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Zestawienie zbiorcze Programów, w których uczestniczy Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
Cieszyn, kwiecień 2017 r.
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Charakterystyka Programu
Główne założenie programu: koordynacja działań mających na celu poprawę warunków
socjalno - ekonomicznych i środowiska naturalnego polsko - czeskiego regionu dorzecza
Olzy. Po czeskiej stronie w wyniku realizacji projektu rewitalizacji rzeki Olzy (lewa część)
powstało stowarzyszenie gmin „Śląski związek wodnogospodarczy” finansowane z Funduszu.
Po polskiej stronie gminy Euroregionu także przygotowywały projekty z zakresu ochrony
środowiska i pozyskiwały na nie dotacje – Jastrzębie-Zdrój, Godów i Cieszyn z Funduszu
Spójności, Goleszów i Zebrzydowice z Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A
Czechy - Polska.
Główne założenie programu: zapoznawanie uczestników Gier z procesami europejskimi i
funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Jednodniowe Polsko-Czeskie Uczniowskie Gry
Symulacyjne nawiązywały do imprez tego typu organizowanych z powodzeniem od wielu lat
w Europie i służyły nawiązywaniu nowych znajomości, które pomagały 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 był ze środków Unii
Europejskiej.
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. 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.

Działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (aktualizacja 01.2018)

4

5

Ekomuzea

Grupy Partnerskie
w Programie
Fundacji Partnerstwo
dla Środowiska

6

Kraków - Morawy Wiedeń Greenways

7

INFOTUR

Fundacja
Partnerstwo dla
środowiska

Fundacja
Partnerstwo dla
środowiska

Environmental
Partnership for
Sustainable
Development

SRiWR ‘Olza’

SRiWR ‘Olza’

SRiWR ‘Olza’

SRiWR ‘Olza’

Regionální rada rozvoje
a spolupráce se sídlem v Třinci;
Regionální sdružení územní

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.
Działając w przekonaniu, że najważniejszych problemów lokalnych nie da się rozwiązać
przez pojedyncze, krótkoterminowe 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.
Szlak KMW Greenways należy do środkowoeuropejskiej sieci zielonych szlaków „Central
European Greenways”, zainicjowanej przez konsorcjum Enviromental Partnership for
Central Europe. Partnerskie przedsięwzięcie na rzecz tworzenia zielonych szlaków wdrażane
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.
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
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kontynuowanych realizacją kolejnych przedsięwzięć: INFOTUR-2, INFOTUR-3, INFOTUR4. 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.
Program opiera się na realizacji przedsięwzięć, których głównym celem jest sprawne
funkcjonowanie systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną
sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, system
oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie oraz działalność wydawniczą i
dystrybucyjną bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych m.in. w ramach
uczestnictwa w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych.
Realizacja Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej nakierowana jest na podniesienie
jakości usług i stopnia satysfakcji klientów oraz wzrost liczby korzystających z oferty
turystycznej. Wdrażając program, wykonano dwa komponenty - analogowy i cyfrowy,
(doposażenie punktów informacji turystycznej), co pozwoliło na integrację poszczególnych
podmiotów ze Śląskim Systemem Informacji Turystycznej. Jednocześnie przeprowadzono
proces certyfikacji punktów informacji turystycznej zgodnie z zapisami Programu Rozwoju i
Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. W ramach wdrażania
aktywności multimedialnych, aktywizujących turystykę regionalną oraz promujących
dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, zabytki techniki województwa śląskiego, stworzono
prężnie działający portal regionalny silesia.travel, którego zadaniem jest nie tylko prezentacja
atrakcji turystycznych województwa ale również rozpowszechnianie aktualnych informacji,
newsów z życia regionu.
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 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
Kehl – modelowego ośrodka dwunarodowego i dwukulturowego francusko-niemieckiego
zajmującego się współpracą transgraniczną, światowego lidera w zakresie doradztwa i
szkoleń transgranicznych.

Działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (aktualizacja 01.2018)

Arbeitsgemeinschaft
Europäischer Grenzregionen
(członek
stowarzyszony z siecią); Mission
Opérationnelle Transfrontalière
(członek stowarzyszony
z siecią).
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Program opiera się na realizacji przedsięwzięć, których głównym celem jest tworzenie i
rozwój międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia transgranicznego - EuroInstytutu PolskoCzesko-Słowackiego. Ośrodek będzie prowadził działalność szkoleniowo-doradczą,
koncepcyjno-badawczą i edukacyjno-wydawniczą, uwzględniającą realizację zadań
publicznych leżących we wspólnym interesie Polski, Czech i Słowacji; przyczynianie się do
rozwiązywania problemów wynikających z różnych systemów polityczno-administracyjnych i
Regionální sdružení územní
strukturalnych trzech części pogranicza; znoszenie wszelkiego rodzaju barier
spolupráce Těšínského Slezska; administracyjnych; zachęcanie polskich, czeskich i słowackich podmiotów do działania na
Regionální rada rozvoje a
rzecz partnerskiej współpracy, w tym ponadgranicznej oraz rozwijanie narzędzi i metod
spolupráce se sídlem v Třinci; kooperacji, które mogą być stosowane nie tylko na pograniczu polsko-czesko-słowackim, ale
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza również na terytoriach innych regionów granicznych Europy.
Górnej Odry; Euroregion Silesia W ramach dotychczasowych prac związanych z powołaniem EuroInstytutu zostały wdrożone
CZ; Pedagogické centrum pro następujące projekty: „Międzynarodowe seminarium pn.: Koncepcja powstania EuroInstytutu
polské národnostní školství;
PL-CZ”; „Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ (etap pierwszy) – organizacja
Uniwersytet Śląski w
międzynarodowych warsztatów” oraz „Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ-SK (etap
Katowicach; Združenie obcí
drugi)”; „EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki – od koncepcji do działania”; „EuroInstytut
Mikroregión Kysucký triangel;
Polsko-Czesko-Słowacki – aktywizacja działalności wydawniczej”; „EuroInstytut PolskoKERIC.
Czesko-Słowacki - aktywizacja działalności edukacyjnej i wydawniczej”; „EURO-IN.
Budowanie i testowanie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną w
ramach prac nad tworzeniem międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia transgranicznego –
EuroInstytutu”, „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa ukierunkowanego
na problematykę transgraniczną w ramach prac nad powołaniem EUWT EuroInstytut PolskoCzesko-Słowacki”.
Program opiera się na realizacji przedsięwzięć, których głównym celem jest promocja
działalności transgranicznej na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko ze
szczególnym uwzględnieniem działań transferu wiedzy i dobrych praktyk, jak również
Regionální sdružení územní
rozwijających i wzmacniających współpracę z instytucjami działającymi na innych granicach
spolupráce Těšínského Slezska
europejskich głównie na pograniczu francusko-niemieckim (Eurodystryktem Regio Pamina)
oraz w ramach sieci TEIN.
Celem programu, a tym samym realizowanych w jego ramach projektów, jest z jednej strony
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promocja idei Euroregionu Śląsk Cieszyński w wymiarze lokalnym, regionalnym i
międzynarodowym, z drugiej zaś poprawa widoczności Euroregionu w przestrzeni publicznej,
wzmocnienie jego wizerunku oraz poprawa jakości zaplecza technicznego partnerów projektu
na potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej. Program służy również zacieśnianiu
kontaktów pomiędzy samorządami lokalnymi, euroregionalnymi strukturami, krajowymi i
zagranicznymi instytucjami partnerskimi Euroregionu oraz innymi podmiotami z obu stron
granicy w zakresie planowania wspólnych działań, a także profesjonalizacji działań
koncepcyjno-strategicznych dotyczących problematyki współpracy transgranicznej.

