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PROGRAM, KTÓRY ZMIENIA POLSKO-CZESKIE POGRANICZE!

Jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępnych dla
partnerów z województwa śląskiego jest program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska (Interreg V-A RCz – PL), który
z sukcesem przyczynia się do rozwoju polsko-czeskiego pogranicza. Interreg
V-A RCz – PL to program, w którym najważniejszą rolę odgrywa odpowiedzialne partnerstwo i współpraca, a efektem jest ilość i jakość realizowanych
i już zrealizowanych wspólnych projektów.

Dzięki podejmowaniu kolejnych wyzwań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, współpraca polskich i czeskich partnerów jest bardziej efektywna
i obejmuje coraz szerszy zakres działań, co ma bardzo istotne znaczenie dla
korzystnej metamorfozy pogranicza.
Program, z uwagi na wielkość dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), tj. ponad 226 mln euro jest największym
programem współpracy transgranicznej z udziałem Polski. Ze względu na zasadę koncentracji tematycznej oraz zidentyﬁkowane problemy wybrano cele
tematyczne określone odpowiednio w czterech osiach priorytetowych. Poniżej
przedstawiamy informację o ilości i wartości projektów realizowanych w ramach Interreg V-A RCz – PL przez beneﬁcjentów z województwa śląskiego,
którzy wspólnie z czeskimi partnerami od wielu lat biorą czynny udział we
współpracy na pograniczu.
ŚLĄSKIE W PROGRAMIE

Oś priorytetowa 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowanych działań podczas rozwiązywania sytuacji
nadzwyczajnych i kryzysowych.
Partnerzy z województwa śląskiego wraz z czeskimi partnerami uczestniczą
w 4 projektach, w których doﬁnansowanie z EFRR wynosi ponad 9 mln euro.
Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na
rzecz wspierania zatrudnienia Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez
większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Partnerzy z województwa śląskiego wraz z czeskimi partnerami uczestniczą
w 18 projektach, w których doﬁnansowanie z EFRR wynosi ok. 24 mln euro.

Oś priorytetowa 3 Edukacja i kwaliﬁkacje Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów.

Partnerzy z województwa śląskiego wraz z czeskimi partnerami uczestniczą
w 3 projektach, w których doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 700 tys. euro.
Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym.
Partnerzy z województwa śląskiego wraz z czeskimi partnerami uczestniczą
w 18 projektach, w których doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 10 mln euro.

Powyższe dane nie uwzględniają mikroprojektów, które w szerokim zakresie
realizowane są przez śląskich mikrobeneﬁcjentów w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A RCz – PL, administrowanym w województwie śląskim
przez Euroregiony: Śląsk Cieszyński, Silesia i Beskidy.

W ramach Interreg V-A RCz – PL ponad połowę budżetu przeznaczono na
ochronę, wykorzystanie oraz poprawę dostępności transportowej atrakcji
kulturowych i przyrodniczych pogranicza. Działania te, uzupełnione przez
wspólną promocję walorów regionu, służą zwiększeniu znaczenia turystyki na
całym pograniczu i stworzeniu nowych miejsc pracy. Do zmniejszenia bezrobocia mają doprowadzić działania z zakresu edukacji, podnoszenia kwaliﬁkacji
i uznawalności dyplomów. Promowana jest także nauka języka sąsiada. Innym
ważnym obszarem, wspieranym w ramach Programu, jest bezpieczeństwo rozumiane jako wzmocnienie kompatybilności i połączenie systemów reagowania kryzysowego w Polsce i Republice Czeskiej, m.in. poprzez transgraniczne
szkolenia służb ratowniczych i porządkowych oraz zakup sprzętu niezbędnego do wspólnych interwencji. Uzupełnieniem powyższych priorytetów Programu jest wsparcie współpracy instytucji publicznych, lokalnych społeczności
i sektora pozarządowego. Dzięki tak zróżnicowanym i intensywnym działaniom realizowanym wspólnie przez polskich i czeskich partnerów, możliwe
jest osiągnięcie celu Programu, co wpływa na korzystne zmiany oraz udaną
transformację pogranicza.
Przykłady projektów realizowanych przez partnerów z województwa śląskiego
we współpracy z czeskimi partnerami.
Projekt: i-AIR REGION

Partnerzy PL: Województwo
Śląskie, Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu,
St o w a r z y s z e n i e Ro z w o j u
i Współpracy Regionalnej
„Olza”

Partnerzy CZ: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kraju
Morawsko-Śląskiego, Kraj
Morawsko-Śląski, Uniwersytet
Techniczny w Ostrawie, Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego

Celem projektu jest pogłębienie współpracy między
instytucjami sektora publicznego w zakresie ochrony
środowiska, w szczególności

polsko-czeskiej harmonizacji procedur dotyczących ochrony i poprawy jakości powietrza w regionie o najgorszym stopniu zanieczyszczenia atmosfery
w Europie.
Projekt: „READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych
w Euroregionie Silesia”

Partnerzy PL: Gmina Krzanowice, Gmina Krzyżanowice;
Partnerzy CZ: Euroregion Silesia CZ, Gminy: Chuchelna, Hat, Pist, Rohov,
Strahovice, Sudice, Silherovice;
Celem projektu jest wsparcie 22 jednostek ochotniczych straży pożarnych
(7 CZ i 15 PL) poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych
jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej
ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia.
Zachęcamy również do zapoznania się z osiągnięciami i aktualnymi
informacjami o Programie:
a Strona Programu www.cz-pl.eu
a Strona EWT w województwie śląskim www.ewt.slaskie.pl
a YouTube „Przekraczamy granice”
www.youtube.com/channel/UCu5MJyHbW3fjKzO--67vFog
a Facebook Interreg CZPL www.facebook.com/InterregCZPL
a Instagram #interregczpl

Artykuł współfinansowany z Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej
Interreg V-A Republika Czeska – Polska

