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Rewitalizacji dorzecza Olzy 

 
SRiWR ‘Olza’ RSTS 

Głównym założeniem programu była koordynacja działań w celu poprawy 

warunków socjalno - ekonomicznych i środowiska naturalnego polsko - 

czeskiego regionu dorzecza Olzy. Po czeskiej stronie w celu realizacji projektu 

rewitalizacji rzeki Olzy (lewa część), powstało stowarzyszenie gmin „Śląski 

związek wodnogospodarczy“, które aktywnie zapewnia jego finansowanie z 

Funduszu Spójności (1 mld koron). Po polskiej stronie gminy Euroregionu także 

przygotowywały projekty z zakresu ochrony środowiska i pozyskują na nie 

dotacje - Jastrzębie Zdrój, Godów i Cieszyn z Funduszu Spójności, Goleszów i 

Zebrzydowice z Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy - 

Polska. 
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Polsko-Czeskie Uczniowskie 

Gry Symulacyjne 

 

SRiWR ‘Olza’ 
Instytut EuroSchola 

 w Trzyńcu 

Głównym celem programu jest zapoznawanie uczestników Gier z procesami 

europejskimi i funkcjonowaniem Unii Europejskiej. 1-dniowe Polsko-Czeskie 

Uczniowskie Gry Symulacyjne nawiązują do imprez tego typu organizowanych 

z powodzeniem od wielu lat w Europie i służą nawiązywaniu nowych 

znajomości, które pomagają likwidować granice pomiędzy narodami   i 

kulturami. Impreza odbywała się dwa razy w roku (począwszy od wiosny 2003 

r.). Runda wiosenna organizowana była w czeskiej części Euroregionu. Runda 

jesienna odbywała się po stronie polskiej. W projekcie uczestniczyły 

reprezentacje szkolnych klubów europejskich Euroregionu Śląsk Cieszyński. 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. 
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Czysta turystyka 

Fundacja 

Partnerstwo dla 

środowiska. 

Program czysty 

biznes 

SRiWR ‘Olza’ 

Program ma na celu połączenie trzech elementów: działań na rzecz ochrony 

środowiska, działań na rzecz promocji lokalnej kultury, tradycji i gospodarki 

oraz działań na rzecz podniesienia konkurencyjności. Dotyczy on firm sektora 

turystycznego: hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, przewoźnicy, firmy 

usługowe dla turystów (w miejscowościach turystycznych). Czysta Turystyka – 

to oferta dla firm sektora turystycznego: hotele, gastronomia, atrakcje 

turystyczne (ścieżki, wypożyczalnie sprzętu, kolejki, muzea itd.), przewoźnicy, 

firmy usługowe dla turystów (w miejscowościach turystycznych), która została 

przygotowana w ramach Programu Czysty Biznes. 
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Ekomuzea 

Fundacja 

Partnerstwo dla 

środowiska 

SRiWR ‘Olza’ 

Ekomuzeum to rodzaj "muzeum bez murów". Przyroda, kultura i historia są 

prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania. Celem 

powoływania ekomuzeów jest ochrona budowli, zabytków i innych obiektów - 

zachowanie śladów przeszłości w krajobrazie w oryginalnym miejscu ich 

występowania. Z dobrze opracowanym projektem, ekomuzeum daje ogromną 

szansę wszechstronnej prezentacji zróżnicowanych obiektów, miejsc, tradycji, 

historii czy legend, składających się na dziedzictwo ludzi i miejsca, pozwala na 

zaproponowanie nowych doświadczeń i kształtowanie układów w krajobrazie 

oraz wykorzystanie zaniedbanych tradycyjnych obiektów, nadając im nowe 

funkcje. 
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Grupy Partnerskie  

w Programie 

Fundacji Partnerstwo 

 dla Środowiska 

Fundacja 

Partnerstwo dla 

środowiska 

SRiWR ‘Olza’ 

Działając w przekonaniu, że najważniejszych problemów lokalnych nie da się 

rozwiązać przez pojedyncze, krótko-terminowe działania należące do wąskiej 

sfery społecznej, gospodarczej czy ekologicznej, Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska zaproponowała przedstawicielom różnych instytucji 

zainteresowanych rozwojem swoich regionów, tworzenie międzysektorowych 

koalicji na rzecz rozwoju zrównoważonego wybranych obszarów, zwanych 

Grupami Partnerskimi. Grupa Partnerska (partnerstwo na rzecz zrównoważonego 

rozwoju) jest dobrowolnym, otwartym porozumieniem co najmniej 3, 

zachowujących autonomię, partnerów, reprezentujących co najmniej 2 sektory (z 

trzech: publiczny, prywatny, pozarządowy), którzy wspólnie realizują praktyczne 

długofalowe działania na rzecz określonego regionu, doskonaląc je i monitorując 

oraz zachowując zasadę równości w dzieleniu zasobów, odpowiedzialności, 

ryzyka i korzyści. 
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Kraków - Morawy - Wiedeń 

Greenways 

Environmental 

Partnership for 

Sustainable 

Development 

SRiWR ‘Olza’ 

Szlak KMW Greenways należy do środkowoeuropejskiej sieci zielonych 

szlaków „Central European Greenways”, zainicjowanej przez konsorcjum 

Enivoromental Partnership for Central Europe. Partnerskie przedsięwzięcie na 

rzecz tworzenia zielonych szlaków tworzone jest w oparciu o współpracę 

organizacji pozarządowych, samorządowych, instytucji rządowych 

i przedsiębiorców oraz poprzez realizację lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Greenways to zielone szlaki 

dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego tworzone wzdłuż „zielonych korytarzy” 

- rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych i naturalnych korytarzy 

przyrodniczych. Łączą regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy, 

wspierają rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i rekreacji oraz promują 

zdrowy styl życia i niezmotoryzowane formy transportu. Główną osią jest 700-

kilometrowa trasa rowerowa, łącząca zabytkowe miejscowości wiejskie i 

miejskie. Trasa rozciąga się od Jury Krakowskiej, przez Kotlinę Oświęcimską, 

Ziemię Pszczyńską, Śląsk Cieszyński i Beskidy. Następnie szlak „przedostaje 

się” na Morawy Południowe, skąd dociera do Dolnej Austrii. 



7 

INFOTUR 
SRiWR ‘Olza’  

 

Rada Regionalna  

w Trzyńcu 

Program INFOTUR to cykl działań z dziedziny turystyki zapoczątkowanych w 

2006 r. projektem INFOTOUR – Aktywizacja systemu informacji turystycznej 

oraz działalności promocyjnej na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński – 

Tešínské Slezsko, a kontynuowanych realizacją kolejnych przedsięwzięć: 

INFOTUR-2, INFOTUR-3. Głównym celem programu jest podejmowanie 

szeregu działań mających na celu doskonalenie i poszerzanie oferty turystycznej 

na pograniczu czesko-polskim oraz poprawę jakości systemu wymiany 

informacji turystycznej i promocji.. 
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Rozwój i  Funkcjonowanie 

Śląskiego Systemu  

Informacji Turystycznej 

 

Śląska Organizacja 

Turystyczna  

 

Partnerzy Subregionalni, w tym  

SRiWR ‘Olza’ 

Program realizowany jest przede wszystkim za pośrednictwem projektu pn. 

Śląski System Informacji Turystycznej, którego celem jest podniesienie jakości 

usług i stopnia satysfakcji klientów oraz wzrost liczby korzystających z oferty 

turystycznej. W ramach realizacji projektu wykonywane są dwa komponenty - 

analogowy i cyfrowy (doposażenie punktów informacji turystycznej) co 

umożliwi integrację poszczególnych podmiotów w Śląski System Informacji 

Turystycznej. Jednocześnie przeprowadzony zostanie proces certyfikacji 

punktów informacji turystycznej zgodnie z zapisami  Programu Rozwoju  

i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. 
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TEIN 
Euro-Institut  

w Kehlu 

 

SRiWR ‘Olza’; The Centre for Cross 

Border Studies; Université de 

Perpignan Via Domitia; Institut 

EuroSchola; FORSER - 

FORMAZIONEE SERVIZI PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 
Univerza v Ljubljani; Carinthia 

University of Applied 

SciencesFachhochschule 

Kärnten; Université des Antilles et de la 

Guyane UAG 

TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network) - to Transgraniczna Sieć Euro-

Instytutów, której ideą jest między innymi: wymiana dobrych praktyk; praca nad 

wspólnymi modułami szkoleń dla menedżerów projektów transgranicznych, 

narzędziami pracy związanymi z problematyką transgraniczną; wprowadzenie 

wspólnego systemu certyfikacji dotyczącej kompetencji transgranicznych; 

realizowanie projektów leżących we wspólnym interesie sieci; dążenie do 

wzrostu wiedzy i świadomości na temat współpracy transgranicznej na poziomie 

lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim. Sieć TEIN powstała z 

inicjatywy Euro-Institutu w Kehlu – modelowego ośrodka dwunarodowego i 

dwukulturowego francusko-niemieckiego zajmującego się współpracą 

transgraniczną, światowego lidera w zakresie doradztwa i szkoleń  

transgranicznych. 

 

 


