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Zestawienie zbiorcze projektów z/realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”,  

w których pełniło lub pełni rolę Wnioskodawcy lub Partnera 

Cieszyn, styczeń 2018 r. 

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Partner/Partnerzy 

Kwota 

dofinansowania 

EUR/PLN* 

Wartość 

całkowita  

EUR/PLN* 

Źródło 

dofinansowania 
Dziedzina 

1 
Inforeg 2000  

(projekt w Partnerem wiodącym) 

Rada Regionalna w 

Trzyńcu 

Związek Komunalny Ziemi 

Cieszyńskiej, SRiWR ‘Olza’    
43 200,00 48 000,00 Phare Credo Współpraca lokalna 

W ramach jego realizacji powstał polsko-czeski system informacyjny Inforeg oraz utworzono po polskiej i czeskiej stronie granicy tzw. Agencję Informacji Przygranicznej, które upowszechniają  

wiedzę i informację na temat partnerów współpracy.  

2 

REGIOTOUR Trasy rowerowe 

Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské 

Slezsko  

(projekt z Partnerem wiodącym) 

RSTS ** SRiWR ‘Olza’  
271 000,00 385 875,00 Phare Credo Turystyka 

Jedyny realizowany na granicy polsko-czeskiej projekt inwestycyjny finansowany  ze środków Unii Europejskiej Phare Credo (runda główna) wdrażający system rowerowych tras euroregionalnych 

REGIOTOUR. W ramach projektu oznakowano ponad 800 km tras rowerowych. Na trasach – obok oznakowania – powstały punkty odpoczynkowe (zadaszenie, ława z miejscami do siedzenia, stojak 

na rowery, mapa turystyczna, kosz na śmieci), wykonano podstawowe prace z zakresu ‘małej infrastruktury’ tj. przycięcie gałęzi, obniżenie krawężników itp., umieszczone zostały mapy turystyczne i 

tablice witające. Wykonano również trzy pętle (w pobliżu przejść granicznych Kaczyce Górne – Karvina Raj, Puńców – Kojkovice oraz Jasnowice – Bukovec) tras rowerowych dla osób niewidomych 

i niedowidzących. Opracowano i opublikowano materiały promocyjne i informacyjne: mapa turystyczna, przewodnik oraz folder. 

3 
Euroregionalne Centrum Informacji 

Europejskiej 
SRiWR ‘Olza’ Instytut EuroSchola w Trzyńcu 9 000,00 11 500,00 

Phare Integracja 

Europejska  
Promocja UE 

Zadaniem Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Cieszynie wraz z siecią uruchomionych Punktów Informacyjnych ECIE w Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju, Skoczowie i Wiśle było 

udostępnianie  za pośrednictwem Internetu  zasobów baz danych informujących o Unii Europejskiej, integracji Polski z Unią, negocjacji członkowskich Polski oraz konsekwencji wynikających z 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dla następujących grup odbiorców: dziennikarzy mediów lokalnych, studentów i pracowników naukowych, przedsiębiorców, zwłaszcza właścicieli małych i 

średnich przedsiębiorstw, rolników, osób młodych oraz niepracujących. Ponadto, w ramach realizacji projektu rozszerzono zasób dostępnych  publikacji i dokumentów dotyczących Unii Europejskiej, 

integracji Polski z Unią, negocjacji członkowskich Polski oraz konsekwencji, wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dla w/w wymienionych grup odbiorców oraz utworzono  

lokalną sieć specjalistów ds. Unii Europejskiej i programów pomocowych współpracujących ze śląską siecią regionalną. Działalność europejska ECIE przy Stowarzyszeniu 'Olza' prowadzona jest 

przede wszystkim poprzez działalność informacyjną, działalność edukacyjną i szkoleniową, w tym z zakresu zarządzania projektami zgodnie z regułami Unii Europejskiej. 

4 
Modernizacja dróg dojazdowych do przejść 

granicznych w rejonie Cieszyna  

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ 

Cieszyn, Zebrzydowice, Jastrzębie 

Zdrój, Powiat Cieszyński, 

Województwo Śląskie 

2 000 000,00 2 800 000,00 
Phare CBC 

PL-CZ 

Ochrona środowiska 

i infrastruktura 

Wdrażanie projektu polegało na  wykonaniu następujących inwestycji drogowych: 

- modernizacja drógi wojewódzkiej nr 937 na odcinku od skrzyżowania ul. Czyża w Jastrzębiu Zdroju - Ruptawie do granicy gmin Jastrzębie Zdrój - Zebrzydowice (m.in. poszerzenie jezdni do 7 

m., wykonanie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych (1,5 i 2,5 m.), odwodnienie rowami przydrożnymi, montaż oświetlenia, przebudowa z poszerzeniem 3 mostów, 

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 937 - budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 14681 w stronę przejścia granicznego Marklowice - Dolní Marklovice oraz wykonanie 

oświetlenia na odcinku od ul. Sikorskiego w  Zebrzydowicach do granicy z gminą Jastrzębie Zdrój, 

- budowa ronda na skrzyżowani ul. Kolejowej i Bielskiej na drodze do przejścia granicznego Most Wolności w Cieszynie, 

- modernizacja drogi powiatowej do przejścia granicznego Leszna Górna - Horní Lištná na odcinku Dzięgielów - granica państwa (poszerzenie jezdni do 5,5 m, budowa pobocza (1m), odwodnienie 

z rowami przydrożnymi). 

Realizacja projektu była zgodna z zapisami Studium koordynacyjnego rozwoju pogranicza polsko-czeskiego oraz wpisywała się w realizowane i planowane ze środków publicznych, w tym 

pomocowych inwestycje w zakresie infrastruktury przygranicznej. Ponadto, projekt nawiązywał do przyjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego Założeń do strategii rozwoju województwa 

śląskiego oraz priorytetów przyjętych przez Radę Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšinské Slezsko". 
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5 
Zjednoczona Europa Naszym Wspólnym 

Domem     
SRiWR ‘Olza’ 

Instytut EuroSchola                             

w Trzyńcu 
30 000,00*  36 000,00*  UKIE Promocja UE 

Z Programu Informowania Społeczeństwa w ramach konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych dofinansowany został projekt 'Zjednoczona Europa Naszym Wspólnym Domem', w ramach 

którego przygotowana została pod takim samym tytułem dwudniowa konferencja dla przedstawicieli środków społecznego przekazu z Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Słowacji i Polski.   

Po części konferencyjnej zorganizowano spotkania w międzynarodowych grupach dyskusyjnych w celu umożliwienia jej uczestnikom wymiany poglądów, doświadczeń i nawiązania nowych  

kontaktów.  

6 
Polsko-Czeskie Uczniowskie Gry Bez 

Granic 

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ 
Instytut EuroSchola                             

w Trzyńcu 
budżet statutowy budżet statutowy 

WFMP  

Phare CBC  

PL-CZ 

Promocja UE 

Głównym celem wspólnego projektu realizowanego na zasadach partnerstwa z  Institut EuroSchola było popieranie nawiązywania stosunków polsko-czeskich poprzez oryginalną formę spotkania 

młodzieży z obu stron granicy w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Gry Bez Granic nawiązywały  do imprez tego typu organizowanych z powodzeniem od wielu lat na całym 

świecie i służyły zawarciu nowych znajomości, ułatwiających  likwidowanie granic pomiędzy narodami i różnorodnymi kulturami. Poprzez rywalizację mającą na celu prezentację swoich 

miejscowości (euroregionów), organizatorzy za pośrednictwem polskiej i czeskiej młodzieży wpłynęli częściowo na zmianę stereotypowego patrzenia na kraje sąsiadów, funkcjonującego na naszym 

pograniczu. Impreza była atrakcją kulturalno-sportową nie tylko dla młodzieży, ale dla mieszkańców i turystów. 

7 
Polsko-Czeskie Uczniowskie Gry 

Symulacyjne 

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ 
Instytut EuroSchola                             

w Trzyńcu 
budżet statutowy budżet statutowy 

 

budżet statutowy Promocja UE 

Przy realizacji projektu stanowiącego kontynuację  Polsko-Czeskie Uczniowskie Gry Bez Granic Stowarzyszenie współpracowało  ze zrzeszającymi szkolne kluby europejskie Stowarzyszeniami: 

Cieszyński Klub Europejski 'Teraz Europa' i Jastrzębski Klub Europejski 'Europa Nostra'.  

8 
Euroregionalne Forum Szkolnych Klubów 

Europejskich  
SRiWR ‘Olza’ 

Instytut EuroSchola                            

w Trzyńcu, Cieszyński Klub 

Europejski „Teraz Europa”                      

i Jastrzębski Klub Europejski 

„Europa Nostra” 

budżet statutowy budżet statutowy budżet statutowy Promocja UE 

Przy realizacji projektu, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy polskiej i czeskiej młodzieży na temat UE Stowarzyszenie współpracowało  ze zrzeszającymi szkolne kluby europejskie 

Stowarzyszeniami: Cieszyński Klub Europejski 'Teraz Europa' i Jastrzębski Klub Europejski 'Europa Nostra'. Przyjęta forma realizacji projektu umożliwiała bezpośrednią wymianę doświadczeń, opinii 

w formie dyskusji biorącej udział w projekcie młodzieży na tematy europejskiej oraz własnej tożsamości narodowej. 

9 

Image prospect - wydanie materiału 

promocyjnego Euroregionu Śląsk 

Cieszyński  

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ RSTS** 2 500,00 3 500,00 

WFMP 

Phare CBC  

PL-CZ 

Promocja 

Projekt wpisywał się bezpośrednio w realizację programu promocji Euroregionu.  W ramach jego wdrażania powstał layout i materiał promocyjny Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. 

10 

Infobusiness - promowanie, opracowanie 

i rozpowszechnianie informacji 

gospodarczej w Euroregionie Śląsk 

Cieszyński  

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ RSTS** 4 000,00 6 000,00 

WFMP  

Phare CBC 

PL-CZ 

Promocja 

Głównym celem projektu było wsparcie i aktywizacja przygranicznego środowiska polskich i czeskich przedsiębiorców. Realizacja projektu polegała na zgromadzeniu, opracowywaniu a następnie  

rozpowszechnieniu informacji gospodarczej w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko'.  

11 
Border  Crossing - Modelowe studium 

przekraczania granic w 2005r. 

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ RSTS** 3 500,00 5 500,00 

WFMP  

Phare CBC 

PL-CZ 

Ochrona środowiska 

i infrastruktura 
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Celem projektu było stworzenie modelowego studium przekraczania granic państwowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską na terytorium Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk 

Cieszyński po przyjęciu obu krajów do Unii Europejskiej (otwarcia granic państwowych oraz do swobodnego przepływu ludzi i towarów, a także  połączenia infrastruktur drogowych na granicy). 

Modelowe studium stanowiło pierwszy krok w przygotowaniu  regionu do mającej nastąpić nowej sytuacji społeczno-politycznej, w której to przygraniczne terytoria zatracają swój pograniczny status. 

Studium dot. przekraczania granic, zawiera analizy potencjalnych kryzysowych sytuacji w zakresie ruchu drogowego np. korków, które mogły się pojawić z chwilą otwarcia granic pomiędzy Polską a 

Republiką Czeską po wstąpieniu obu krajów do UE. Ustalenie niezbędnego zasięgu połączenia infrastruktury drogowej obu krajów na terytorium Euroregionu Śląsk Cieszyński- Těšínské Slezsko  w 

związku z nieograniczonym przemieszczaniem się ludzi i towaru, które nastąpi po wstąpieniu obu krajów do UE. Było to pierwsze w Polsce i Republice Czeskiej tego typu realizowane 

przedsięwzięcie. 

12 

Wspólna strategia rozwoju turystyki 

w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Śląsko-

Morawskim – Interturism   

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ RSTS** 4 000,00 6 000,00 

WFMP  

Phare CBC 

PL-CZ 

Turystyka 

Realizacja projektu polegała na opracowaniu strategii rozwoju przygranicznego dla każdej z części regionu, kładąc szczególny nacisk na łączność z sąsiednimi częściami regionu. Była również 

kamieniem węgielnym do stworzenia wspólnej, całościowej strategii regionu Beskidów. Celem projektu było zabezpieczenie pragmatycznego rozwoju Beskidów ze szczególnym naciskiem na rozwój 

ruchu turystycznego. Podstawowym elementem realizacji projektu został istniejący już system ponadgranicznej informacji INFOREG 2000, a także inne wspólne polsko-czeskie inicjatywy jak np. 

trasy rowerowe Euroregionu Śląski Cieszyński – Těšínské Slezsko, wspólnie organizowane imprezy kulturalne  i sportowe itp. 

13 
Utrzymanie turystycznych szlaków 

rowerowych ‘Regiotour’ strony polskiej 

Euroregionu Śląsk Cieszyński 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: RSTS**, 

Samorządy powiatowy i gminne, 

PTTK Oddział w Jastrzębiu Zdroju 

28 000,00 35 600,00 
Ministerstwo 

Gospodarki 
Turystyka 

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu niezbędnych prac związanych z utrzymaniem systemu szlaków rowerowych ‘Regiotour’ polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński, którego 

Stowarzyszenie ‘Olza’ jest koordynatorem na obszarze swojego działania współpracując aktywnie w zakresie zarządzania ww. systemem z samorządami członkowskimi, jak również innymi 

partnerami, w tym z czeskim partnerem umowy euroregionalnej. Zakres prac obejmował elementy małej infrastruktury rowerowej tj. 46 tablic informacyjnych (infomap) oraz 30 punktów 

odpoczynkowych składających się z zadaszenia, ławy z miejscami do siedzenia, stojaka na rowery, mapy tras i kosza na śmieci. W jego ramach przeprowadzono inwentaryzację mającą na celu analizę 

aktualnego stanu elementów ww. infrastraktury rowerowej ze wskazaniem miejsc oraz zakresu prac niezbędnych napraw, konserwacji lub uzupełnień, a także aktywności bezpośrednio związane z 

pracami naprawczymi i konserwacyjnymi oraz uzupełnieniami w terenie (w tym drobne prace budowlane). 

14 

Opracowanie projektu technicznego wraz 

z inwentaryzacją turystyczną i kulturową 

szlaku ‘Wiedeń – Kraków Greenway’ na 

odcinku Cieszyn-Bielsko-Biała 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: 

Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska 

13 000,00 17 114,00 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

Turystyka 

Projekt o charakterze  międzynarodowym obejmował zakres wytyczania i znakowania szlaków turystycznych i kulturowych na obszarze województwa oraz promowania atrakcji i produktów 

turystycznych Województwa Śląskiego. W jego ramach opracowano projekt techniczny  wraz ze szczegółową inwentaryzacją trasy (szlaki turystyczne, atrakcje i usługi turystyczne, lokalne produkty, 

lokalne inicjatywy itp.) z uwzględnieniem miejsc najbardziej atrakcyjnych dla turystów zagranicznych, tzw. „hitów”. Ponadto stworzono opracowanie koncepcji produktów turystycznych oferowanych 

na trasie. 

15 

Promocja nowego produktu turystycznego - 

szlaku dziedzictwa kultury ‘Wiedeń - 

Morawy– Kraków Greenway’ na terenie 

polskiej części Euroregionu Śląsk 

Cieszyński.   

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: 

Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska 

20 000,00 25 000,00 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

Turystyka 

Projekt promował nowy produkt turystyczny szlaku dziedzictwa kultury ‘Wiedeń – Morawy – Kraków Greenway’ na terenie polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, w formie wydawnictwa 

informacyjno-promocyjnego. Opublikowany materiał promocyjny składał się z dwóch części we wspólnej okładce. Pierwsza część przedstawiała atrakcje turystyczne polskiej części Euroregionu Śląsk 

Cieszyński (powiat cieszyński, część powiatu bielskiego, Miasto Jastrzębie Zdrój). Druga część – przygotowana w formie przewodnika turystycznego - poświęcona została prezentacji produktu 

turystycznego „Greenway” (atrakcje turystyczne, baza turystyczna: noclegowa i gastronomiczna) – zarówno szlaku podstawowego jak i szlaków uzupełniających w Brennej, Cieszynie, Dębowcu, 

Goleszowie, Istebnej, Jastrzębiu Zdroju oraz szlaku „Drogi Książęcej  - Via Ducalis” (produktu Powiatu Cieszyńskiego zakładającego promocję zamków, pałaców, kościołów i muzeów na Śląsku 

Cieszyńskim zgodnie ze standardami Greenways).  Wspólna okładka przedstawiała mapę systemu szlaków Greenways oraz istniejącego systemu szlaków rowerowych Regiotour.  

16 

EUROGREEN PL. Aktywizacja i tworzenie 

nowych produktów ekoturystycznych 

w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński 

w ramach programów Greenways, 

SRiWR ‘Olza’ RSTS** 15 000,00* 18 750,00* 
Fundusz Partnerstwa 

dla Środowiska 
Turystyka 



Stowarzyszenie Rozwoju  i Współpracy Regionalnej „Olza” 
 

Ekomuzea i Produkt lokalny 

 (projekt komplementarny) 

Przedmiotem projektu było powstanie publikacji promującej programy ekoturystyczne oraz szeroko rozumiana aktywizacja i tworzenie nowych produktów ekoturystycznych w obszarze Euroregionu 

Śląsk Cieszyński w ramach programów Greenways, Ekomuzea i Produkt lokalny. 

 

17 
Utrzymanie i uzupełnienie oznakowania 

tras rowerowych i szlaków Greenways 
SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: RSTS**, 

Samorządy powiatowy i gminne, 

PTTK (Oddziały w Jastrzębiu 

Zdroju, Cieszynie i Wiśle) 

20 534,25* 41 068,50* 
Ministerstwo 

Gospodarki 
Turystyka 

Celem projektu było wzmocnienie potencjału kreowanych ponadregionalnych i lokalnych produktów turystycznych, w tym turystyki wiejskiej w oparciu o wytyczone i znakowane szlaki kulturowe i 

tematyczne. Rezultatem przedsięwzięcia było utrzymanie nie mniej niż 5 istniejących punktów odpoczynkowych dla rowerzystów i wykonanie 2 nowych punktów odpoczynkowych a także 

utrzymanie nie mniej niż 30 istniejących oraz wykonanie i montaż w terenie 14 nowych punktów mapowych. W związku z powyższym przeprowadzono działania inwentaryzacyjne ( wskazujące  

miejsca, w których konieczne było  przeprowadzenie niezbędnych  napraw) oraz działania bezpośrednio związane z pracami naprawczymi, wykonaniem i montażem (w tym drobne prace naprawcze, 

malowanie, poprawki). 

18 

Przygotowanie produktu ekoturystycznego 

Greenway 'Szlakiem Myślistwa' Wisła – 

Chybie – Pszczyna, z elementami 

Ekomuzeum 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: RSTS**, 

Samorządy powiatowy i gminne, 

PTTK (Oddziały w Jastrzębiu 

Zdroju, Cieszynie i Wiśle) 

5 500,00* 11 000,00* 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

Turystyka 

Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji oferty turystycznej produktu ekoturystycznego Greenway 'Szlakiem Myślistwa' Wisła – Chybie – Pszczyna( z elementami Ekomuzeum). 

19 

Wytyczenie, oznakowanie i utrzymanie 

Wiślanej Trasy Rowerowej na obszarze 

polskiej strony Euroregionu Śląsk 

Cieszyński, z elementami przygotowania 

produktu ekoturystycznego Greenway 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: RSTS**, 

Samorządy powiatowy i gminne, 

ŚOT, PTTK (Oddziały 

w Jastrzębiu Zdroju, Cieszynie 

i Wiśle) 

37 600,00* 75 200,00* 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

Turystyka 

Realizacja projektu polegała na wytyczeniu, oznakowaniu i utrzymaniu Wiślanej Trasy Rowerowej na obszarze polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński, wzbogaconej o elementy  przygotowania 

produktu ekoturystycznego Greenway. Podjęte w ramach projektu działania były zgodnie z 'Katalogiem identyfikacji wizualnej' oraz 'Strategią rozwoju produktu turystycznego 'Wiślana Trasa 

Rowerowa' na terenie województwa śląskiego. Wykreowany w ramach projektu,  nowy produkt ekoturystyczny w Euroregionie Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko stanowi integralną część krajowego 

produktu turystycznego Wiślanej Trasy Rowerowej. Poza głównymi działaniami projekt promował  stworzony produkt ekoturystyczny wraz z tradycjami regionalnymi wśród społeczności lokalnej 

oraz odwiedzających region turystów.  
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Inforeg 2006  

(projekt komplementarny) 
SRiWR ‘Olza’ RSTS** 

            

  90 462,68* 

 

           

120 616,91* 

 

IW Interreg IIIA 

Czechy - Polska 

Integracja europejska 

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

Głównym założeniem projektu było powstanie systemu gromadzenia i opracowywania informacji Inforeg, docelowo spełniającego rolę źródła kompleksowej informacji, wykorzystywanego przez 

istniejące już w ERŚC grupy robocze i Sekretariat ERŚC. Projekt Inforeg2006 nawiązywał do dwóch realizowanych już projektów - Inforeg2000 w ERŚC oraz Infobest w Regio Pamina. 

Przeprowadzono reaktywację Inforeg2000 uzupełniając go o doświadczenia z funkcjonowania systemu Infobest w Regio Pamina, poprzez przeprowadzenie analizy funkcjonowania obu rozwiązań. 

Analiza ta umożliwiła uniknięcie w przyszłości niepotrzebnych problemów związanych z wdrażaniem i późniejszym zarządzaniem Inforeg. Podstawę systemu stanowiły dwie współpracujące ze sobą  

Agencje Informacji Przygranicznej, których celem jest gromadzenie i opracowywanie bieżąco aktualizowanych informacji dotyczących różnych dziedzin życia, obejmujących szeroko pojętą sferę 

ekonomiczno-gospodarczą i społeczną w ERŚC a następnie przekazywanie ich za pośrednictwem sieci internetowej do lokalnych punktów informacyjnych po obu stronach granicy a stamtąd 

udostępniane społeczności lokalnej, podmiotom gospodarczym i innym zainteresowanym jednostkom. System był promowany poprzez dwujęzyczny biuletyn, internetowy serwis informacyjny 

 i infokioski. 
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Aktywizacja systemu informacji turystycznej 

oraz działalności promocyjnej na obszarze 

Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské 

Slezsko (projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ 
Rada Regionalna w Trzyńcu 285 474,86* 380 633,14* 

IW Interreg IIIA 

Czechy - Polska 
Turystyka 

 

 

 

 

  

    
Projekt ten zakładał rozwój wspólnego transgranicznego systemu informacji turystycznej Infotour oraz poprawę jakości działalności promocyjnej (w tym nowych produktów turystycznych) na 

obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński, dzięki nowym i bardziej atrakcyjnym metodom docierania do klientów (infokioski, wspólny polsko-czeski internetowy serwis informacji turystycznej Infotour, 

turystyczne znakowanie dróg oraz promocje targowe w Polsce i w Czechach a także materiały promocyjne). Opracowane zostały także transgraniczne pobytowe oferty turystyczne (10).  

Projekt zapoczątkował wdrażanie programu promocji turystycznej i tworzenia transgranicznej oferty turystycznej INFOTUR. 
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Bank Fotografii Śląska Cieszyńskiego 

(projekt komplementarny) 
SRiWR ‘Olza’ RSTS** 23 268,81*  31 026,00* 

Fundusz 

Mikroprojektów IW 

Interreg IIIA Czechy 

- Polska 

Turystyka 

 

 

 

 

 

    
Celem projektu było opracowanie aplikacji internetowej, stanowiącej zbiór podglądów fotografii, dostępnej dla dużej liczby odbiorców. Aplikacja umożliwia zainteresowanym ściągnięcie wybranych 

fotografii. Fotografie te zostały zakupione od regionalnych fotografów. Zakup poprzedzono wstępnym przeglądem istniejących już fotografii. Początkowo baza danych zawierała od 400 do 500 zdjęć 

całego Śląska Cieszyńskiego głównie przedstawiających przyrodę oraz lokalne zabytki. Zainteresowani mają możliwość ściągnięcia wybranych przez siebie fotografii w pełnej jakości, natomiast 

osoby nie zajmujące się na co dzień podobną tematyką mają okazję rozwijania swych zainteresowań i lepszego poznania regionu. 
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tym RAZEM ŚLĄSKIE! Promocja 

turystyczna województwa śląskiego podczas 

targów krajowych i zagranicznych wraz z 

publikacją materiałów informacyjnych                                           

i promocyjnych 

Śląska Organizacja 

Turystyczna 

SRiWR ‘Olza’ oraz Członkowie 

ŚOT: Związek Gmin Jurajskich, 

Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego, 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” 

 

1 000 000,00* 

 

1 250 000,00* 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2007-2013 

Turystyka  

  

    

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 18 kampanii promocyjnych wyselekcjonowanych, markowych produktów turystycznych  na krajowych i zagranicznych targach turystycznych . Projekt 

zakładał stworzenie  bardzo pożądanego modelu spójnego, regionalnego systemu promocji regionalnych produktów turystycznych z terenu całego województwa śląskiego. Partnerami w tym 

innowacyjnym na taką skalę przedsięwzięciu były Śląska Organizacja Turystyczna oraz pięć stowarzyszeń działających na terenie Śląska promujących jego walory turystyczne.    

Stowarzyszenie 'Olza' w ramach projektu promowało mikroregion poprzez udział w krajowych targach turystycznych w Sosnowcu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie (wiosna i jesień) oraz Poznaniu  

a także targach zagranicznych w Utrechcie i Brukseli. W zakresie publikacji Stowarzyszenie wydało serię wydawniczą  promującą wybrane istniejące wcześniej pakiety turystyczne lub opracowane  

w ramach realizacji projektu INFOTOUR m.in.: Szlak Tradycyjnego Rzemiosła, Szlak Myślistwa, Szlak Starówek, Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways, Wiślana Trasa Rowerowa, Szlak 

Architektury Drewnianej, Szlak Olzy, Szlak Zamków nad Piotrówką, Szlak Uzdrowiskowy, Szlak Książęcy – Via Ducalis, Szlak Szczytami Beskidów, Szlak Papieski, Szlak Zabytków Techniki czy 

Transbeskidzki Szlak Konny. 
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Schengen – przestrzeń nowych możliwości. 

Organizacja międzynarodowych 

konferencji  w ramach wzmacniania 

współpracy na polsko-czeskim pograniczu 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: Biuro 

Współpracy Dolnego Renu               

i Województwa Śląskiego 

(Katowice), RSTS**, Eurodystrykt 

Regio Pamina (Francja/Niemcy), 

Euro-Institut Kehl/Strasbourg 

(Niemcy) 

 

10 200,00* 

 

20 400,00* 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego  

Integracja europejska 

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

 

  

    

Głównym celem projektu było rozwijanie współpracy między Euroregionem Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a Krajem Morawsko-Śląskim (Czechy), Departamentem Dolnego Renu (Francja) i 

krajem związkowym – Badenią-Wirtembergią (Niemcy), zmierzającej do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionów. Jako podstawowy instrument realizacji zakładanego 

celu obrano organizację międzynarodowych konferencji tematycznych służących określeniu możliwości wykorzystania doświadczeń Francji i Niemiec, związanych z ich członkostwem w układzie z 

Schengen, w realiach polsko-czeskiego pogranicza. Efektem końcowym realizacji przedsięwzięcia była publikacja raportu uwzględniającego przebieg i wnioski z przeprowadzonych konferencji, 

stanowiącego bazę do podejmowania dalszych decyzji związanych z kierunkiem rozwoju ERŚC - TS. 
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Międzynarodowe seminarium pn.: 

Koncepcja powstania EuroInstytutu PL-CZ  
SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: Instytut 

EuroSchola w Trzyńcu 
3 750,00* 7 500,00* 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

Integracja europejska 

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

 

  

    

Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji powstania EuroInstytutu PL-CZ oraz organizacja seminarium informacyjno-promocyjnego dla Partnerów lokalnych z udziałem przedstawicieli 

EuroInstitutu w Kehl.  

Projekt zapoczątkował realizację całości prac nad powstaniem EuroInstututu PL-CZ-SK. 
 

  
    

26 

Tworzenie i rozwój produktów 

turystycznych w oparciu o system szlaków 

rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński 

wraz z promocją 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: 

Samorządy powiatowy i gminne, 

PTTK (Oddziały w Jastrzębiu 

Zdroju, Cieszynie i Wiśle), ŚOT, 

RSTS** 

10 000,00* 40 000,00* 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

Turystyka  

  

    

Realizacja projektu polegała na wykreowaniu  nowego produktu turystycznego w ramach systemu szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz promocja istniejącego rowerowego 

produktu turystycznego Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways. Rezultat końcowy wdrażanego przedsięwzięcia osiągnięto poprzez szereg następujących działań: analizę stanu prawnego oraz 

inwentaryzację oznakowania szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński; przygotowanie aktualizacji Koncepcji oznakowania szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński; nawiązanie 

współpracy z przedstawicielami bazy noclegowej i gastronomicznej, organizatorami i pośrednikami turystycznymi, organizacjami zajmującymi się informacją i promocją;przygotowanie Koncepcji 

tworzenia i rozwoju produktów turystycznych na szlakach rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński; przygotowanie i wydanie przewodnika po rowerowym produkcie turystycznym                            

w Euroregionie Śląsk Cieszyńsk oraz promocję Koncepcji tworzenia i rozwoju produktów turystycznych na szlakach rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński, a także rowerowego produktu 

turystycznego w Euroregionie Śląsk Cieszyński poprzez zachęcanie społeczności lokalnej do uczestnictwa w przygotowaniu koncepcji oraz promowania rowerowego produktu turystycznego, 

propagowanie koncepcji i produktu wśród społeczności lokalnej oraz wśród turystów odwiedzających Euroregion Śląsk Cieszyński. 
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Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways - 

przewodnik po rowerowym produkcie 

turystycznym w Euroregionie Śląsk 

Cieszyński 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: 

Samorządy powiatowy i gminne, 

PTTK (Oddziały w Jastrzębiu 

Zdroju, Cieszynie i Wiśle), ŚOT, 

RSTS** 

8 000,00* 20 000,00* 

Budżet Śląskiej 

Organizacji 

Turystycznej 

Turystyka  

  

 

 

  

W trakcie realizacji projektu opracowano oraz wydano przewodnik rowerowy po produkcie turystycznym Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Wdrażane w 

ramach projektu obejmowały również nawiązanie współpracy z przedstawicielami bazy noclegowej i gastronomicznej, organizatorami i pośrednikami turystycznymi, organizacjami zajmującymi się 

informacją i promocją oraz pozostałymi instytucjami branżowymi;promocję wydawnictwa i rowerowego produktu turystycznego Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways w Euroregionie Śląsk 

Cieszyński wśród społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Euroregion, a także kontynuację działań związanych z programem ‘Greenways, Ekomuzea, Produkt lokalny’ poprzez kreowanie 

i rozwój markowego produktu turystycznego. 
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INFOTUR – 2 

(projekt komplementarny) 
SRiWR ‘Olza’ Rada Regionalna w Trzyńcu 10 625,00 12 500,00 

Fundusz 

Mikroprojektów 

POWT CZ-PL 

Turystyka  
  

    

Głównym celem projektu było poszerzenie oferty turystycznej na pograniczu czesko-polskim za pośrednictwem włączenia istniejących usług i atrakcji turystycznych do produktów turystycznych oraz 

zapewnienie dostatecznej ilości informacji o tychże produktach i ich promocji. Realizacja projektu obejmowała  przygotowanie oferty spędzania czasu wolnego ('Koncepcja przygotowania i wdrażania 

transgranicznych produktów turystycznych'), wspieranie systemu informacji turystycznej ('Koncepcja turystycznego oznakowania dróg publicznych - etap 2', 'Koncepcja wizualizacji i rozmieszczenia 

oznakowania atrakcji turystycznych', 'Koncepcja wizualizacji i rozmieszczenia tablic informacyjnych', 'Koncepcja wizualizacji i oznakowania infokiosków') oraz zabezpieczenie kontynuacji działań 

podjętych w projekcie i ich rozwój w nawiązaniu do wsparcie rozwoju ruchu turystycznego w ramach POWT CZ-PL. Wdrożony projekt zapewnił profesjonalizację promocji i informacji o atrakcjach 

turystycznych poprzez stworzenie kompleksowych narzędzi zarządzania ofertą turystyczną na pograniczu czesko-polskim. Kolejnym rezultatem projektu było wzmocnienie współpracy wspólnych 

struktur, centrów informacji oraz innych podmiotów z obu stron granicy w zakresie planowania aktywności turystycznych. Projekt stanowił odpowiedź na zainteresowanie  rozwojem przygranicznej 

współpracy gospodarczej w obszarze usług. Przedsięwzięcie miało pozytywny wpływ na wyrównanie szans tychże usługodawców, ponieważ ich dotychczasowe kontakty były dotąd skomplikowane. 

Wpłynął on również na zwiększenie konkurencyjności w obszarze usług w ruchu turystycznym, a także szeroko rozumianych działań sektora publicznego. Wartością dodaną projektu było odnowienie  

historycznie rozwiniętych związków kulturalnych między czeską a polską stroną pogranicza, gdyż działania w obrębie ruchu turystycznego na poziomie instytucjonalnym wzajemnie się uzupełniały. 
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Chcemy, abyście o Nas wiedzieli! 

Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské 

Slezsko szkołą integracji europejskiej (PL)  
(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ RSTS** 30 000,00  
 

36 578,97  

 

Fundusz 

Mikroprojektów 

POWT CZ-PL 

Promocja  

  

    

Realizacja projektu polegała na aktywnym promowaniu idei ERŚC w wymiarze lokalnym i regionalnym poprzez kształtowanie świadomości lokalnej i regionalnej społeczności m.in. w zakresie tego, 

czym jest ERŚC, jaką pełni rolę i jakie istotne działania podejmuje, jak również w wymiarze międzynarodowym – w zachodnioeuropejskich partnerskich strukturach transgranicznych, z którymi 

ERŚC współpracuje jako przykład jednej z najmłodszych, a zarazem najbardziej efektywnych form współpracy transgranicznej w Polsce  i Czechach. Ponadto, wdrażanie  projektu miało na celu 

podsumowanie ponad 10 lat istnienia ERŚC w kontekście określenia możliwości dalszego rozwoju współpracy na polsko-czeskim pograniczu. Jednym z jego efektów są tablice informujące o 

przynależności gmin PL do Euroregionu oraz tzw. witacze na granicach PL i CZ stron Euroregionu. 
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Śląskie. Pozytywna energia. Promocja 

turystyczna województwa śląskiego na 

targach  krajowych  wraz z publikacją 

materiałów informacyjnych i promocyjnych 

Śląska Organizacja 

Turystyczna 

SRiWR ‘Olza’ oraz Członkowie 

ŚOT: Związek Gmin Jurajskich, 

Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego, 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” 

1 500 000,00* 1 764 706,00* 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2007-2013 

Turystyka 

 
 

 

 

 

 

    

Projekt stanowił kontynuację projektu „tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych  

i promocyjnych. Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację i udział w kilkunastu imprezach targowych krajowych mi. GTT w Gdańsku, Silesia Tour Glob w Katowicach, Tour Salon w 

Poznaniu, TT Warsaw w Warszawie, LATO  w Warszawie, a także przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych. Stowarzyszenie 'Olza' w ramach projektu aktywnie promowało mikroregion 

głównie poprzez udział w krajowych targach turystycznych. W zakresie publikacji wydano serię wydawniczą promującą istniejące wcześniej pakiety turystyczne lub opracowane w ramach realizacji 

projektów własnych Stowarzyszenia obejmującą trójjęzyczne wydawnictwo z ofertami turystycznymi z obszaru działania Stowarzyszenia ‘Olza’ połączone z częścią mapową (6 map przestrzennych 

odpowiadających obszarowi obejmującemu oferty turystyczne) oraz wydawnictwo o charakterze „atlasu” przedstawiającego wszystkie miejscowości i przyporządkowane im atrakcje turystyczne  

z obszaru działania Stowarzyszenia ‘Olza’ wraz z mapą turystyczną (przedstawiającą ten obszar działania). 

 

  

    

31 Polsko-czeskie spotkania branżowe 
Miasto Jastrzębie-

Zdrój 

SRiWR ‘Olza’, Miasto 

Hawierzów, Miasto Karwina 
budżet statutowy budżet statutowy POWT CZ-PL Współpraca lokalna  

  
    

Idea organizacji spotkań branżowych jest wynikiem współpracy Jastrzębia-Zdroju i Karwiny podczas realizacji projektu pn. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”, gdzie podczas  spotkań 

roboczych omawiano kwestie kolejnych partnerskich projektów. Pojawił się wówczas pomysł dotyczący rozwiązania problemów w nawiązywaniu partnerstw projektowych pomiędzy podmiotami z 

obu miast. Wtedy też powstała koncepcja stworzenia płaszczyzny do nawiązania i utrwalenia współpracy dla organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych miast, instytucji otoczenia biznesu 

oraz jednostek samorządu terytorialnego w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz gospodarki i przedsiębiorczości. 

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców poprzez  

aktywizację środowisk lokalnych trzech miast partnerskich (funkcjonujących w obszarze: kultury, edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki, przedsiębiorczości oraz  bezpieczeństwa 

publicznego) w zakresie realizacji wspólnych  przedsięwzięć. Realizacja projektu przyczyniła się do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, także 

na płaszczyźnie współpracy w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Ponadto istotą projektu stała się aktywizacja współpracy samorządów lokalnych tych trzech miast. 

 

  

    

32 
Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-

CZ (etap pierwszy) – organizacja 

międzynarodowych warsztatów 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: Euro-

Institut Kehl-Strasbourg, Biuro 

Współpracy Dolnego Renu 

i Województwa Śląskiego, Instytut 

EuroSchola, RSTS** lub Rada 

Regionalna z Trzyńca 

15 000,00* 30 000,00* 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

Integracja europejska 

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

 

  

    

Celem głównym projektu było zorganizowanie międzynarodowych warsztatów, służących przygotowaniu I etapu studium wykonalności międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego w 

Euroregionie Śląsk Cieszyński - EuroInstytutu PL-CZ. W ramach jego realizacji przeprowadzono weryfikację ogólnych propozycji dotyczących powołania i funkcjonowania EuroInstytutu PL-CZ, w 

tym omówiono (przy udziale ekspertów polskich i zagranicznych) sposób tworzenia przyszłego EuroInstytutu PL-CZ oraz kwestie związane z jego finansowaniem, zdefiniowano charakteru usług, 

które miałby świadczyć oraz określeno struktury organizacyjnej ośrodka i roli, jaką będzie pełniło w niej Euroregionalne Centrum Informacji Europejskiej. Ponadto, podjęto działania zachęcające  

przedstawicieli lokalnych i regionalnych organizacji (samorządów, instytucji doradczo-szkoleniowych, ośrodków naukowych, liderów branżowych oraz pozostałych podmiotów) z województwa 

śląskiego i morawskośląskiego, w szczególności z Euroregionu Śląsk Cieszyński i Departamentu Dolnego Renu oraz regionu Badenii-Wirtembergii do włączenia się w planowane przedsięwzięcie.  

Przeanalizowano możliwości włączenia się przyszłego EuroInstytutu PL-CZ w międzynarodową sieć współpracy organizacji doradczo-szkoleniowych, posługujących się nazwą Euro-Institut. 

Działania zwieńczyła promocja stworzonego I etapu studium wykonalności EuroInstytutu PL-CZ (jako efektu międzynarodowych warsztatów) poprzez wydanie dokumentacji, zaangażowanie 

przedstawicieli lokalnych organizacji i samorządów w działania promocyjne, propagowanie powstania tego typu instytucji wśród społeczności lokalnej. 
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33 
Studium Wykonalności EuroInstytutu  

PL-CZ-SK (etap drugi) 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: Euro-

Institut Kehl-Strasbourg; 
organizacje tworzące 

transgraniczną sieć współpracy 

Euro-Instytutów; Université de 

Strasbourg; Institut EuroSchola 

(Třinec); Uniwersytet Śląski; 

Polsko-Czeskie Towarzystwo 

Naukowe-Sekcja Nauk 

Społecznych (Wrocław); Komisja 

ds. Stosunków Polsko-Czeskich i 

Polsko-Słowackich Polskiej 

Akademii Nauk przy Oddziale w 

Katowicach; Uniwersytet 

Wrocławski; Uniwersytet Opolski; 

Uniwersytet Ekonomiczny 

(Katowice); Górnośląska Wyższa 

Szkoła Handlowa 

(Katowice);Wyższa Szkoła 

Administracji w Bielsku-Białej; 

Ostravská univerzita v Ostravě; 

Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava; Slezská 

univerzita v Opavě. Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné; 

Žilinská univerzita; Biuro 

Współpracy Dolnego Renu i 

Województwa Śląskiego 

(Katowice); Stowarzyszenie Gmin 

Dorzecza Górnej Odry - polska 

stroną Euroregionu Silesia; 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” 

- polska stroną Euroregionu 

Beskidy; Regionální sdružení 

územní spolupráce Těšínského 

Slezska - czeska strona 

Euroregionu Śląsk Cieszyński; 

Regionální sdružení pro česko - 

polskou spolupráci opavské 

Slezsko se sídlem v Opavě - 

czeska strona Euroregionu Silesia; 

Sdružení „Region Beskydy” - 

czeska strona Euroregionu 

Beskidy; Združenie „Región 

Beskydy” - słowacka strona 

Euroregionu Beskidy 

13 000,00* 26 000,00* 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

Integracja europejska  

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

 

  

    

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu szeregu działań, stanowiących  II etap studium wykonalności międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego w Euroregionie Śląsk Cieszyński - 

EuroInstytutu. Jego wdrażanie odbywało się poszczególnymi etapami tj. [1] identyfikacja i analiza przeszkód oraz potrzeb związanych ze współpracą transgraniczną na pograniczu polsko-czesko-
 

  
    



Stowarzyszenie Rozwoju  i Współpracy Regionalnej „Olza” 
 

słowackim w kontekście problematyki doradczo-szkoleniowej; 2] identyfikacja partnerów EuroInstytutu - przedstawicieli lokalnych i regionalnych organizacji (samorządów, instytucji doradczo-

szkoleniowych, ośrodków naukowych, liderów branżowych) z województwa śląskiego, morawskośląskiego i żylińskiego, w szczególności z Euroregionu Śląsk Cieszyński, a także z Departamentu 

Dolnego Renu, regionu Badenii-Wirtembergii oraz regionów pochodzenia i działania podmiotów tworzących międzynarodową sieć organizacji doradczo-szkoleniowych, posługujących się nazwą 

Euro-Institut;[3] budowanie partnerstwa i zarządzanie nim (EuroInstytut jako sieć różnych podmiotów) - zachęcenie przedstawicieli ww. organizacji do włączenia się w przedsięwzięcie; [4] realizacja 

pilotażowego szkolenia z zakresu problematyki transgranicznej - testowanie partnerstwa. Etap finalizujący realizację projektu to promocja II etapu studium wykonalności EuroInstytutu (jako efektu 

działań związanych z tworzeniem międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego) - wydanie materiału promocyjnego - ulotki; zorganizowanie międzynarodowej konferencji; zaangażowanie 

przedstawicieli lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych organizacji i samorządów w promocję; propagowanie powstania tego typu instytucji wśród społeczności. 

34  

Wydanie 2 folderów: „Szlak Beskidzkiej 5” 

oraz „Mapy wyciągów narciarskich na 

terenie Beskidzkiej 5”, przyczyniających się 

do rozwoju produktu markowego 

województwa śląskiego – turystyki aktywnej 

i rekreacyjnej na terenie Beskidzkiej 5 

SRiWR ‘Olza’ 
Nieformalne partnerstwo: 

Samorządy Beskidzkiej 5 
5 000,00* 10 000,00* 

Budżet Śląskiej 

Organizacji 

Turystycznej 

Turystyka  

  

    

Celem zadania było opracowanie i wydanie kompletu materiałów promocyjnych: folderu „Szlak Beskidzkiej 5” oraz uaktualnienie i wydanie „Mapy wyciągów narciarskich na terenie Beskidzkiej 5”. 

Na osiągnięcie tego celu składały się następujące elementy: opracowanie trasy i skonsultowanie jej z certyfikowanym przewodnikiem górskim, przygotowanie projektu folderu promującego „Szlak 

Beskidzkiej 5”, uaktualnienie danych dotyczących wyciągów na terenie Beskidzkiej 5 (projekt graficzny jest już gotowy), skład folderu promującego szlak, wydruk obu folderów oraz ich dystrybucja.  
 

  

    

35  

Opracowanie i wydruk folderu 

promującego atrakcje Beskidzkiej 5 

 

SRiWR ‘Olza’ 
Nieformalne partnerstwo: 

Samorządy Beskidzkiej 5 
5 000,00* 10 000,00* 

Budżet Śląskiej 

Organizacji 

Turystycznej 

Turystyka  

  

    

Celem zadania było wydanie dwujęzycznego folderu polsko-czeskiego, dzięki któremu zaistnieje możliwość promocji gmin Beskidzkiej 5 – Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły, jako jednego 

produktu turystycznego, również w Republice Czeskiej. Na osiągnięcie tego celu składały się następujące elementy: przygotowanie projektu folderu promującego atrakcje Beskidzkiej 5, tłumaczenie 

tekstu z języka polskiego na język czeski, skład, wydruk oraz jego dystrybucja.  
 

  

    

36 
Utrzymanie systemu szlaków rowerowych 

polskiej strony Euroregionu Śląsk 

Cieszyński 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: 

Samorządy powiatowy i gminne, 

PTTK (Oddziały w Jastrzębiu 

Zdroju, Cieszynie i Wiśle), ŚOT, 

RSTS** 

21 836,00* 43 672,00* 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

Turystyka  

  

    

Celem głównym projektu było wsparcie tworzenia nowego produktu turystycznego w ramach systemu szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz istniejącego rowerowego produktu 

turystycznego Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways poprzez utrzymanie systemu turystycznych szlaków rowerowych strony polskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński w powiązaniu ze szlakami 

regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi. 
 

  
    

37 
INFOTUR – 3 

(Projekt z Partnerem wiodącym) 

Rada Regionalna w 

Trzyńcu 
SRiWR ‘Olza’ 145 210,88  170 837,09  POWT CZ-PL Turystyka 

 

 

 

 

 

    

Projekt był kontynuacją przedsięwzięć: „INFOTUR – 2”, „INFOTOUR - Aktywizacja systemu informacji turystycznej oraz działalności promocyjnej na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński - 

Tĕšínské Slezsko” (ER ŚC-TS) oraz „Rozwój współpracy centrów informacji na Śląsku Cieszyńskim”., wpisującą  się także w aktywności ER ŚC-TS związane z tworzeniem produktów turystycznych 

opartych na programach Greenways, Ekomuzea, Produkt Lokalny. Jego głównym celem było poszerzenie oferty turystycznej na pograniczu czesko-polskim za pośrednictwem włączenia istniejących 

usług i atrakcji turystycznych do produktów turystycznych oraz zapewnienia dostatecznej ilości informacji o tychże produktach i ich promocji. 

 

  

    

38 
Aktywne sąsiedztwo – działania 

aktywizujące współpracę trzech miast 

partnerskich 

Miasto Jastrzębie-

Zdrój 

SRiWR ‘Olza’, Miasto 

Hawierzów, Miasto Karwina 
  POWT CZ-PL Współpraca lokalna  
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Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców .  Projekt przyczynił się do 

intensyfikacji współpracy podmiotów z Jastrzębia-Zdroju, z czeskimi miastami partnerskimi Kawiną i Hawirzowem. Istotą projektu było przygotowaniem podmiotów w nim uczestniczących do 

aktywnego korzystania z funduszy współpracy transgranicznej, promocja miast partnerskich i aktywizacja ich mieszkańców do budowania relacji partnerskich, a także nawiązanie współpracy 

pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu oraz utrwalenie już istniejących relacji. 

 

  

    

39 

Przystosowanie systemu informatycznego 

administracji samorządowej do 

kompleksowego świadczenia usług drogą 

elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, 

Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, 

Wisła 

SRiWR ‘Olza’ 

Brenna, Chybie, Dębowiec, 

Goleszów, Strumień, Wisła, 

Istebna 

623 038,95* 
 

732 987,00* 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2007-2013 

Program Rozwoju 

Subregionalnego 

Administracja 

samorządowa 
 

  

    

Celem projektu był rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację urzędów 7 gmin powiatu cieszyńskiego dzięki wdrożeniu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 

pozwalającego na przetwarzanie i obsługę pism w formie dokumentów elektronicznych. System ten pozwolił zrealizować założenia m.in. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 

w zakresie tworzenia nowoczesnej administracji. Wśród osiągniętych celów pośrednich zrealizowanego projektu należy zauważyć należy m.in. · stymulację rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

poprawę życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości przy załatwianiu spraw administracyjnych; docelową integrację rozwiązania z Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji 

Publicznej (SEKAP) lub systemu e-PUAP; wzrost konkurencyjności gmin uczestniczących w projekcie w skali regionu i kraju; · poprawę warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych. 

 

  

    

40 
Śląski System Informacji Turystycznej 

 

Śląska Organizacja 

Turystyczna 

SRiWR ‘Olza’, Górnośląski 

Związek Metropolitalny 

oraz Członkowie ŚOT: Związek 

Gmin Jurajskich, Związek Gmin 

i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa 

Śląskiego, Stowarzyszenie 

„Region Beskidy” 

12 350 500,00* 14 530 000,00* 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2007-2013 

Turystyka 

 

 

 

 

 

 

    

Niniejszy projekt przyczynił się do realizacji zapisów Programu Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, a jego głównym celem jest: „Podniesienie jakości usług i 

stopnia satysfakcji klientów oraz wzrost liczby korzystających z oferty turystycznej”. W ramach realizacji projektu wyposażono punkty informacji turystycznej w 2 komponenty: analogowy 

(obejmujący meble, oznakowanie punktów oraz atrakcji turystycznych, a także materiały informacyjno-promocyjne) i cyfrowy (tj. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt cyfrowy audio 

– video, infokioski). Wdrażanie projektu zapewniło punktom informacji turystycznej uczestnictwo w tworzeniu i rozwoju regionalnej cyfrowej bazy danych. Produkty projektu (wyposażenie 

analogowe i cyfrowe) przekazane nieodpłatnie punktom informacji turystycznej umożliwiło integrację poszczególnych podmiotów w Śląski System Informacji Turystycznej. Jednocześnie 

przeprowadzony zostanie proces certyfikacji punktów informacji turystycznej, po zakończeniu projektu, co podniesie jakość usług i ocenę poszczególnych projektów – w wyniku zrealizowania 

niniejszego przedsięwzięcia oraz zgodnie z zapisami  Programu Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. 

 

  

    

41 

Rowerem po Euroregionie. Tworzenie i 

rozwój produktów turystycznych w oparciu 

o system szlaków rowerowych Euroregionu 

Śląsk Cieszyński 

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ RSTS ** 30 000,00 35 511,47 

Fundusz 

Mikroprojektów 

POWT CZ-PL 

 

Turystyka 

 

 

  

    

Projekt był kontynuacją przedsięwzięcia pn. „Regiotour”, zrealizowanego przez partnerów Euroregionu Śląsk Cieszyński z programu Phare Credo, dzięki któremu na całym jego obszarze powstało 

między innymi ponad 800 km tras rowerowych, 80 km tandemowych tras rowerowych dla niewidomych i niedowidzących, 60 punktów odpoczynkowych, zamontowano 90 tablic informacyjnych z 

mapami umiejscowionymi w punktach odpoczynkowych oraz około 6000 różnych form oznakowania. W ramach projektu zmodernizowano system euroregionalnych szlaków rowerowych „Regiotour” 

po stronie polskiej Euroregionu (w tym montaż tabliczek, tablic, słupków, grafiki, malunków i innych elementów oznakowania na 678,1 km tras); wydano zaktualizowaną mapę euroregionalnych 

szlaków rowerowych „Regiotour”; zorganizowano konferencję; opracowano „Koncepcję tworzenia i rozwoju produktów turystycznych na szlakach rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński”. 

 

  

    

42 

Cieszyńskie z dzieckiem – broszura 

promująca atrakcje turystyczne Śląska 

Cieszyńskiego, Godowa i Jastrzębia-Zdroju 

skierowana do najmłodszych 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: 

Samorządy Członkowskie SRiWR 

‘Olza’; Śląska Organizacja 

Turystyczna; Beskidzka 

Organizacja Turystyczna; 

Wiślańska Organizacja 

7 500,00* 15 000,00* 

Budżet Śląskiej 

Organizacji 

Turystycznej 

Turystyka  
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Turystyczna; Stowarzyszenie 

Promocji i Rozwoju Ustronia; 

Oddziały PTTK w Cieszynie, 

Jastrzębiu-Zdroju i Wiśle 

Projekt wydawniczy prezentujący atrakcje turystyczne w formie przewodnika skierowanego do rodzin z dziećmi, promującego atrakcje turystyczne Śląska Cieszyńskiego, Godowa i Jastrzębia-Zdroju 

w swoim założeniu stanowił  kontynuację działań SRiWR ‘Olza’ związanych z tworzeniem ofert spędzania czasu wolnego w regionie. Opracowanie zawiera niezbędne informacje oraz opisy 

ciekawych miejsc, o których powinni wiedzieć rodzice, wybierając się na wycieczkę ze swoimi ‘pociechami’, stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane od dawna na tego typu publikację. 

Spełnia ono zatem doskonale swoją funkcję - wydawnictwa turystycznego dla dzieci i ich rodziców. Z jednej strony bowiem posiada praktyczny rozmiar, z drugiej bogatą zawartość i przystępnie 

podaną treść. 

 

  

    

43 
EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki –  

od koncepcji do działania 
SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo:  

Euro-Institut Kehl-Strasbourg; 

Université de Strasbourg; Institut 

EuroSchola (Třinec); Uniwersytet 

Śląski; Polsko-Czeskie 

Towarzystwo Naukowe-Sekcja 

Nauk Społecznych (Wrocław); 

Komisja ds. Stosunków Polsko-

Czeskich i Polsko-Słowackich 

Polskiej Akademii Nauk przy 

Oddziale w Katowicach; 

Uniwersytet Wrocławski; 

Uniwersytet Opolski; Wyższa 

Szkoła Administracji w Bielsku-

Białej; Ostravská univerzita v 

Ostravě; Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava; 

Slezská univerzita v Opavě. 

Obchodně podnikatelská fakulta v 

Karviné; Žilinská univerzita; 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza 

Górnej Odry - polska stroną 

Euroregionu Silesia; 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” 

- polska stroną Euroregionu 

Beskidy; Regionální sdružení 

územní spolupráce Těšínského 

Slezska - czeska strona 

Euroregionu Śląsk Cieszyński; 

Regionální sdružení pro česko - 

polskou spolupráci opavské 

Slezsko se sídlem v Opavě - 

czeska strona Euroregionu Silesia; 

Sdružení „Region Beskydy” - 

czeska strona Euroregionu 

Beskidy; Združenie „Región 

Beskydy” - słowacka strona 

Euroregionu Beskidy 

6 400,00* 34 151,00* 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego 

 

 

Integracja europejska 

i współpraca 

międzynarodowa 
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Projekt to kontynuacja procesu związanego z powołaniem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego ds. problematyki trans granicznej. W 

ramach jego realizacji została wydana publikacji poświęcona stereotypom występującym na pograniczach. Jej wydanie poprzedziły liczne spotkania robocze zespołu ekspertów odpowiedzialnego za 

jej przygotowanie, natomiast zwieńczenie prac nad opracowaniem przyniosła organizacja międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej stereotypom. Należy podkreślić, że w skład publikacji 

wchodzą artykuły napisane zarówno przez pracowników naukowych, jak i praktyków reprezentujących pogranicze polsko-czesko-słowackie. Międzynarodowa konferencja była z kolei doskonałą 

możliwością nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami (w tym między innymi: pracownikami naukowymi, ekspertami zajmującymi się tą problematyką, praktykami - 

przedstawicielami lokalnych i regionalnych samorządów, studentami, młodzieżą, obywatelami reprezentującymi województwo śląskie, morawskośląskie i żylińskie, a także formą promocji 

różnorodności kulturowej pogranicza polsko-czesko-słowackiego i województwa śląskiego wśród przedstawicieli regionów partnerskich. Ponadto, w ramach projekty została wydana również broszura 

poświęconej Euroregionowi Śląsk Cieszyński. 

 

  

    

44 
EUREGIO PL-CZ 

(projekt z Partnerem wiodącym) 

Stowarzyszenie 

Gmin Dorzecza 

Górnej Odry - 

polska strona 

Euroregionu Silesia 

SRiWR ‘Olza’; RSTS**; 

Euroregion Silesia – CZ; 

Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu Nysa; Euroregion 

Nisa - regionální sdružení; 

Euroregion Pogranicza Czech, 

Moraw i Ziemi Kłodzkiej - 

Euroregion Glacensis; 
Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis; Euroregion 

Pradziad; Stowarzyszenie Gmin 

Polskich Euroregionu Pradziad; 

Region Beskidy   

42 500,00 50 000,00 POWT CZ-PL 

Integracja europejska 

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

 

  

    

Głównym celem wspólnego projektu realizowanego na zasadach partnerstwa z  pozostałymi euroregionami na pograniczu polsko-czeskim było konkretne wzajemne poznanie poszczególnych 

euroregionów i ich działalności, zintensyfikowanie wzajemnej współpracy w celu zniwelowania odmiennej mentalności uczestników na rzecz wspólnej pracy i zbudowania mocnego wzajemnego 

zaufania. Projekt pozwolił na skorzystanie z nowych doświadczeń rozwiniętych regionów zagranicznych oraz wykorzystanie ich w kształtowaniu kierunków współpracy po 2014 roku, zdefiniowanie 

problemów będących barierą dla bardziej intensywnej współpracy transgranicznej w celu zainicjowania zmiany aktów prawnych i ustaw, zwiększenie ogólnej świadomości oraz wiedzy nt. możliwości 

i efektów współpracy transgranicznej.  

 

  

    

45 

PAT (Professionalizing actors of 

transfrontier cooperation) - Adaptation of 

selected tools within the TEIN 

(Transfrontier Euro-Institut Network) 

 

Euro-Institut Kehl-

Strasbourg 

SRiWR ‘Olza’; The Centre for 

Cross Border Studies; Institut 

Catalan de Recherche en Sciences 

Sociales ICRESS, Université de 

Perpignann Via Domitia; Institut 

EuroSchola; FORSER – 

FORMAZIONE E SERVIZI PER 

LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE; Univerza 

v Ljubljani, Fakulteta za upravo; 

Carinthia University of Applied 

SciencesFachhochschule Kärnten; 

Université des Antilles et de la 

Guyane UAG (CEREGMIA) - 

Euro Institut Caribéen (E.I.C.) 

18 744,28 24.992,38 Leonardo da Vinci 

Integracja europejska 

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

 

  

    

Główny cel projektu to transfer i adaptacja narzędzi związanych z międzykulturowym zarządzaniem projektem transgranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia międzynarodowych 

spotkań transgranicznych w odniesieniu do różnych realiów współpracy. Główne działania projektu to spotkania robocze partnerów projektu służące możliwościom adaptacji narzędzi przekazanych 

przez Euro-Institut w Kehl do warunków każdego z pograniczy oraz opracowanie na ich podstawie podobnych narzędzi do zarządzania projektem transgranicznym; 2 moduły szkoleniowe (pierwszy - 

skierowany do kadry szkolącej, drugi - skierowany do grup docelowych – w przypadku polsko-czeskiego pogranicza do przedstawicieli samorządów członkowskich Euroregionu oraz organizacji 

pozarządowych); przygotowanie wspólnej strony internetowej; promocja przedsięwzięcia m.in. w artykułach prasowych, na wspólnej stronie internetowej oraz stronach internetowych poszczególnych 

partnerów; opracowanie narzędzi służących zarządzaniu projektem transgranicznym.  
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EURO-IN – Budowanie i testowanie 

partnerstwa ukierunkowanego na 

problematykę transgraniczną, w ramach 

prac nad tworzeniem międzynarodowego 

ośrodka ds. kształcenia transgranicznego – 

EuroInstytutu 

(projekt z Partnerem wiodącym) 

SRiWR ‘Olza’ Institut EuroSchola 54 936,35 64 631,00 POWT CZ-PL 

Integracja europejska  

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Głównym celem projektu było budowanie i testowanie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną w ramach prac nad tworzeniem międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia 

transgranicznego - EuroInstytutu. Główne działania projektu to analiza przeszkód i potrzeb związanych ze współpracą transgraniczną, opracowanie jej wyników; zakup aparatury symultanicznej i 

laptopa; spotkania Rady Programowej EuroInstytutu oraz fora po stronie polskiej, opracowanie dokumentacji określającej formę współpracy i prowadzenie wspólnych działań w ramach partnerstwa 

EuroInstytutu; szkolenia specjalistyczne i interaktywne; opracowanie identyfikacji wizualnej; strony www i broszury informacyjnej promującej działalność EuroInstytutu; zakup/wykonanie 

rollbannera; konferencja promująca projekt i inicjatywę powołania EuroInstytutu; podpisanie porozumienia między partnerami. 

 

  

    

47  

Cieszyńskie z dzieckiem. Przewodnik dla 

rodzin z dziećmi po Śląsku Cieszyńskim 

oraz gminie Godów i Jastrzębiu-Zdroju – 

wydanie II 

SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: 

Samorządy Członkowskie SRiWR 

‘Olza’ (gminne, powiatowy); 

Śląska Organizacja Turystyczna; 

Beskidzka Organizacja 

Turystyczna; 

Wiślańska Organizacja 

Turystyczna;  

Stowarzyszenie Promocji i 

Rozwoju Ustronia; Oddziały 

PTTK w Cieszynie, Jastrzębiu-

Zdroju i Wiśle 

5 000,00* 10 000,00* 

Budżet Śląskiej 

Organizacji 

Turystycznej 

Turystyka  

  

    

Zaktualizowany i uzupełniony przewodnik skierowany do rodzin z dziećmi, promujący atrakcje turystyczne Śląska Cieszyńskiego, Godowa i Jastrzębia-Zdroju w swoim założeniu stanowiący 

kontynuację pierwszego wydania publikacji, pod tym samym tytułem, która została bardzo dobrze oceniona przez najmłodszych i ich rodziny. Uaktualnione opracowanie zawiera niezbędne informacje 

oraz opisy ciekawych miejsc, o których powinni wiedzieć rodzice, wybierając się na wycieczkę ze swoimi ‘pociechami’, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kolejne wydanie tego typu 

publikacji.  

 

  

    

48 
EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki – 

aktywizacja działalności wydawniczej 
SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: Institut 

EuroSchola; Uniwersytet Śląski; 

Polsko-Czeskie Towarzystwo 

Naukowe - Sekcją Nauk 

Społecznych (Wrocław); Komisja 

ds. Stosunków Polsko-Czeskich  

i Polsko-Słowackich Polskiej 

Akademii Nauk przy Oddziale w 

Katowicach; Uniwersytet 

Wrocławski; Uniwersytet Opolski; 

Wyższa Szkoła Administracji  

w Bielsku-Białej; Ostravská 

univerzita v Ostravě; Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita 

Ostrava; Slezská univerzita v 

Opavě. Obchodně podnikatelská 

fakulta v Karviné; Žilinská 

univerzita; Stowarzyszenie Gmin 

Dorzecza Górnej Odry – polska 

strona Euroregionu Silesia; 

10 820,00* 5 000,00* 

 

Samorząd 

Województwa 

Śląskiego  

 

Integracja europejska    

i współpraca 

międzynarodowa 
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Stowarzyszenie „Region Beskidy” 

- polska stroną Euroregionu 

Beskidy; Regionální sdružení 

územní spolupráce Těšínského 

Slezska - czeska strona 

Euroregionu Śląsk Cieszyński; 

Euroregion Silesia CZ - czeska 

strona Euroregionu Silesia; 

Sdružení „Region Beskydy” – 

czeska strona Euroregionu 

Beskidy; Združenie „Región 

Beskydy” - słowacka strona 

Euroregionu Beskidy. 

Projekt to kontynuacja procesu związanego z powołaniem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego ds. problematyki trans granicznej. W 

ramach jego realizacji została wydana publikacji poświęcona stereotypom występującym na pograniczach. Jej wydanie poprzedziły liczne spotkania robocze zespołu ekspertów odpowiedzialnego za 

jej przygotowanie, natomiast zwieńczenie prac nad opracowaniem przyniosła organizacja międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej stereotypom. Należy podkreślić, że w skład publikacji 

wchodzą artykuły napisane zarówno przez pracowników naukowych, jak i praktyków reprezentujących pogranicze polsko-czesko-słowackie. Międzynarodowa konferencja była z kolei doskonałą 

możliwością nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami (w tym między innymi: pracownikami naukowymi, ekspertami zajmującymi się tą problematyką, praktykami - 

przedstawicielami lokalnych i regionalnych samorządów, studentami, młodzieżą, obywatelami reprezentującymi województwo śląskie, morawskośląskie i żylińskie, a także formą promocji 

różnorodności kulturowej pogranicza polsko-czesko-słowackiego i województwa śląskiego wśród przedstawicieli regionów partnerskich. Ponadto, w ramach projekty została wydana również broszura 

poświęconej Euroregionowi Śląsk Cieszyński.  

 

  

    

49 
Infotur-4 

(projekt komplementarny) 
SRiWR ‘Olza’ Rada Regionalna w Trzyńcu 25 712,50 30 250,00 

Fundusz 

Mikroprojektów 

POWT CZ-PL 

Turystyka 
 

 

  
    

Projekt wpisuje się w aktywności Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' związane z tworzeniem produktów turystycznych opartych na programach Greenways, Ekomuzea, Produkt 

Lokalny. Głównym celem projektu była poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez tworzenie warunków dla rozwoju produktów turystycznych na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie 

Śląsk Cieszyński. Projekt zakładał realizację kilku wzajemnie powiązanych aktywności, do których  należały: opracowanie zintegrowanego systemu działań w zakresie połączeń komunikacyjnych dla 

obsługi ruchu turystycznego sprzyjających rozwojowi turystyki pogranicza polsko-czeskiego w ER ŚC-TS; opracowanie zintegrowanego systemu działań w zakresie budowy i modernizacji 

infrastruktury technicznej połączeń komunikacyjnych dla obsługi ruchu turystycznego pogranicza polsko-czeskiego w ER ŚC-TS; wypracowanie lokalnego porozumienia na rzecz rozwoju ruchu 

turystycznego oraz opracowanie zasad współpracy między samorządami terytorialnymi i instytucjami branżowymi działającymi w ER ŚC-TS oraz próba stworzenia jednolitego systemu promocji i 

wizualizacji regionu w ramach zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze pogranicza polsko-czeskiego w ER ŚC-TS. W realizacji tych działań zastosowano podejścia klastrowe 

pozytywnie wpływające na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności zarówno na poziomie pojedynczych instytucji, jak i całego ER ŚC-TS.  

 

  

    

50 
Chcemy, abyście o Nas wiedzieli – 2. 

Forum współpracy terytorialnej 

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ RSTS ** 27 825,81 32 736,25 

Fundusz 

Mikroprojektów 

POWT CZ-PL 

Promocja  

  

    

Celem projektu było z jednej strony promowanie problematyki transgranicznej i idei Euroregionu Śląsk Cieszyński w wymiarze lokalnym i regionalnym (polegającej na kształtowaniu świadomości 

lokalnej  i regionalnej społeczności m.in. w zakresie tego, jaką rolę pełni Euroregion i jaki jest jego wkład w rozwój polsko-czeskiego pogranicza; a także służącej poprawie widoczności Euroregionu 

w przestrzeni publicznej i wzmocnieniu jego wizerunku), jak również w wymiarze międzynarodowym - w zachodnioeuropejskich partnerskich strukturach transgranicznych, z którymi Euroregion 

Śląsk Cieszyński aktywnie współpracuje, zwłaszcza z Eurodystryktem Regio Pamina, z drugiej zaś poprawa jakości zaplecza technicznego (zakup/przygotowanie i wykonanie oraz zastosowanie 

innowacyjnych form i narzędzi informacyjno-promocyjnych) partnerów projektu na potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Głównymi 

jego rezultatami są spoty i filmy promocyjne, Forum Współpracy Terytorialnej oraz seria wideokonferencji z Partnerami z pogranicza FR-DE. 

 

  

    

51 II polsko-czeskie spotkania branżowe 
Miasto Jastrzębie-

Zdrój 

SRiWR ‘Olza’, Miasto 

Hawierzów, Miasto Karwina 
budżet statutowy budżet statutowy POWT CZ-PL Współpraca lokalna 

 

 

  

    

Główny cel projektu to wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Główne działania 

projektu: organizacja spotkań branżowych i konferencji z miastami Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów.  
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Chcemy, abyście o Nas wiedzieli – 3. 10 lat 

Euroregionu Śląsk Cieszyński–Těšínské 

Slezsko w Unii Europejskiej oraz 20-lecie 

działalności Polsko-Czeskiej Komisji 

Międzyrządowej ds. Współpracy 

Transgranicznej 

SRiWR ‘Olza’ RSTS** 
 

31 595,00 
26 855,00 

Fundusz 

Mikroprojektów 

POWT CZ-PL 

Promocja 

 

 

 

  

    

Główne działania projektu to podsumowanie 10-letniego funkcjonowania Euroregionu we wspólnocie europejskiej oraz 20-stu lat działalności Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. 

Współpracy Transgranicznej. Projekt ten nawiązywał bezpośrednio do wcześniejszych odsłon oraz zawierał elementy promujące potencjał turystyczny regionu objętego współpracą. Realizacja 

projektu miała na celu profesjonalizację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących problematyki transgranicznej oraz ERŚC dzięki wykorzystaniu różnorodnych form i narzędzi, 

przyczyniających się do zwiększania świadomości obywateli w zakresie realizowanych przez ERŚC aktywności, a w szczególności Funduszu Mikroprojektów, które są istotne z punktu widzenia życia 

mieszkańców pogranicza. Założeniem projektu było wzmocnienie współpracy i zacieśnienie kontaktów pomiędzy euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi 

ERŚC oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w zakresie wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz planowania wspólnych działań. Projekt wyjdzie naprzeciw wszystkim zainteresowanym 

rozwojem współpracy przygranicznej Polski i Czech, w ramach której wykorzystuje się rozwiązania stosowane w regionach zachodnioeuropejskich. Przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na poprawę 

widoczności ERŚC i wzmocnienie jego wizerunku zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. 

 

  

    

53 
Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-

TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli – 4 

(projekt komplementarny) 

SRiWR ‘Olza’ RSTS** 15 250,00 12 962,50 

Fundusz 

Mikroprojektów 

POWT CZ-PL 

Promocja  

  

    

Realizacja projektu polegała na podejmowaniu, promowaniu problematyki transgranicznej i idei ERŚC w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak również w wymiarze międzynarodowym. Zakładanym 

efektem wdrożenia projektu jest wzmocnienie współpracy i zacieśnienie kontaktów pomiędzy samorządami lokalnymi i euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami 

partnerskimi ERŚC oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w zakresie planowania wspólnych działań, jak również profesjonalizacja działań koncepcyjno-strategicznych dotyczących 

problematyki współpracy transgranicznej. Główne działania projektu to przygotowanie i przeprowadzenie tematycznych warsztatów oraz badań poświęconych kierunkom rozwoju transgranicznej 

współpracy w ERŚC oraz opracowanie i wydanie studium będącego efektem przeprowadzonych warsztatów i badań nad kierunkami rozwoju transgranicznej współpracy w obszarze ERŚC w okresie 

programowym 2014-2020. 

 

  

    

54  

Aktualizacja i dodruk mapy po szlakach 

rowerowych polskiej części Euroregionu 

Śląsk Cieszyński 
SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: 

Samorządy Członkowskie SRiWR 

‘Olza’ (gminne, powiatowy); 

Śląska Organizacja Turystyczna; 

Beskidzka Organizacja 

Turystyczna; 

Wiślańska Organizacja 

Turystyczna;  

Stowarzyszenie Promocji i 

Rozwoju Ustronia;  

Oddziały PTTK w Cieszynie, 

Jastrzębiu-Zdroju i Wiśle 

5 000,00* 10 000,00* 

Budżet Śląskiej 

Organizacji 

Turystycznej 

Turystyka  

  

    

Przedmiotem projektu była aktualizacja i dodruk mapy po szlakach rowerowych polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz promocja systemu turystycznych szlaków rowerowych strony 

polskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński w powiązaniu ze szlakami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi, a także promocja głównych atrakcji i produktów turystycznych Śląska Cieszyńskiego.  

  
    

55 PiaR-EUroregion RSTS** 
SRiWR ‘Olza’ 

Rada Regionalna w Trzyńcu 
39 508,17 46 480,21 

Fundusz 

Mikroprojektów 

INTERREG V-A 

CZ-PL 

Promocja 
 

 

  

    

Projekt, którego głównym celem jest z jednej strony promocja idei Euroregionu Śląsk Cieszyński w wymiarze lokalnym i regionalnym, polegająca na kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej 

społeczności m.in. w zakresie tego, czym jest Euroregion, jaką pełni rolę i jakie istotne działania podejmuje, jak również w wymiarze międzynarodowym – w zachodnioeuropejskich partnerskich 

strukturach transgranicznych, z którymi Euroregion współpracuje. Obok promowania problematyki transgranicznej i idei Euroregionu Śląsk Cieszyński realizacja projektu służy poprawie widoczności 

Euroregionu w przestrzeni publicznej i wzmocnieniu jego wizerunku oraz poprawie jakości zaplecza technicznego partnerów projektu na potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej na szczeblu 

lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Zakładanym efektem wdrażania projektu jest wzmocnienie współpracy i zacieśnienie kontaktów pomiędzy samorządami lokalnymi i euroregionalnymi 
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strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w zakresie planowania wspólnych działań, jak również 

profesjonalizacja działań koncepcyjno-strategicznych dotyczących problematyki współpracy transgranicznej. 

56 Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS 
Člověk na hranici, 

z.s. 

SRiWR ‘Olza’ 

RSTS ** 
23 658,48 27 833,51 

Fundusz 

Mikroprojektów 

INTERREG V-A 

CZ-PL 

Współpraca lokalna  

  

    

Realizujący projekt partnerzy stawiają sobie za główny cel inicjowanie i rozwijanie partnerstw transgranicznych pomiędzy samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami 

pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami działającymi na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński. Wdrażanie projektu przyczynia się do aktywizacji samorządów, ich jednostek organizacyjnych, 

NGOs’ i pozostałych organizacji działających na terenie Euroregionu na rzecz tworzenia nowych partnerstw transgranicznych i rozwijania już istniejących. A w konsekwencji do wzmocnienia 

kooperacji powyższych organizacji w zakresie ustalania wspólnych potrzeb i rozwiązań dotyczących problematyki transgranicznej oraz definiowania działań, które mają charakter polsko-czeskich 

przedsięwzięć. Kolejnym rezultatem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników samorządów, ich jednostek organizacyjnych, instytucji sektora pozarządowego i pozostałych 

podmiotów działających na terenie Euroregionu w odniesieniu do różnych dziedzin współpracy transgranicznej. 

 

  

    

57 EuroInter Cooperation 2016-2020 SRiWR ‘Olza’ RSTS** 19 038,93 22 398,74 

Fundusz 

Mikroprojektów 

INTERREG V-A 

CZ-PL 

Integracja europejska 

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

 

 

  

    

Głównym celem projektu jest podniesienie współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński (pomiędzy samorządami lokalnymi polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński, 

euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi Euroregionu oraz innymi podmiotami z obu stron granicy) na wyższy poziom rozwoju poprzez wykorzystanie 

dotychczasowych, sprawdzonych form kooperacji z pograniczem francusko-niemieckim oraz poszerzanie przestrzeni współpracy i wspólnych interesów. Środkiem do osiągnięcia zakładanego celu jest 

z jednej strony stworzenie planu działań wdrażanych we współpracy pomiędzy Euroregionem Śląsk Cieszyński a pograniczem francusko-niemieckim na lata 2016-2020 będącego formą platformy 

współpracy na rzecz integracji podmiotów działających w obszarze przygranicznym, z drugiej zaś podjęcie starań w kierunku znalezienia instrumentów finansowych dla transgranicznych działań po 

roku 2020. 

 

  

    

58 
Nowe perspektywy! Wzmacnianie 

potencjału drogą do rozwoju współpracy na 

pograniczu polsko-czeskim 

SRiWR ‘Olza’ RSTS** 57 900,81 68 118,60 
INTERREG V-A 

CZ-PL 
Współpraca lokalna 

 

 

 

  

    

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w latach wcześniejszych przez partnerów umowy euroregionalnej. Wychodzi on naprzeciw potrzebom polskich i czeskich samorządów ERŚC wynikających 

z badania przeprowadzonego w 2015r. w ramach projektu „Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli - 4”, związanych z realizacją aktywności transgranicznych. 

Służy on wzmocnieniu współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi polskiej i czeskiej strony ERŚC, euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi oraz 

innymi podmiotami z obu stron granicy w dziedzinie ochrony zdrowia oraz zarządzania kryzysowego. Intensyfikacja kooperacji jest następstwem inspiracji pozyskiwanych z pogranicza francusko-

niemieckiego, z którego już wielokrotnie partnerzy transferowali wiedzę i pomysły, dostosowując je do możliwości polsko-czeskiego obszaru przygranicznego. Ta sprawdzona forma postępowania  

z powodzeniem przyczynia się do budowania potencjału pogranicza polsko-czeskiego. 

 

  

    

59 

EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie 

partnerstwa ukierunkowanego na 

problematykę transgraniczną w ramach 

prac nad powołaniem EUWT EuroInstytut 

Polsko-Czesko-Słowacki 

SRiWR ‘Olza’ Institut EuroSchola 178 866,61 210 431,31 
INTERREG V-A 

CZ-PL 

Integracja europejska 

i współpraca 

międzynarodowa, 

transfer wiedzy 

 

  

    

Projekt stanowi kolejny krok na drodze utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki - trójnarodowej struktury specjalizującej się  

w kształceniu ustawicznym i szkoleniach, posiadającej trójnarodowy i trójjęzyczny zespół pracowników, prowadzącej działalność szkoleniowo-doradczą, koncepcyjno-badawczą  

i edukacyjno-wydawniczą, uwzględniającej realizację zadań publicznych leżących we wspólnym interesie Polski, Czech i Słowacji; przyczyniającej się do rozwiązywania problemów wynikających  

z różnych systemów polityczno administracyjnych i strukturalnych trzech części pogranicza; znoszącej wszelkiego rodzaju bariery administracyjne; zachęcającej polskie, czeskie i słowackie podmioty 

do działania na rzecz partnerskiej współpracy oraz rozwijającej narzędzia i metod kooperacji, które mogą być stosowane nie tylko na pograniczu polsko-czesko-słowackim, ale również na terytoriach 

innych regionów granicznych Europy. Celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa między samorządami, euroregionami, uczelniami wyższymi, instytucjami szkoleniowo-doradczymi, 

badawczymi i NGOs, ukierunkowanego na problematykę transgraniczną, w ramach prac nad powołaniem EUWT EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki.  

 

  

    

60 Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza SRiWR ‘Olza’ 

Miasto Jastrzębie-Zdrój  

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.  

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

 

3 224 554,14 3 793 593,10 
INTERREG V-A 

CZ-PL 
Turystyka 
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Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na rozwoju i promocji dziedzictwa postindustrialnego Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego jako unikatowego, 

transgranicznego produktu turystycznego w postaci Centrum  Dziedzictwa Postindustrialnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz transgranicznej trasy turystycznej Węgla i Stali łączącej przez granicę wybrane 

obiekty postindustrialne śląskiej Trasy Zabytków Techniki (PL) i morawsko-śląskiej Technotrasy (CZ). Wdrożenie projektu poprzez m.in. wykorzystanie i adaptację obiektów postindustrialnych  

w Ostrawie i Jastrzębiu-Zdroju umożliwi poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy związaną z obsługą wzmożonego ruchu turystycznego. Adaptacja obiektów postindustrialnych. Kolejnym 

efektem realizacji projektu jest usunięcie transgranicznych barier przestrzennych połączenie postindustrialnych elementów dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy. 

 

  

    

61 TEIN - platforma dialogu na granicy SRiWR ‘Olza’ Institut EuroSchola 39 073,73 45 969,11 

Fundusz 

Mikroprojektów 

INTERREG V-A 

CZ-PL 

Promocja 
 

 

  

    

Wdrażanie projektu służy rozwijaniu współpracy między instytucjami publicznymi i pozarządowymi działającymi w Euroregionie Śląsk Cieszyński,  organizacjami zrzeszonymi w sieci TEIN  

i pozostałymi podmiotami, z którymi współpracują partnerzy formalni projektu. Zastosowane w nim innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów natury społecznej oparte na transferze 

dobrych praktyk z innych europejskich pograniczy pozwala kreować pozytywną zmianę w stosunkach polsko-czeskich. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie podjęcia przekrojowych działań 

służących budowaniu wspólnych polsko-czeskich relacji, uwzględniających trudny i bolesny kontekst historyczno-polityczny Śląska Cieszyńskiego. Realizacja projektu obejmuje również opracowanie 

rekomendacji dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Śląsk Cieszyński, zorientowanych na podejmowanie działań służących budowaniu i rozwijaniu relacji Polaków i Czechów  

w odniesieniu do trudnej historii. 

 

  

    

62 
Koncepcja rozwoju transgranicznej 

turystyki rowerowej na pograniczu polsko-

czeskim 

Województwo 

Dolnośląskie - 

Instytut Rozwoju 

Terytorialnego 

SRiWR ‘Olza’; Nadace Partnerství  

Opolska Regionalna Organizacja 

Turystyczna; ASOCIACE MĚST 

PRO CYKLISTY; 

Královéhradecký kraj; Powiat 

Ząbkowicki; Wrocławska 

Inicjatywa Rowerowa; REGION 

ORLICKO-TŘEBOVSKO 

595 206,77 700 243,68 
INTERREG V-A 

CZ-PL 
Turystyka 

 

 

  

    

Realizacja projektu ma na celu pogłębienie współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych na pograniczu polsko-czeskim w efektem której będzie opracowanie 

Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych. Projekt ma również na celu wykorzystanie potencjału jaki niesie ze sobą współpraca instytucji i jej 

intensyfikacja, a także wdrażanie  wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na współpracę i współegzystencję społeczności lokalnych. Wszystkie te działania służyć będą osiągnięciu celu ogólnego, 

jakim jest wyrównanie dostępności rowerowej na obszarze pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzajemną współpracę instytucji, zainteresowanych podmiotów i społeczności po obu stronach 

granicy. Podjęcie tej współpracy przyczyni się do poprawy zarządzania obszarem i świadczenia usług turystycznych. Transgraniczne zintegrowanie planowanych inwestycji rowerowych przyczyni się 

do wzrostu zatrudnienia w sektorze usług turystycznych, co będzie sygnałem do zwiększenia jego konkurencyjności.  

 

  

    

63 

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla 

Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego 

„Wspólne dziedzictwo” 

(projekt flagowy) 

Dolnośląska 

Organizacja 

Turystyczna 

Opolska Regionalna Organizacja 

Turystyczna, Kraj 

Kralovehradecki, Kraj 

Morawskośląski, Střední Morava - 

Sdružení cestovního ruchu, 

Destinační společnost Východní 

Čechy, Stowarzyszenie „Region 

Beskidy”, Jeseníky – Sdružení 

cestovního ruchu, Stowarzyszenie 

Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej „Olza”, Regionální 

rada rozvoje a spolupráce se 

sídlem v Třinci, Stowarzyszenie 

Gmin Dorzecza Górnej Odry 

2 261 560,14 2 660 658,99 
INTERREG V-A 

CZ-PL 
Turystyka 

 

 

 

  

    

Projekt mający na celu zwiększenie odwiedzalności obszaru wsparcia – przygranicznych polsko-czeskich terenów - powodowanej chęcią odwiedzin przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa.  

A w konsekwencji zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze wsparcia w obiektach dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz w turystyce poprzez: pełniejszą informację i dostępność 

produktów turystycznych wśród osób odwiedzających i zamieszkujących polsko-czeskie pogranicze, podniesienie jakości świadczonych usług w tych obiektach i pełniejszą promocję  

z uwzględnieniem historycznej, wielokulturowej i przyrodniczej specyfiki obszaru oraz zacieśnienie więzi przedstawicieli branży, w tym osób zajmujących się promocją i rozwojem turystyki. 

Realizacja projektu polega na stworzeniu trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w zakresie działań promocyjnych turystyki na obszarze polsko-czeskiego pogranicza opartej na dziedzictwie 
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przyrodniczym i kulturalnym poprzez wsparcie środowiska branży turystycznej, tworzenie i promocję produktów turystycznych, inicjowanie łączenia istniejących szlaków turystycznych w szlaki 

transgraniczne, integrację istniejących ofert w kompleksowe transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza, co prowadzić będzie do wydłużenia pobytów turysty na tym obszarze oraz do podniesienia 

atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego oraz prezentację wspólnego dziedzictwa poprzez rekonstrukcje jako oferty turystycznej. 

64  
Aktualizacja i dodruk mapy po szlakach 

rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński 
SRiWR ‘Olza’ 

Nieformalne partnerstwo: 

Samorządy Członkowskie SRiWR 

‘Olza’ (gminne, powiatowy); 

Śląska Organizacja Turystyczna; 

Beskidzka Organizacja 

Turystyczna; 

Wiślańska Organizacja 

Turystyczna;  

Stowarzyszenie Promocji i 

Rozwoju Ustronia; Oddziały 

PTTK w Cieszynie, Jastrzębiu-

Zdroju i Wiśle 

5 000,00* 10 000,00* 

Budżet Śląskiej 

Organizacji 

Turystycznej 

Turystyka  

  

    

Przedmiotem projektu była kolejna aktualizacja i dodruk mapy po szlakach rowerowych polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz promocja systemu turystycznych szlaków rowerowych 

strony polskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński w powiązaniu ze szlakami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi, a także promocja głównych atrakcji i produktów turystycznych Śląska 

Cieszyńskiego, Beskidów i Subregionu Zachodniego, jak również w całym województwie śląskim. 
 

  
    

65 i-AIR REGION 

Sdružení pro 

rozvoj 

Moravskoslezskéh

o kraje z.s. 

SRiWR ‘Olza’  

Moravskoslezský kraj 

Województwo Śląskie 

Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava 

Instytut Chemicznej Przeróbki 

Węgla 

RSTS** 

363 101,01 427 177,66 
INTERREG V-A 

CZ-PL 

Ochrona środowiska                  

i infrastruktura 

Projekt ma na celu 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. Wdrożenie wyników projektu umożliwi instytucjom zharmonizowanie procedur oraz zwiększenie 

odpowiedzialności osobistej społeczeństwa poprzez systematyczną edukację i podnoszenie poziomu świadomości na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. 

Realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń w administracji publicznej na poziomie regionalnym celem utworzenie regionalnych instrumentów legislacyjnych dla poprawy jakości powietrza.    

 

66 Český Těšín /Cieszyn INEurope 
Český Těšín 

Gmina Cieszyn, Stowarzyszenie 

Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej „Olza“, Regionální 

sdružení územní spolupráce 

Těšínského Slezska 

99 969,45 117 611,12 
INTERREG V-A 

CZ-PL 
Współpraca lokalna 

Celem projektu jest stworzenie średniookresowej strategii w zakresie wykreowania w obu miastach funkcjonalnej przestrzeni współżycia społecznego, życia kulturalnego oraz wzajemnego 

poznawania się na bazie transgranicznej platformy współpracy samorządów i euroregionu. Strategia stanowić będzie początek trwałej współpracy instytucjonalnej w tym zakresie niezbędnej w  

wyznaczeniu kolejnych wyzwań dotyczących  integracji społeczności lokalnych oraz tworzenia wspólnej oferty kulturalnej. Efektem projektu będzie stworzenie wspólnej wizualizacji graficznej dla   

podejmowanych przez oba miasta inicjatyw promujących region. Wdrożenie zamierzonych działań wzmocni kapitał współpracy instytucjonalnej obu miast partnerskich wraz z obiema częściami 

Euroregionu.  

67 

Mobilne Śląskie. Stworzenie systemu 

aplikacji mobilnych z wykorzystaniem 

zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz 

z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia 

powszechnego i otwartego dostępu do tych 

zasobów 

Śląska Organizacja 

Turystyczna 

SRiWR ‘Olza’ 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku Białej 

Górnośląski Związek Metropolitalny 

Związek Gmin Jurajskich  

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

Regionalny  Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

Turystyka 
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Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego  

* wartość podana w PLN 

** RSTS -  partner umowy Euroregionu Śląsk Cieszyński - Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska 

 

 

 

 

Uwagi:  
 

1. W zestawieniu podano wartości projektów przypadające na SRiWR „Olza” pełniące funkcję Wnioskodawcy lub Partnera projektu. 

2. Zestawienie nie obejmuje Funduszy Małych i Mikroprojektów wraz z Administrowaniem/Zarządzaniem oraz projektów, w których SRiWR ‘Olza’ pełni/ło rolę partnerską, nie 

wydatkując środków finansowych. 
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Zestawienie tzw. projektów parasolowych dla Funduszy Małych Projektów/Mikroprojektów zarządzanych przez Stowarzyszenie Rozwoju                      

i Współpracy Regionalnej „Olza” we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráce Tĕšínského Slezska 

Cieszyn, styczeń 2018 r. 

Lp. Nazwa projektu parasolowego Liczba zrealizowanych projektów Kwota dofinansowania  

1 
Fundusz Małych Projektów  SPF w ramach Programu Współpracy 

Przygranicznej PHARE Polska-Czechy 1999 
34 (po stronie polskiej) 76 000,00 EUR 

2 
Fundusz Małych Projektów  SPF w ramach Programu Współpracy 

Przygranicznej PHARE Polska-Czechy 2000 

22 (po stronie polskiej) 
170 000,00 EUR 

3 
Fundusz Małych Projektów  SPF w ramach Programu Współpracy 

Przygranicznej PHARE Polska-Czechy 2001 

14 (po stronie polskiej) 
123 000,00 EUR 

4 
Fundusz Małych Projektów  SPF w ramach Programu Współpracy 

Przygranicznej PHARE Polska-Czechy 2002 

13 (po stronie polskiej) 
101 000,00 EUR 

5 
Fundusz Małych Projektów  SPF w ramach Programu Współpracy 

Przygranicznej PHARE Polska-Czechy 2003 

11 (po stronie polskiej) 
92 500,00 EUR 

6 
Fundusz Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 

IIIA Czechy-Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński  

50 (po stronie polskiej) 
2 574 056,13 PLN (po stronie polskiej) 

7 

Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-

2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński 

272 

(z czego 140 po stronie polskiej) 

5 369 400,09 EUR 

(z czego po polskiej stronie  

2 960 844,62 EUR) 

8 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské 

Slezsko.w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czesko-

Polskiej  

w trakcie wdrażania (na koniec roku 

2017 - 130 projektów, z tego 81 po 

stronie polskiej) 

5 712 749,95 EUR 

(z czego po polskiej stronie  

3 494 321,00 EUR) 

Celem projektów parasolowych jest rozwijanie i wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy ukierunkowanego na wspólną 

poprawę stosunków socjalnych, kulturalnych i ekonomicznych. Ich celem jest także pomyślne nawiązywanie do doświadczeń oraz dobrego czerpania środków 

finansowych w ramach programów pomocnych, na korzyść rozwoju opracowanej współpracy transgranicznej podmiotów z obu stron granicy, wspieranie 

współpracy w dziedzinie rozwoju relacji międzyludzkich, społecznych, kulturalnych i zajęć rekreacyjnych.  

Celem operacyjnym samego projektu jest właściwa i należyta administracja Funduszem. 
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Zestawienie zbiorcze projektów planowanych do realizacji przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”,  

w których pełnić będzie rolę Wnioskodawcy lub Partnera 

Cieszyn, styczeń 2018 r. 

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Partner/Partnerzy Źródło dofinansowania Dziedzina 

1 Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza -2 SRiWR ‘Olza’ 

Miasto Jastrzębie-Zdrój  

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.   

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

Fundusz Mikroprojektów 

INTERREG V-A 
Turystyka 

2 
JUBILEO. Podsumowanie i promocja 

dorobku współpracy transgranicznej w 

Euroregionie Śląsk Cieszyński 

SRiWR ‘Olza’ 
RSTS** 

Fundusz Mikroprojektów 

INTERREG V-A 
Integracja europejska     

3 Euroregion bez nudy RSTS** SRiWR ‘Olza’ 
Fundusz Mikroprojektów 

INTERREG V-A 
Turystyka 

4 
SACRUM TESCHINENSIS. Stworzenie 

oferty turystyki sakralnej Śląska 

Cieszyńskiego (INFOTUR-5) 

SRiWR ‘Olza’ 
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, 

samorządy członkowskie 
INTERREG V-A Turystyka 

5 
CYKLO-BESKIDY. Stworzenie beskidzkiej 

magistrali rowerowej elementem rozwoju 

turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim 

SRiWR ‘Olza’ 
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, 

samorządy członkowskie 
INTERREG V-A Turystyka 

** RSTS -  partner umowy Euroregionu Śląsk Cieszyński - Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska 

 


