływ na życie ludzi i generować nowe pomysły i 

wspólne zobowiązanie do ich realizacji.6 Instrument ten koncentruje się na tych 

mniejszych obszarach i terytoriach o mniejszych zasobach lub niskiej atrakcyjności, na 

rodzaju obszarów, gdzie trudno jest prowadzić działania, chyba że partnerzy bardzo 

dobrze je znają i mogą prowadzić inwestycje w ramach Funduszu Małych Projektów, aby 

jak najlepiej wykorzystać lokalny potencjał, czasami być może niszowy. 

KIERUNKI DZIAŁANIA: 

- Wspierać miejskie obszary funkcjonalne (np. pomysł miast bliźniaczych) i wspierać 

odpowiednie narzędzia wdrażania z myślą o stawieniu czoła szczególnym 

ograniczeniom, z którymi borykają się regiony po obu stronach granicy. 

- Ustanowienie zintegrowanej i zrównoważonej transgranicznej strategii na rzecz 

turystyki opartej na historycznych, naturalnych i kulturowych produktach i usługach 

dziedzictwa, z silnym naciskiem na powiązanie istniejących zasobów z udziałem 

wszystkich zainteresowanych stron i władz krajowych na rzecz małych przedsiębiorstw 

i przedsiębiorstw rodzinnych oraz zaangażowanie istniejących platform 

transgranicznych (np. EUWT, euroregiony) we wspieranie i wdrażanie tej strategii. 

- Stworzenie warunków dla lepszego wykorzystania produktów pochodzących z 

projektów z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturowego (np. interaktywna mapa 

produktów, ankieta potrzeb turystów, ustanowienie wspólnej etykiety). 

                                                 
5  UE oferuje instrumenty umożliwiające dzielenie się wiedzą fachową między organami, które zarządzają EFRR, zob.: 

PARTNERSTWO TAIEX-REGIO 2 PARTNERSKIE 
6  wspólne wytyczne dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej: AGRI, EMPL, MARE i REGIO dotyczące rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z dnia 29 

kwietnia 2013 r. 
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- Rozwijać szersze partnerstwa między beneficjentami projektów turystycznych w celu 

stworzenia wspólnej bazy informacji dla turystów, dotarcia do MŚP i organizacji 

pozarządowych oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie osiągania trwałości 

projektów. 

4. WZROST, KONKURENCYJNOŚĆ I ŁĄCZNOŚĆ 

•  Innowacyjność i przedsiębiorczość / przedsiębiorstwa 

32. W ramach przeglądu terytorialnego ESPON przeprowadzono analizę klastrów pod kątem 

gospodarki opartej na wiedzy (KE) na poziomie NUTS 2. Analiza opiera się na rodzajach 

konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy na szczeblu regionalnym. Z przeglądu 

wynika, że wszystkie regiony przygraniczne po obu stronach granicy znajdują się na 

najniższym poziomie z czterech możliwych poziomów: „mniej konkurencyjnych 

gospodarek z niskim współczynnikiem gospodarki opartej na wiedzy”.7 Na szczeblu 

krajowym w porównaniu europejskich europejskim Republika Czeska i Polska osiągnęły 

status „umiarkowanych innowatorów”.8 (Innovation Scoreboard 2018) 

33. W europejskim rankingu konkurencyjności regionalnej (RCI) ogólna ocena punktowa dla 

czesko-polskiej granicy wskazuje, że wszystkie podregiony graniczne, są mniej 

konkurencyjne niż średnia UE, przy czym polskie regiony przygraniczne są oceniane niżej 

w odniesieniu do tego zbiorowego wskaźnika niż regiony sąsiedzkie z Czech. 

34. W odniesieniu do kluczowych wskaźników RCI dotyczących potencjału innowacyjnego w 
regionach na poziomie NUTS 2: 

a. Jeśli chodzi o „gotowość technologiczną”, oba regiony przygraniczne w Republice 

Czeskiej są zarówno nieznacznie wyższe od średniej UE, jak i znacznie wyższe niż w 

trzech sąsiadujących regionach przygranicznych w Polsce. 

b. Ranking pod kątem „stopnia zaawansowania działalności” sytuuje się poniżej 

średniej UE dla wszystkich regionów w obu krajach, przy czym wartość wskaźnika 

jest najniższa dla trzech polskich regionów. 

c. Ratingi „innowacji” są również poniżej średniej UE dla wszystkich regionów w obu 

krajach. Województwo Dolnośląskie i region Północno-Wschodni (CZ) znajdują się 

na najwyższym poziomie w regionie przygranicznym. 

35. Jeśli chodzi o poziom zgłoszeń patentowych, wszystkie (pod) -regiony po obu stronach 

granicy są znacznie poniżej średniej UE. 

36. Wydatki na B&R w stosunku do PKB utrzymują się znacznie poniżej średniej unijnej 

wynoszącej 2,04 %: w czeskich regionach przygranicznych: od 1 % do 1,3 %; w polskich 

od 0,3 % do 0,9 %. Wszystkie regiony osiągają również niski wynik w porównaniu ze 

średnia UE na poziomie wydatków na B&R, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, przy 

czym czeskie regiony przygraniczne osiągają wyniki wyższe od polskich sąsiadów. 

37. Na terytorium Republiki Czeskiej i trzech województw Polski stosuje się strategie 

inteligentnej specjalizacji. Wspólne priorytety w ramach różnych strategii, które mogą 

stanowić podstawę łączenia zasobów w ramach współpracy transgranicznej, dotyczą 

                                                 
7  https://www.espon.eu/european-territorial-review 
8  https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards en 

https://www.espon.eu/european-territorial-review
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
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sektora rolnego i spożywczego, technologii medycznych i zdrowia. Łączenie inwestycji w 

ten sposób przyniosłoby możliwe wymierne rezultaty. 

38. Konieczny jest postęp na poziomie krajowym, aby umożliwić lepsze warunki współpracy 

transgranicznej w dziedzinie innowacji. Aby wspierać działania podejmowane w regionie 

transgranicznym na rzecz reformy konkurencyjności, należy podjąć ukierunkowane 

działania na szczeblu krajowym, np. w zakresie dostosowania ofert kształcenia na 

poziomie średnim i wyższym, odpowiadających potrzebom rynków, wspierając 

inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw oraz budowanie potencjału innowacyjnego, a 

także poprawę dostępności i jakości usług publicznych. 

39. Jeżeli chodzi o ukierunkowanie sektorowe i strukturę gospodarek w liczbach 

bezwzględnych jednostek gospodarczych w poszczególnych sektorach, odnotowuje się 

następujące kwestie: 

a. Regiony czeskie mają wyższy odsetek jednostek produkcyjnych niż sąsiadujące 

regiony przygraniczne w Polsce (18 – 21 % w regionach czeskich w porównaniu z 

10-13 % w regionach polskich). 

b. Polskie regiony posiadają wyższy odsetek handlu hurtowego i detalicznego (32 – 

35 % w polskich regionach przygranicznych w porównaniu z 24 – 26 % w czeskich). 

c. Polskie regiony posiadają większą liczbę jednostek w sektorze transportu i 

magazynowania niż ich regiony sąsiadujące w Republice Czeskiej, natomiast w 

czeskich regionach przygranicznych odsetek jednostek uczestniczących w usługach 

zakwaterowania i żywności jest większy niż w polskich regionach przygranicznych. 

W obu tych sektorach łączne udziały nie są jednak wysokie (4 % i 8 % w przypadku 

transportu/magazynów oraz 4 % i 6 % w przypadku usług związanych z 

zakwaterowaniem/usługami gastronomicznymi). 

•  Digitalizacja 

40. Jeśli chodzi o cyfryzację, większość informacji dostępnych jest jedynie na poziomie 

krajowym. W związku z tym nie jest możliwe przedstawienie uwag na temat sytuacji na 

poziomie regionalnym w regionie przygranicznym. 

41. Na podstawie danych krajowych ogólne wyniki cyfryzacji wskazują na wyraźną różnicę 

transgraniczną, Republika Czeska zasadniczo lepiej radzi sobie z różnymi wskaźnikami 

niż Polska. 

a. W rankingu „Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe” (DESI) plasuje się 

Czechy 1na pozycji 18 a Polskę na 24 w UE (2018). W odniesieniu do cyfryzacji 

jednostek urzędowych w odniesieniu do „jakości” digitalizacji Republika Czeska jest 

oceniana jako posiadająca „średnią” jakość, natomiast Polska należy do grupy państw 

osiągających słabe wyniki w tym zakresie, mimo że w ostatnich latach poczyniła 

znaczne postępy. 

b. Jakość cyfrowych usług publicznych jest na niskim poziomie, a współpraca 

transgraniczna w zakresie usług wzajemnych jest bardzo ograniczona. Ma ona jednak 

duży potencjał, aby ułatwić życie codzienne obywateli w ich działalności 

transgranicznej (np. mobilność zawodowa, opodatkowanie, dostęp do opieki 

zdrowotnej itp.) Nawet jeżeli świadczenie cyfrowych usług publicznych dla 
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przedsiębiorstw poprawia się stopniowo w obu krajach, nadal utrzymuje się ono na 

bardzo niskim poziomie, przy czym w Republice Czeskiej jest ono znacznie lepsze 

zabierając miejsce 17 w UE17 niż w Polsce z miejscem 25. W tej dziedzinie szanse 

drzemią w transferze praktyk i uczenia się od sąsiadów z bardziej zaawansowanymi 

technikami po czeskiej stronie. Wspieranie digitalizacji stanowi kluczowe wyzwanie 

dla pobudzenia innowacji i produktywności oraz zwiększenia umiędzynarodowienia i 

konkurencyjności MŚP. 

 

42. Ponadto administracja elektroniczna jest jednym z priorytetów Komisji i dlatego powinna 

być kontynuowana. W regionie transgranicznym, takim jak Czechy - Polska, e-

administracja, a w szczególności rozwój systemów interoperacyjnych, może ułatwić 

codzienne życie obywateli podczas aktywności transgranicznej. 

•  łączność 

43. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne regionu dobrze funkcjonująca, sieciowa 

infrastruktura łączności stymulująca możliwość wymiany handlowej jest niezbędna do 

pobudzenia konkurencyjności regionu przygranicznego. Ponadto lepsze rozwiązania w 

zakresie transportu publicznego poprawiłyby jakość życia obywateli (np. lepszy dostęp do 

usług publicznych po obu stronach granicy, dojazdy do miejsca pracy). Może to być 

szczególnie korzystne dla transgranicznych obszarów miejskich w Cieszynie – Czeski 

Cieszyn i Kudowa Zdrój – Nachod. 

44. Polaczenia kolejowe są stosunkowo rzadkie. Odsetek ludności, dla której dostęp do 

połączeń kolejowych w ciągu 90 minut jest znacznie poniżej średniej UE. Dotyczy to 

wszystkich regionów przygranicznych po obu stronach granicy, przy czym w przypadku 

polskich regionów przygranicznych odsetek ten jest jeszcze niższy niż w Republice 

Czeskiej. Średnia prędkość i częstotliwość transgranicznych połączeń kolejowych jest 

mała. W 2021 – 2027 Program Interreg Republika Czeska - Polska może odegrać ważną 

rolę koordynującą i pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z ruchem 

transgranicznym. 

45. W badaniu „Transgraniczne połączenia transportowe” wskazano na przeszkodę mającą 

negatywny wpływ na sieć transgranicznych pociągów pasażerskich między Republiką 

Czeską i Polską ze względu na wprowadzenie w Polsce nowych rodzajów zestawów 

wieloczłonowych bez zezwolenia dla takich rodzajów pociągów w Republice Czeskiej 

(trasa Wrocław – Praga), co prowadzi do utrudnienia powstania przewozów 

transgranicznych. Ten brak zmusza pasażerów do przesiadki na granicy, a tym samym 

znacznie zmniejsza atrakcyjność oferty. Jest to spowodowane wymiana taboru 

kolejowego, który mógłby działać w obu krajach za pomocą pojazdów o ograniczonej 

interoperacyjności i/lub podlegających ograniczeniom w wykonywaniu przewozów. 

46. Jakość sieci połączeń drogowych jest korzystna mimo, iż odsetek ludności z dostępem do 

drogi w 90 minut we wszystkich regionach po obu stronach granicy jest poniżej średniej 

UE wynoszącej 46 %. Regiony wschodniej granicy Śląska (PL) (43 %) i Morawsko-

Śląskie (CZ) (38 %) mają największą dostępność dla tego wskaźnika, przy czym 

wszystkie pozostałe regiony są do siebie podobne, wahając się od 23 % do 29 %. 

47. Gęstość autostrad w regionie (pomiar długości autostrad w stosunku do powierzchni i 

wielkości populacji) znajduje się poniżej średniej UE we wszystkich regionach 
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przygranicznych po obu stronach granicy, chociaż w czeskich regionach Moraw 

Środkowych i Morawskich odnotowano bardzo znaczącą poprawę gęstości autostrad. 

Istnieją znaczne różnice w zakresie zagęszczenia autostradowego w regionie 

przygranicznym: Środkowe Morawy i Morawsko-Śląskie w Republice Czeskiej o 

zdecydowanie największym zagęszczeniu autostrad, natomiast w czeskim regionie 

Północno-Wschodnim jest ono zdecydowanie najniższe (na poziomie 15 % średniej UE). 

Sytuacja po polskiej stronie granicy jest podobna, w przedziale od 54 % do 58 % średniej 

UE. 

 

48. Jeśli chodzi o postrzeganie tego, czy dostępność (związana z barierami geograficznymi 

czy infrastrukturą transportową) stanowi przeszkodę dla współpracy transgranicznej, 31 % 

mieszkańców czeskich regionów przygranicznych postrzega to jako problem, podczas gdy 

w polskich regionach przygranicznych odsetek mieszkańców wskazujących to jako 

problem jest wyższy - 41 %. 

49. Ponadto bezpieczeństwo ruchu drogowego to kwestia społeczna. Przede wszystkim po 

stronie polskiej ilość śmiertelnych wypadków przekracza średnią UE wynoszącą 50 ofiar 

śmiertelnych w ruchu drogowym na milion mieszkańców9, i wynosi ok. 7 zgonów na 

100.000 mieszkańców.10 

KIERUNKI DZIAŁANIA: 

- Zwiększenie roli partnerów MŚP we wszystkich projektach współpracy. 

- Tworzenie odpowiednich struktur sieciowych lub wspieranie dostępu MŚP do sieci 

współpracy transgranicznej i klastrów międzyregionalnych, zwłaszcza na wspólnych 

obszarach tematycznych RIS3. 

- Wspieranie szczególnych środków, które w perspektywie średniookresowej 

przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania we współpracy między 

przedsiębiorcami, np. organizacją seminariów i szkoleń, targów i wystaw, a także 

transgranicznymi targi przedsiębiorstw i pracy. 

- Ukierunkowanie inwestycji związanych z digitalizacją na wspólną strategię oraz na 

poprawę ogólnych warunków dla wspólnych e-usług i ich wykorzystania przez 

użytkowników w sektorze edukacji, opieki zdrowotnej, w dziedzinie e-zdrowia, 

wsparcia dla przedsiębiorstw, współpracy kulturalnej i turystycznej. 

- Nacisk na wsparcie działań w zakresie digitalizacji i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w obszarze przygranicznym. 

- Zwiększenie łączności poprzez poprawę lokalnych publicznych i prywatnych usług 

transportowych na obszarze przygranicznym, w tym usług kolejowych, w 

szczególności w przypadku istniejących zidentyfikowanych przeszkód. 

- Zbadanie możliwości poprawy połączeń na transgranicznych obszarach powiatu 

cieszyńskiego – Cesky Tesin i Kudowa Zdrój – Nachod. 

                                                 
9  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 

wyjaśnienie/index.php? title = Dane statystyczne dotyczące transportu na szczeblu regionalnym # Wypadki drogowe 
10  http://www.polskawliczbach.pl/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Transport_statistics_at_regional_level%23Road_accidents
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Transport_statistics_at_regional_level%23Road_accidents
http://www.polskawliczbach.pl/


Strona 16 z 28 

 

 

5. BARDZIEJ EKOLOGICZNA I NISKOEMISYJNA 
GOSPODARKA 

• Transformacja energetyki; 

50. Jeśli chodzi o energię ze źródeł odnawialnych, istnieje potencjał w zakresie: 

• Energia wiatru (prędkość wiatru na poziomie powyżej średniej UE) 

• Energia słoneczna w kilku polskich regionach przygranicznych oraz we wschodnim 

regionie morawsko-śląskim po czeskiej stronie granicy 

• Energia z biomasy (zwłaszcza ze słomy i drewna) 

• Energia wodna po obu stronach granicy, chociaż koncentracja potencjalnych 

obiektów nie jest znacząca (jest ona rozproszona w regionie przygranicznym) 

• Energia geotermiczna w północno-wschodnim regionie Republiki Czeskiej 

51. Inwestycje w odnawialne źródła energii znajdują się w niekorzystnym położeniu, 

ponieważ koszty11 kapitału na inwestycje (dostępność kapitału, spodziewane stopy 

zwrotu, stopy procentowe itp.) są stosunkowo wysokie w regionie przygranicznym Polski 

i Republiki Czeskiej w porównaniu ze średnimi dla UE (liczba ta – tylko na poziomie 

krajowym – wynosi 10 % w Polsce i 8 % w Republice Czeskiej, w porównaniu z 

poziomami wynoszącymi 3.5 – 7 % na bardziej rozwiniętych rynkach kapitałowych UE). 

Utrudnia to inwestycje w odnawialne źródła energii, które przynoszą zyski. 

• Gospodarka o obiegu zamkniętym 

52. Brakuje wystarczających danych na temat gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie 

NUTS 3. Na poziomie krajowym sytuacja przedstawia się następująco: 

• Głównym wariantem przetwarzania odpadów komunalnych jest wciąż 

składowanie odpadów. Odsetek ten wynosi 50 % w Republice Czeskiej i 36  % w 

Polsce (2016) i jest wyższy od średniej UE wynoszącej 24 %. 

• Współczynnik recyklingu odpadów komunalnych w Republice Czeskiej wynosi 

34 %, a w Polsce 44 % (średnia w UE: 46 %). 

• Wartość wygenerowana z odpadów jest bardzo niska: w Republice Czeskiej 

wartość ta wynosi jedynie 1,06 EUR za kg, a w Polsce jeszcze mniej – 0,64 EUR 

za kg (średnia UE: 2,04 EUR za kg). 

53. W związku z tym gospodarka o obiegu zamkniętym i innowacje ekologiczne nie zostały 

jeszcze rozpowszechnione w krajobrazie gospodarczym i politycznym, a konsumpcja 

indywidualna nie wspiera jeszcze w pełni innowacji ekologicznych. Powszechna 

                                                 
11  średni ważony koszt kapitału (WACC) jest, ogólnie rzecz biorąc, zestawieniem kosztów kapitału dla inwestycji i 

odzwierciedla warunki na określonym krajowym lub sektorowym rynku dostępu do kapitału (dostępność, spodziewane 

stopy zwrotu, stopy procentowe itp.).W związku z tym niskie koszty kapitału są szczególnie istotne dla zapewnienia 

rentowności inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych, w związku z czym średni ważony koszt kapitału zapewnia 

bardziej optymalne warunki ekonomiczne dla inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych. 
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świadomość dotycząca korzyści z gospodarki o obiegu zamkniętym jest nadal 

niedostateczna i powinna być zwiększona.   

 
Przystosowanie się do zmiany klimatu i zarządzanie ryzykiem 

54. Region przygraniczny pomiędzy Polską a Republiką Czeską boryka się ze wzrostem 

temperatury, zmniejszeniem letnich opadów, wzrostem temperatury wody, rosnącym 

ryzykiem pożarów lasów i spadkiem wartości gospodarczej lasów. Ponadto istnieją 

potencjalnie poważne zagrożenia powodziowe. 

55. Prawne i administracyjne przeszkody transgraniczne utrudniają skuteczne zarządzanie w 

sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach nadzwyczajnych oraz uniemożliwiają świadczenie 

skutecznych usług ratunkowych o europejskich standardach. Istnieje jednak potencjał 

osiągniecia korzyści ze zwiększonej, skutecznej współpracy w zakresie dzielonego 

zarządzania zasobami naturalnymi jako szansy na rozwój regionu przygranicznego. 

•  obszary naturalne i różnorodność biologiczna 

56. Region przygraniczny pomiędzy Polską a Republiką Czeską jest bogaty w obszary 

przyrodnicze i różnorodność biologiczną: 

- W regionie przygranicznym Polski i Republiki Czeskiej istnieje ponad 300 obszarów 

NATURA 2000, w tym kilka terenów transgranicznych i wiele obszarów 

wyznaczonych na szczeblu krajowym i/lub obszarów o dużym znaczeniu dla 

środowiska naturalnego. 

- Istnieje również kilka12 obszarów objętych konwencją RAMSAR (obszar wodno-

błotny o znaczeniu międzynarodowym), np. bagna doliny Izery (PL) czy źródła 

Jiezery (CZ); oraz szereg uznanych ekosystemów użytków zielonych (rezerwat 

biosfery UNESCO). 

- Istnieje również kilka ważnych siedlisk rysia. 

57. Istnieją jednak również pewne zagrożenia dla tych obszarów przyrodniczych i 
różnorodności biologicznej: 

- Fragmentacja geograficzna chronionych obszarów środowiska naturalnego. 

- Istnieje wysoki poziom inwazyjnych gatunków roślin. 

58. W regionie przygranicznym pomiędzy Polską a Republiką Czeską istnieje szereg 

transgranicznych rzek i dorzeczy, w szczególności Odry, Łaby i Morawy. Odsetek 

klasyfikowanych części wód, które są dotknięte skutkami oddziaływań punktowych lub 

rozproszonych w rzekach i jeziorach, jak również procent klasyfikowanych części wód 

posiadających mniej niż dobry stan ekologiczny lub ogólny potencjał (tj. nieposiadający 

„dobrego stanu chemicznego”) jest stosunkowo wysoki (chociaż dane są dostępne tylko na 

poziomie NUTS 1). 

59. Ocenia się, że kilka obszarów w obrębie regionu przygranicznego między Polską a 

Republiką Czeską uznaje się za posiadające duży potencjał dla sieci zielonej 

                                                 
12  konwencja o obszarach wodno-błotnych, zwana konwencją RAMSAR, jest traktatem międzyrządowym 

stanowiącym ramy dla działań krajowych i współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony i rozsądnego 

wykorzystywania terenów podmokłych i ich zasobów. 
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infrastruktury, zwłaszcza w celu zapewnienia siedlisk dla dużych ssaków, z silnym 

potencjałem w zakresie zapewniania usług ekosystemowych. Jest to nawet wzmocnione 

dzięki istnieniu wielu większych aglomeracji i obszarów funkcjonalnych, w tym miast 

sąsiedzkich. 

 

60. W 2013 r. Komisja przyjęła strategię UE dotyczącą zielonej infrastruktury w celu 

zwiększenia korzyści gospodarczych poprzez większe inwestycje w kapitał naturalny 

Europy. GIS to strategicznie planowane sieci obszarów naturalnych i półnaturalnych o 

cechach środowiskowych zaprojektowanych i zarządzanych w celu świadczenia 

szerokiego zakresu usług ekosystemowych. Obejmują one tereny zielone (lub niebieskie, 

jeśli chodzi o ekosystemy wodne) oraz inne cechy fizyczne. W niektórych sektorach, w 

szczególności w odniesieniu do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania do niej, 

podejście oparte na zielonej infrastrukturze może oferować alternatywne lub bardziej 

zrównoważone rozwiązania niż te stosowane w ramach konwencjonalnej inżynierii 

lądowej i wodnej. 

61. W badaniu dotyczącym potrzeb na granicy wskazano, że czesko-polski region 

przygraniczny jest jednym z pięciu największych granic lądowych UE pod względem 

liczby miast w strefie przygranicznej. Istnienie wielu większych aglomeracji i obszarów 

funkcjonalnych, w tym miast sąsiedzkich, w regionie przygranicznym umożliwia 

współpracę transgraniczną w zakresie zielonej infrastruktury miejskiej, ścieków i 

efektywnego gospodarowania zasobami. Jako że zielona infrastruktura wymaga 

współpracy z wieloma zainteresowanymi stronami, mogłyby one uzyskać wsparcie w 

stosownych przypadkach w ramach programu Interreg 2021-2027 Czechy - Polska (np. 

transgraniczne obszary powodziowe). 

62. Jeżeli chodzi o obszary naturalne i różnorodność biologiczną, działania mogą przynieść 

skutek tylko wtedy, gdy są podejmowane po obu stronach granicy (zwłaszcza w 

odniesieniu do różnorodności biologicznej, ochrony gleby, zasobów wodnych, ochrony 

obszarów przyrodniczych, jakości powietrza i zielonej infrastruktury). Ponadto, ponieważ 

działania te wymagają masy krytycznej, powinno się je wdrażać na szerszą skalę. 

KIERUNKI DZIAŁANIA: 

- Koncentracja na działaniach zapobiegawczych i wykorzystywaniu odpadów. 

- Skupienie się na energii ze źródeł odnawialnych, np. przez transgraniczną produkcję energii 
na małą skalę (w tym wspólną infrastrukturę) jako uzupełnienie regionalnych inwestycji w 
energię. UWAGA: W przypadku biomasy należy przeprowadzić szczegółową ocenę 
planowanej instalacji w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich odpowiednich norm 

środowiskowych, w tym norm odnoszących się do jakości powietrza. 

- Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w celu zapobiegania powstawaniu odpadów i 
ograniczania ich powstawania (w tym działania uświadamiające dla obywateli i 

przedsiębiorstw). Dotyczy to w szczególności obszarów miejskich. 

- Stworzenie transgranicznych mechanizmów wspólnego recyclingu i utylizacji, zwłaszcza w 
celu wyraźnego zwiększenia wartości generowanej przez obróbkę odpadów. Dotyczy to w 
szczególności obszarów miejskich. W ramach inwestycji należy nadać priorytetowe 
znaczenie działaniom związanym z zapobieganiem powstawaniu odpadów, w tym projektom 
w zakresie ponownego wykorzystania i projektom mającym na celu podnoszenie 

świadomości ludności. 

- Opracowanie wspólnych planów zapobiegania powodziom i zarządzania w sytuacjach 
nadzwyczajnych oraz wspieranie wspólnych strategii politycznych, protokołów i procedur, 
aby przyspieszyć transgraniczne wspólne zarządzanie zasobami naturalnymi. Powinno to 
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obejmować opracowanie transgranicznych strategii politycznych i odnieść sie do 
rozwiązania problemu zagrożeń (ekologicznej jakości części wód, powodzi, fragmentacji, 
inwazyjnych gatunków roślin), a także wspólnego zarządzania granicami naturalnymi, 

akwenami i ważnymi obszarami naturalnymi w regionie przygranicznym. 

- Należy kontynuować wspólne zarządzanie zasobami naturalnymi, które mogłoby również 

stanowić szansę rozwoju regionu przygranicznego (zwłaszcza w odniesieniu do 

różnorodności biologicznej, ochrony gleby, zasobów wodnych i ochrony obszarów 

przyrodniczych, jakości powietrza i zielonej infrastruktury). 

- Określić potencjał zielonej infrastruktury (w miastach) i zorganizować planowanie 

wspólnych działań z zainteresowanymi stronami po każdej stronie granicy. 

6. ZATRUDNIENIE, EDUKACJA, ZDROWIE I WŁĄCZENIE 
SPOŁECZNE 

• Demografia 

63. Jeśli chodzi o zmiany demograficzne, to wszystkie regiony przygraniczne z wyjątkiem 

jednego doświadczyły spadku liczby ludności w latach 2010 – 16; jedyny wyjątek stanowi 

czeski region północno-wschodni, który w tym okresie odnotował niewielki wzrost liczby 

ludności o 0,12 %. Przed 2010 r. sytuacja była podobna – tam odnotowano nieznaczny 

wzrost liczby ludności (1,19 %) w latach 2000 – 16, podczas gdy wszystkie pozostałe 

regiony po obu stronach granicy odnotowały niewielki spadek liczby ludności od 1,59 % 

do 5,89 % w ciągu tego 16-letniego okresu (podczas gdy średnia UE dla tego okresu 

wynosiła nieco mniej niż 5 %). Spadek liczby ludności w latach 2000-16 był największy w 

województwie opolskim i śląskim oraz w Czechach na Czeskim Śląsku. Zgodnie z 

prognozami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) liczba mieszkańców województwa 

opolskiego do 2050 r. spadnie o 25 % (jest to największy prognozowany spadek w całej 

Polsce). 

64. Sytuacja w odniesieniu do migracji netto w latach 2000 – 16 jest podobna, a region 

północno-wschodni (CZ) odnotował niewielki wzrost w zakresie migracji netto 

(przyjazdowej) (1,32 %), podczas gdy wszystkie pozostałe regiony miały niewielką 

emigrację netto (ustępująca). Emigracja netto jest największa w Opolskiem (PL) i w 

rejonie Morawsko-Śląskim (CZ). 

• Zatrudnienie 

65. Jeśli chodzi o wydajność na rynku pracy (mierzona za pomocą WDB na osobę 

zatrudnioną), wszystkie regiony są poniżej średniej UE, wahając się od 66 % do 88 % 

średniej UE. Polskie przygraniczne regiony Śląska (83 %) i Dolnego Śląska (88 %) 

osiągają najwyższy poziom, przy czym najniższy poziom w Polsce wynosi 66 % średniej 

UE. Regiony graniczne w Republice Czeskiej są zasadniczo podobne do siebie na 

poziomie 69 % (Moravia Centralna), 70 % (w północno-wschodnim) i 73 % (Morawa – 

Śląsk). 

66. Pod względem wielkości rynku polski region Śląska posiada najwyższy rating, a pozostałe 

regiony po obu stronach granicy są od siebie podobne pod względem wielkości rynku. 

67. Wszystkie regiony przygraniczne, po obu stronach granicy, mają niższy wskaźnik 

bezrobocia niż średnia UE w zakresie od 2,82 % (czeski region północno-wschodni) do 

4,7 % (czeski region morawsko-śląski), w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 7,63 %. 
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68. Stopa bezrobocia w Republice Czeskiej w grudniu 2018 r. była na poziomie 2 %13 

najniższa w Europie; Po polskiej stronie granicy mieściła się w lutym 2019 r. od 4,5 % na 

terenie Śląska14 do 6,4 % w województwie opolskim15. 

69. Jeśli chodzi o wskaźniki dotyczące rynku pracy zawarte w ocenie RCI, dane dotyczące 

wskaźnika płac były dostępne jedynie na poziomie krajowym, przy czym w obu tych 

państwach płace i ogólne koszty pracy znacznie spadły poniżej średniej UE (w Republice 

Czeskiej odnotowano nieco ponad 40 % średniej UE i nieco ponad 35 % średniej UE, 

zarówno w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia, jak i ogólnych kosztów pracy). 

 

70. Tylko 9 % badanych z regionów przygranicznych na granicy czesko-polskiej wskazało, że 

podróżowało do sąsiadującego regionu przygranicznego do pracy lub w ramach 

działalności gospodarczej; nieco więcej mieszkańców podróżowało z Czech do Polski w 

celach zawodowych lub służbowych niż z Polski do Czech. Odsetek ten w wysokości 9 % 

plasuje granicę między Czechami a Polską na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu 

z innymi regionami przygranicznymi UE; 35 z 54 ankietowanych granic. Jednocześnie 

wysoki odsetek ludności w regionach przygranicznych, wynoszący 68 %, uważa, że 

różnice językowe stanowią problem dla współpracy transgranicznej. 

71. Część czesko-polskiej strefy przygranicznej mogłaby skorzystać na transgranicznej 

mobilności pracowników. Taka mobilność przynosi wiele korzyści (zmniejszenie 

bezrobocia, zwiększenie aktywności w przedsiębiorstwach, utrzymanie ludności w 

regionie, przyczynienie się do wzajemnego zrozumienia itp.) Dotyczy to również wielu 

aspektów takich jak uznawanie umiejętności/kwalifikacji/dyplomów państwa ościennego, 

kwestie składek socjalnych, emerytury/ubezpieczenia zdrowotne/kwestie podatkowe, czy 

różne systemy podatkowe, transport, szkoły/przedszkola itp.; Punkty informacyjne, takie 

jak TriRegio w ramach programu EURES, pomagają pracownikom poszukującym pracy z 

drugiej strony granicy w radzeniu sobie z pojawiającymi się przeszkodami oraz udzielają 

indywidualnych porad. 

72. Na coraz bardziej napiętych rynkach pracy (istniejących po obu stronach granicy) 

dostępność wykwalifikowanego personelu i personelu kierowniczego jest często jedną z 

głównych przeszkód dla rozwoju przedsiębiorstw16. Reformy na szczeblu krajowym w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w celu dostosowania się do nowych 

wyzwań i zwiększenia znaczenia na rynku, mają ogromne znaczenie, np. Polska 

wprowadziła obowiązkową współpracę szkół z pracodawcami – powiązanie między nimi 

wymaga dalszego wzmocnienia. Studenci systemu kształcenia zawodowego nadal nie 

posiadają odpowiednich umiejętności na rynku pracy. Działania na poziomie programu 

mogą przyczynić się do lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku. Kształcenie 

i szkolenie zawodowe jest szczególnie istotne z punktu widzenia wykorzystania potencjału 

osób bezrobotnych. 

• Edukacja 

73. W odniesieniu do „edukacji podstawowej” wszystkie regiony przygraniczne w Polsce są 

oceniane znacznie powyżej średniej UE, natomiast czeskie regiony przygraniczne są 

                                                 
13  Urząd Statystyczny UE https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost 
14  https://katowice.stat 
15  https://opole.stat.gov.pl/ 

Ankieta na temat otoczenia16  biznesu i wyników przedsiębiorstw (WOŁOWINY), EBOR, 2015 r. 

https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace
https://katowice.stat.gov.pl/
https://opole.stat.gov.pl/
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oceniane na poziomie zasadniczo równym średniej UE (i tym samym niższym od średniej 

UE w Polsce). 

74. W odniesieniu do „szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie” wszystkie 

regiony przygraniczne po obu stronach granicy, z wyjątkiem województwa opolskiego, są 

oceniane na poziomie średniej UE. Województwo opolskie plasuje się na poziomie 

znacznie niższym od średniej UE. 

• Zdrowie 

75. Jeśli chodzi o wskaźnik „zdrowia” RCI, cała granica znajduje się poniżej średniej UE 

wynoszącej 75, przy czym czeskie regiony przygraniczne wykazują lepsze wartości niż 

polskie. 

76. System opieki zdrowotnej pozostaje niedofinansowany w obu krajach (6,3 % PKB w 

Polsce i 7,3 % w Republice Czeskiej17 w 2016 r.) – średnia UE wynosi 10,1 % PKB. 

Zarówno przystępność cenowa, jak i niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki 

medycznej to kluczowe problemy w obu krajach, a nawet jeżeli znaczna część obszarów 

przygranicznych ma dostęp do szpitali i lekarzy, nawet w stosunkowo krótkim czasie 

podróży, w regionach przygranicznych zarówno w Polsce, jak i szczególnie w Republice 

Czeskiej, zidentyfikowano obszary o szczególnie ograniczonym dostępie do szpitali i/lub 

ośrodków medycznych czy lekarzy praktykujących. Mobilne jednostki służby zdrowia 

mogłyby być wykorzystywane do poprawy dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na 

obszarach przygranicznych obszarów wiejskich, gdzie ludność ma trudności w dostępie do 

usług opieki zdrowotnej, przy czym mobilne jednostki opieki zdrowotnej powinny 

dysponować szeregiem specjalistów. 

77. Jeśli chodzi o stan zdrowia, oczekiwana długość życia w chwili urodzenia we wszystkich 

regionach w regionie transgranicznym jest zbliżona, przy czym wszystkie regiony są nieco 

poniżej średniej UE wynoszącej 81 lat. Najwyższa oczekiwana długość życia w chwili 

urodzenia przypada na północny region północno-wschodni (80 lat), najniższy w polskim 

województwie śląskim (77 lat). Po obu stronach granicy społeczeństwo się starzeje. 

78. Jeśli chodzi o ranking usług w zakresie e-zdrowia, Polska i Republika Czeska są zbliżone, 

przy czym obie wartości są nieznacznie niższe od średniej UE. 

•  inkluzja społeczna 

79. Porównania są problematyczne na szczeblu regionalnym w odniesieniu do czynników 

społecznych, takich jak ubóstwo, wykluczenie społeczne, głęboka deprywacja materialna, 

niska intensywność pracy w rodzinach, ponieważ dane są dostępne tylko na poziomie 

makroregionu NUTS 1 w Polsce. 

80. Na podstawie dostępnych danych można zauważyć, że liczba „osób zagrożonych 

ubóstwem” oraz „poważnej deprywacji materialnej” w makroregionach południowych i 

południowo-zachodnich Polski oraz w Republice Czeskiej jest zbliżona do siebie. 

Wartości są znacznie wyższe niż w regionach Republiki Czeskiej – północno-wschodnich 

i Moraw Środkowych. 

                                                 
17  https://data.worldbank. org/wskaźnik/SH.XPD.CHEX.GD.Z S 

https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS
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81. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy 

jest znacznie wyższa w czeskim regionie przygranicznym śląskim niż we wszystkich 

innych regionach na granicy. Wskaźnik w Morawach-Śląsku jest prawie 3 razy wyższy od 

średniej krajowej w Republice Czeskiej. 

82. Przeszkody prawne i administracyjne są szczególnym wyzwaniem dla współpracy w 

odniesieniu do kwestii społecznych i demograficznych. Ponadto wielu przeszkód i barier 

nie można usunąć ani przezwyciężyć za pomocą działań podejmowanych w ramach 

programu. W związku z tym współpraca transgraniczna w tej dziedzinie wydaje się być 

drugorzędna. 

KIERUNKI DZIAŁANIA: 

- Zachęcanie do partnerstw wielopoziomowych w celu analizowania i zwalczania 

określonych barier/przeszkód zidentyfikowanych w odniesieniu do kwestii 

zatrudnienia transgranicznego, takich jak uznawanie 

umiejętności/kwalifikacji/dyplomów, zabezpieczenie społeczne, emerytury, podatki, 

szkoły/przedszkola itp. 

- Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie i pogłębienie współpracy 

transgranicznej między instytucjami oświatowymi i odpowiednimi organizacjami 

zawodowymi, które są ważnym elementem wspierania wzrostu i konkurencyjności. 

Działania powinny koncentrować się na dostępie do wysokiej jakości zatrudnienia i 

wysokiej jakości edukacji odpowiadających potrzebom rynku pracy. 

- Organizowanie szkoleń zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy 

- Promowanie dwujęzyczności poprzez rozwijanie zorganizowanej oferty uczenia się 

języka sąsiada (wczesna edukacja, kursy dla dorosłych, poradnictwo w obu językach 

itp.) oraz wspieranie lokalnych/regionalnych działań w zakresie szkolenia 

językowego (zawodowego). 

- Promowanie transgranicznej mobilności pracowników, np. poprzez odpowiednie 

służby informacji o zatrudnieniu. 

- Rozważyć działania w ramach współpracy dotyczące kwestii związanych ze 

starzeniem się społeczeństwa po obu stronach granicy, gdyż mogą one przynieść 

pozytywne rezultaty dla obu stron, w szczególności w zakresie łączenia zasobów 

przeznaczonych na usługi w zakresie opieki zdrowotnej. 

- Wspieranie dalszego rozwoju i rozwiązań oraz sieciowanie w zakresie e-zdrowia, 

jako skutecznego sposobu na przezwyciężenie „wewnętrznych peryferii 

zdrowotnych” w obszarze transgranicznym. 

- Wprowadzenie wspólnych usług w sektorze opieki zdrowotnej w celu poprawy 

dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej po obu stronach granicy, np. 

inwestowanie w tworzenie mobilnych jednostek opieki zdrowotnej.
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7. ZARZĄDZANIE 

Sekcja 1: Transgraniczne zarządzanie w szerszym kontekście (i wykorzystanie 

nowego celu szczegółowego „Zarządzanie Interregiem”) 

83. Współpraca transgraniczna nie ogranicza się do programów Interreg. Opiera się ona 

również na strategiach politycznych (np. mobilność transgraniczna), instrumentach 

prawnych (np. umowach dwustronnych, traktatach, europejskich ugrupowaniach 

współpracy terytorialnej) oraz na finansowaniu (w tym m.in. na Interreg). 

84. Działania i kierunki działania określone w niniejszej sekcji można wspierać poprzez 

wykorzystanie części budżetu programu, jak zaproponowano w rozporządzeniu w sprawie 

europejskiej współpracy terytorialnej (Interreg), w celu poprawy zarządzania. 

•  Praca nad przeszkodami i potencjałem na granicach 

85. Komunikat Komisji „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w UE w regionach 

przygranicznych UE" wymienia wiele przeszkód dla współpracy transgranicznej, 

sugerując możliwość wspólnego korzystania z usług i zasobów w regionach 

transgranicznych. 

Różnice administracyjne i instytucjonalne stanowią największy problem. 

Ponadto różnorodność językowa czy brak wystarczających możliwości transportowych 

odbijają się negatywnie na możliwościach współpracy. Wspólne korzystanie z opieki 

zdrowotnej lub placówek edukacyjnych mogłoby w znacznym stopniu przyczynić się do 

poprawy jakości życia w regionach przygranicznych. 

86. Ponieważ program Interreg ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej współpracy 

transgranicznej, program Interreg Czechy-Polska (2021 – 2027) powinien dążyć do 

zidentyfikowania i usunięcia szczególnych przeszkód dla swojego regionu 

przygranicznego i wykorzystać wspólny potencjał w zakresie ułatwiania współpracy w 

szerszym kontekście. 

•  Linki z istniejącymi strategiami 

87. Współpraca transgraniczna nie może być prowadzona w izolacji. Musi ona zostać ujęta w 

istniejących strategiach (np. krajowych, regionalnych czy sektorowych). W idealnym 

przypadku powinna istnieć specjalna strategia transgraniczna dla całego regionu, oparta na 

wiarygodnych danych transgranicznych, które są wspierane politycznie i które zostały 

poddane szerokiej konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Jest to 

użyteczne forum wymiany, i konieczny krok w kierunku trwałej i strukturalnej współpracy 

(tj. komitet monitorujący nie jest wystarczający, ponieważ skupia się na zapewnieniu 

środków finansowych, a nie na opracowywaniu strategii rozwoju z silnym wsparciem 

politycznym). Mimo, że po obu stronach granicy istnieją odrębne strategie rozwoju, wciąż 

brakuje zintegrowanej wspólnej strategii transgranicznej w zakresie rozwoju regionalnego 

dla czesko-polskiej granicy. Strategia ta powinna być skoordynowana z istniejącymi 

krajowymi, regionalnymi lub sektorowymi strategiami różnego rodzaju (np. z analizą 

sposobu ich przełożenia w kontekście transgranicznym) i mogłaby zostać wdrożona przy 
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wsparciu programu Interreg 2021 – 2027 Czechy-Polska. 
 

Rola organizacji transgranicznych 

88. Wiele instytucji z obszaru pogranicza polsko-czeskiego granicy ma duże doświadczenie w 

zakresie europejskiej współpracy terytorialnej, co zostało częściowo odzwierciedlone w 

europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (EUWT) działającym w regionie 

przygranicznym. Obecnie istnieją dwa EUWT na tej granicy, które są zarejestrowane w 

Komitecie Regionów (KR): TRITIA i Novum. Na mocy prawa krajowego w regionie 

działa również sześć Euroregionów: Śląsk, Euroregion Beskidzki, Euroregion Śląsk 

Cieszyński, Euroregion Nysa, Euroregion Pradziad, Euroregion Glacensis; oraz kilka 

innych organizacji wspierających międzyregionalną i transgraniczną współpracę na rzecz 

rozwoju regionalnego, np. organizacja Olza lub EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki. 

89. Podmioty te są zalegalizowane (przez władze publiczne), maja doświadczenie (wiele z 

nich istnieje od lat), wiedzę fachową i doświadczony personel, np. Euroregiony, EUWT. 

90. W związku z tym program Interreg Czechy-Polska na lata 2021 – 2027 powinien opierać 

się na doświadczeniu i wiedzy fachowej tych organizacji transgranicznych, zarządzając 

funduszami dla małych projektów/projektów opartych na kontaktach międzyludzkich lub 

zarządzając strategicznymi projektami (jako jedyny beneficjent w przypadku bycia 

organem prawnym). W stosownych przypadkach program powinien również opierać się 

na ich doświadczeniu i wiedzy fachowej w zakresie inicjatyw międzynarodowych, 

międzyregionalnych i transnarodowych. 

•  Linki z innymi programami polityki spójności 

91. Proponowane rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów stanowi, że „dla każdego 

celu szczegółowego określa się działania międzyregionalne i transnarodowe z 

beneficjentami mającymi siedzibę w co najmniej jednym innym państwie członkowskim”. 

O ile podobny przepis był już obecny w przeszłości, to obecnie obowiązkowe jest opisanie 

w programach regionalnych ogólnych możliwości współpracy w odniesieniu do każdego 

celu szczegółowego. Mogłyby one również zbadać możliwości działań wraz z innymi 

programami w projektach makroregionalnych. 

92. Oznacza to, że jeżeli główne programy nie planują takich działań w ramach współpracy, 

będą musiały uzasadnić, dlaczego. Może to przynieść wiele korzyści dla obszarów 

transgranicznych: bardziej ambitne projekty (np. wspólna infrastruktura), zaangażowanie 

nowych podmiotów (np. organów krajowych takich jak ministerstwa) oraz ogólna bardziej 

ambitna polityka (np. planowanie przestrzenne wraz z powiązanymi funduszami). 

93. Program Interreg Polska-Czechy 2021-2027 oraz programy regionalne i krajowe powinny 

się wzajemnie uzupełniać i poszukiwać synergii między projektami. Nie oznacza to, że 

wnioski o dofinansowanie odrzucone w ramach programów regionalnych lub krajowych 

powinny być kierowane do programu Interreg, co w przeszłości było powszechną 

praktyką. 

94. W związku z tym program Interreg Polska-Czechy 2021-2027 powinien ustanowić (lub 

uczestniczyć) w silnym mechanizmie koordynacji z organami odpowiedzialnymi za 
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główne programy. Koordynacja ta zakłada wymianę informacji i współpracę oraz powinna 

odbywać się na wszystkich etapach życia programu: planowanie (np. opracowywanie 

komplementarności), wdrażanie (np. tworzenie synergii) i komunikacja o korzyściach dla 

obywateli i regionu. 

•  dane dotyczace pogranicza 

95. Aby polityka publiczna (np. planowanie przestrzenne) była skuteczna, musi opierać się na 

danych (tj. statystykach, badaniach, mapowaniu etc). Chociaż jest dane są ogólnie 

dostępne na poziomie krajowym, nie zawsze jest tak na poziomie regionalnym/lokalnym, 

a nawet mniej na poziomie transgranicznym. Niektóre z tych danych są szczególnie 

ważne: przepływy gospodarcze, przepływy i tendencje w zakresie transportu, mobilność 

pracowników i tworzenie map kompetencji, zdrowie obywateli, tworzenie map ważnych 

infrastruktur i usług (takich jak energia, przetwarzanie odpadów, szpitale, służby 

ratunkowe, uniwersytety), mapowanie obszarów wysokiego ryzyka (powodzie, pożary 

itp.), mapowanie obszarów naturalnych (np. Natura 2000, obszary RAMSAR (tereny 

podmokłe itp.) oraz mapowanie głównych trudności związanych z integracją społeczną 

(ubóstwo, marginalizowane społeczności itp.). 

96. W związku z tym program Interreg Polska-Czechy 2021-2027 powinien określić obszary, 

w których brakuje ważnych danych transgranicznych, i wspierać projekty, które 

wypełniłyby lukę najpóźniej do 2027 r. (np. we współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, wspierając regionalne portale danych itp.). 

KIERUNKI DZIAŁANIA: 

- Określenie głównych przeszkód i potencjału w zakresie transgranicznego rynku pracy, 

opieki zdrowotnej, połączeń transportowych, dwujęzyczności, rozwiązań technicznych 

na potrzeby działań w sytuacjach nadzwyczajnych itp. 

- Rozwinięcie bazy danych dotyczącej prawnych/administracyjnych przeszkód i 

przekazanie tych wniosków do organów decyzyjnych, by ułatwić podejmowanie działań 

przez organy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, które angażują 

zainteresowane strony w opracowywanie wykonalnych, szczegółowych rozwiązań 

prawnych-administracyjnych. 

- Połączenie odpowiednich podmiotów (np. władz na szczeblu 

krajowym/regionalnym/lokalnym, przedsiębiorstw itp.) oraz utworzenie grup 

roboczych ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu ułatwienia procesu 

poszukiwania sposobów ograniczenia zidentyfikowanych przeszkód i wykorzystania 

potencjału (np. poprzez organizowanie spotkań ekspertów, projektów pilotażowych 

itp.). 

- Rozwijanie działań mających na celu podnoszenie świadomości, programów 

szkoleniowych i innych form komunikacji i wymiany informacji, zaprojektowanych 

specjalnie z myślą o pomocy obywatelom, przedsiębiorstwom, organizacjom i organom 

w regionie przygranicznym, którzy borykają się z istniejącymi przeszkodami prawno-

administracyjnymi. Chociaż nie usunie to owych przeszkód, złagodzi to ich wpływ na 

codzienne życie obywateli w obszarze przygranicznym. 

- Określić obszary, w których brakuje ważnych danych transgranicznych, oraz wspierać 
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projekty, które wypełniłyby lukę najpóźniej do 2027 r. (np. we współpracy z krajowymi 

urzędami statystycznymi, poprzez wspieranie regionalnych portali danych itp.). 

 

Zasada partnerstwa 

97. Zasada partnerstwa jest kluczowym elementem obejmującym cały cykl programu (w tym 

przygotowanie, wdrażanie i uczestnictwo w komitetach monitorujących), w oparciu o 

podejście oparte na wielopoziomowym systemie rządzenia i przy zapewnieniu udziału 

partnerów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Powinny one uczestniczyć w 

całym procesie programowania i wdrażania (włączając je w ocenę programu lub inne 

strategiczne długoterminowe zadania, na przykład poprzez tworzenie tymczasowych grup 

roboczych; konsultowanie się ze wszystkimi członkami na temat kluczowych 

dokumentów, także w okresie między posiedzeniami). Pomoc techniczna może zostać 

udostępniona w celu ułatwienia ich pełnego zaangażowania w ten proces. 

98. Współpraca transgraniczna w ramach programu Interreg Polska-Czechy 2021-2027 

została w dużej mierze zdominowana przez jednostki samorządu lokalnego i 

regionalnego, głównie gminy. Projekty realizowane z przedsiębiorstwami, instytucjami 

akademickimi i organizacjami pozarządowymi stanowią rzadki wyjątek od tej zasady. 

Otwarcie programu na szerszą gamę podmiotów przyniosłoby nowe pomysły w zakresie 

projektów i poszerzyłoby partnerstwo transgraniczne. Lokalne i regionalne jednostki 

rządowe również skorzystałyby z sieci i potencjału finansowego i intelektualnego nowych 

partnerów. 

•  Rola komitetu monitorującego 

99. Komitet Monitorujący jest strategicznym organem decyzyjnym programu. W latach 2021-

2027 Komitet Monitorujący będzie odgrywać bardziej znaczącą rolę w nadzorowaniu 

realizacji programu. 

100. Komitety monitorujące, które obecnie koncentrują się na wyborze projektów, zachęca się 

do rozszerzenia zakresu działań i przyjęcia bardziej strategicznej roli. Dobre praktyki 

obejmują dyskusje strategiczne jako stały punkt porządku obrad, zapraszanie punktów 

kontaktowych strategii makroregionalnych lub instytucji odgrywających kluczową rolę w 

strefie przygranicznej, czy organizacja wizyt projektów. Przykłady strategicznych 

tematów dyskusji to np: przeszkody graniczne, transgraniczne potrzeby w zakresie 

danych; w stosownych przypadkach wkład programu w opracowanie strategii 

makroregionalnej powinien być również stałym punktem dyskusji. 

101. Skład komitetu monitorującego musi być reprezentatywny w odniesieniu do obszaru 

transgranicznego. Musi on obejmować partnerów istotnych dla spełnienia celów 

programu, tj. instytucje lub organizacje reprezentujące ochronę środowiska, partnerów 

społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie lub sektor edukacji. Jeżeli 

program ma znaczenie dla rozwoju makroregionalnej strategii, kluczowe zainteresowane 

strony powinny być również regularnie członkami komitetu monitorującego programu. 

102. Wybór projektów odbywa się na forum komitetu monitorującego (lub komitetu 

sterującego powołanego w ramach komitetu monitorującego, przy pełnym poszanowaniu 

zasady partnerstwa). Ważne jest, aby wszyscy członkowie byli zaangażowani w ten 
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proces. Kryteria kwalifikacji i ich stosowanie muszą być niedyskryminacyjne i 

przejrzyste. Powinny one być również jasne i umożliwiać ocenę, czy projekty 

odpowiadają celom i strategii programu. Mają one być konsultowane z Komisją i 

przekazywane wnioskodawcom w sposób jasny i systematyczny. Wymiar transgraniczny 

powinien być obowiązkowy w przypadku każdego wybranego projektu. W ramach 

programu można rozważyć wykorzystanie niezależnych zespołów ekspertów do 

przygotowania wyboru projektów. Większe projekty strategiczne/projekty przewodnie (tj. 

projekty opracowane i realizowane przez władze publiczne bez publicznego naboru 

wniosków) powinny być określone w dokumencie programowym lub wybrane w drodze 

przejrzystej i uzgodnionej procedury. 

103.  Każde partnerstwa programowe powinno decydować o optymalnej równowadze między 

różnymi rodzajami projektów wymaganych do osiągnięcia ogólnych celów programu, 

takich jak projekty przewodnie, projekty uwzględnione w odpowiedniej strategii 

makroregionalnej, projekty wybrane w naborach, projekty wybrane w ramach procedur 

oddolnych lub odgórnych, małe projekty, projekty oparte na kontaktach międzyludzkich 

itd. 

104.  Proces decyzyjny musi być niedyskryminujący i przejrzysty i odbywać się w ramach 

procedury otwartej. Każdy członek komitetu monitorującego (lub zarządzającego) ma 

prawo głosu. Nie należy zachęcać do głosowania przez delegację, chyba że jest ona 

przejrzysta i stawia słabszych partnerów na równi z partnerami „instytucjonalnymi”. 

•  Rola instytucji zarządzającej 

105. Instytucja zarządzająca zapewnia skuteczną realizację programu i odpowiada za 

osiągniecie celów programu. IZ jest do usług komitetu monitorującego. Pełni ona rolę 

organu reprezentującego wszystkie państwa uczestniczące w programie. 

106.  Program Interreg Polska-Czechy 2021-2027powinien zadbać, by państwo członkowskie, 

w którym znajdują się organy odpowiedzialne za program, było reprezentowane w 

komitecie monitorującym oddzielnie od instytucji zarządzającej (np. w formie innej 

osoby). Instytucja zarządzająca zapewnia skuteczność i przejrzystość wyboru projektów, 

systemów sprawozdawczości i monitorowania. 

•  Rola wspólnego sekretariatu 

107. W idealnym przypadku wspólny sekretariat powinien być transgranicznym organem 

wykonawczym programu w służbie instytucji zarządzającej. Powinien on składać się z 

niezależnych pracowników z krajów uczestniczących. Pracownicy powinny posiadać 

odpowiednie kompetencje językowe i wiedzę o krajów uczestniczących. Stosowane przez 

niego procedury powinny być skuteczne i przejrzyste. Komunikacja z beneficjentami, 

potencjalnymi wnioskodawcami i obywatelami powinna być zapewniana głównie przez 

WS. 

108. Zaleca się stosowanie zharmonizowanego narzędzia wdrażania Interact oraz 

elektronicznego systemu monitorowania (EMS). 
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•  środki służące budowaniu zaufania 

109. Skuteczna współpraca transgraniczna wymaga zaufania między partnerami. 

Należy zbudować i utrzymywać zaufanie. Jest to inwestycja długoterminowa mająca na 

celu wspieranie współpracy zorientowanej na przyszłość. Program Interreg Polska-

Czechy 2021-2027 może w znacznym stopniu przyczynić się do zapewnienia wsparcia 

finansowego na rzecz działań służących budowaniu zaufania, takich jak tworzenie 

powiązań między szkołami, obiektami turystycznymi, klubami sportowymi, 

organizacjami kulturalnymi itp. Beneficjenci tych działań często nie posiadają 

odpowiedniego potencjału by zarządzać większymi projektami Interregu.  

 

110. Program Interreg Polska-Czechy 2021-2027 powinien wprowadzić mechanizmy 

finansowania mniejszych projektów lub projektów opartych na kontaktach 

międzyludzkich, które w dużym stopniu przyczyniają się do spójności społecznej i 

obywatelskiej regionu przygranicznego. Można tego dokonać za pomocą nowego 

instrumentu zaproponowanego przez Komisję (fundusz małych projektów) lub poprzez 

specjalne nabory. 

•  Konflikt interesów 

111. Na wszystkich szczeblach zarzadzania konieczne jest unikanie konfliktu interesów 

między organami decyzyjnymi a wnioskodawcami i beneficjentami, w tym w 

generowaniu, przygotowaniu, wyborze i realizacji projektów. Aby tego uniknąć, 

instytucja zarządzająca musi zapewnić odpowiedni podział obowiązków między 

instytucjami a osobami czynnymi. 

•  komunikacja i promocja 

112. Wszystkie zaangażowane organy i beneficjenci muszą podjąć odpowiednie działania i 

środki zgodnie z wytycznymi dotyczącymi komunikacji, np. usytuować nazwę „Interreg” 

w bezpośredniej bliskości znaków/emblematów UE. W przypadku gdy program finansuje 

realizacje projektu makroregionalnego, należy dodać logo odpowiedniego makroregionu. 

W ten sposób stworzone zostaną możliwości dalszego promowania projektu za 

pośrednictwem makroregionalnych platform i sieci. 

•  kooperacja ze „światem współpracy” 

113. Istnieje wiele inicjatyw na rzecz wspierania współpracy: program „Wolontariusze 

pomocy humanitarnej” Interreg (IVY) jest działaniem mającym na celu umożliwienie 

młodym obywatelom UE w wieku 18 – 30 lat służyć jako wolontariusze w programach 

Interreg i powiązanych projektach); rozwiązania B - (b-solutions) - projekty pilotażowe 

na rzecz gromadzenia konkretnych i dających się powielać działań, które mają na celu 

identyfikację i testowanie rozwiązań w zakresie niwelacji transgranicznych przeszkód o 

charakterze prawnym i administracyjnym w 5 obszarach: zatrudnienie, zdrowie, 

publiczny transport pasażerski, wielojęzyczność, współpraca instytucjonalna); ESPON 

(która przeprowadza badania nad rozwojem terytorialnym) itp. 
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KIERUNKI DZIAŁANIA: 

- Opracowanie bardziej strategicznego podejścia komitetu monitorującego w celu 

realizacji programu z myślą o najlepszych możliwych korzyściach dla całego regionu 

przygranicznego. 

- Zapobiegać „projektom lustrzanym”. 

- Ustanowienie mechanizmu współpracy z organami odpowiedzialnymi za wdrażanie 

programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w języku czeskim i 

polskim/udział w tym mechanizmie. Koordynacja ta zakłada wymianę informacji i 

współpracę oraz powinna odbywać się na wszystkich etapach: planowanie (np. 

opracowywanie komplementarności), wdrażanie (np. tworzenie synergii) i 

komunikacja (z korzyścią dla obywateli i regionu). 

- Wspieranie działań na rzecz budowania zdolności beneficjentów w celu skutecznego 

realizowania projektów poprzez indywidualne konsultacje i opiekę mentorską przez 

cały okres trwania projektu/zwiększenie liczby asystentów ds. 

projektów/wprowadzenie szkoleń dla mentorów – „szkol szkoleniowca”. 

— Ustanowienie mechanizmów finansowania małych projektów lub projektów opartych 

na kontaktach międzyludzkich, które w znacznym stopniu przyczyniają się do 

osiągnięcia spójności społecznej i obywatelskiej regionu przygraniczneg
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Istniejące źródła informacji 

- Analiza potrzeb granicznych (Komisja, 2016 r.) — gromadzenie solidnych dowodów na 

ocenę potrzeb, które należy uwzględnić w ramach programów współpracy 

transgranicznej INTERREG – polityka regionalna — 

Komisja Europejska 

- Ocena ex post KE dotycząca ETC 2007-2013  http: //ec.europa.eu/regional 

policiv/en/Politechnika/ec/2007-2013/# 11 

- Badanie Eurobarometru nr 422 przeprowadzone w regionach przygranicznych w 2015 r.  

https: //ec.europa.eu/regional 

politerv/sources/docoffic/official/reports/eurobarometer/422/ 

CBC coop cocop (streszczenie). pdf 

- Kwantyfikacja skutków prawnych i administracyjnych przeszkód na granicach lądowych 

regionów przygranicznych (Komisja, 2016) —  określenie ilościowe skutków przeszkód 

prawnych i administracyjnych w lądowych regionach przygranicznych 

- Zmniejszenie przeszkód prawnych i administracyjnych (Komisja, 2017) — znoszenie 

przeszkód prawnych i administracyjnych w regionach przygranicznych UE – polityka 

regionalna – Komisja Europejska 

- Kompleksowa analiza istniejących i brakujących transgranicznych połączeń 

transportowych 

Linki  do wewnętrznych granic UE (Komisja, 2017-2018)  

— 

https: //ec.europa.eu/regional Polityka/źródła/dokumenty/badania/pdf/cb połączenia 

kolejowe e 

nr pdf 

- Badanie DG SANTE dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie budowania 

współpracy w transgranicznej opiece zdrowotnej: opublikowano nowe badanie!Dom, 

Bard.,  FUTURIUM STEER, Komisja Europejska 

- Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego (ESPON) dotycząca 

transgranicznych usług użyteczności publicznej w dziedzinie transgranicznych usług 

użyteczności publicznej (ESPON) 

- Strategie inteligentnej specjalizacji Republiki Czeskiej, dolnośląskie, opolskie, śląskie —  

http: //s3platform.irc.ec.europa.eu/map 

- Strategia programów na lata 2014 – 2020 (ocena ex ante, analiza SWOT, priorytety, 

oceny) 

- Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego: https: //ec.europa.eu/regional 

polityka  /en/polityka/współpraca/makroregionalne — 

strategie/wymogi dotyczące balastowania 

- Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na rzecz zdrowia „Inwestycje na rzecz 

zdrowego i integracyjnego UE”, sprawozdanie końcowe za 2019 r. —  http: 

//esifundsforhealth.eu/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/collecting-solid-evidence-to-assess-the-needs-to-be-addressed-by-interreg-cross-border-cooperation-programmes
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/collecting-solid-evidence-to-assess-the-needs-to-be-addressed-by-interreg-cross-border-cooperation-programmes
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/collecting-solid-evidence-to-assess-the-needs-to-be-addressed-by-interreg-cross-border-cooperation-programmes
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/collecting-solid-evidence-to-assess-the-needs-to-be-addressed-by-interreg-cross-border-cooperation-programmes
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/collecting-solid-evidence-to-assess-the-needs-to-be-addressed-by-interreg-cross-border-cooperation-programmes
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/%2311
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/%2311
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/eurobarometer/422/cbc_coop_summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/eurobarometer/422/cbc_coop_summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/eurobarometer/422/cbc_coop_summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/eurobarometer/422/cbc_coop_summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2017/easing-legal-and-administrative-obstacles-in-eu-border-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2017/easing-legal-and-administrative-obstacles-in-eu-border-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2017/easing-legal-and-administrative-obstacles-in-eu-border-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2017/easing-legal-and-administrative-obstacles-in-eu-border-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/health/building-cooperation-cross-border-healthcare-new-study-published
https://ec.europa.eu/futurium/en/health/building-cooperation-cross-border-healthcare-new-study-published
https://ec.europa.eu/futurium/en/health/building-cooperation-cross-border-healthcare-new-study-published
https://ec.europa.eu/futurium/en/health/building-cooperation-cross-border-healthcare-new-study-published
https://www.espon.eu/CPS
https://www.espon.eu/CPS
https://www.espon.eu/CPS
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/
http://esifundsforhealth.eu/
http://esifundsforhealth.eu/

