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Biuletyn Euroregionu Silesia

Wiadomości

Wiadomości z Euroregionu Silesia
Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2021-2027
W czerwcu 2022 roku opublikowano nowy dokument strategiczny Euroregionu
Silesia, stanowiący ramy dla dalszego systematycznego rozwoju współpracy
transgranicznej i wspierania działalności podmiotów podejmujących współpracę transgraniczną na terenie Euroregionu Silesia po 2020 roku. Jest on także
podstawowym dokumentem dla Funduszu Małych Projektów w Euroregionie
Silesia w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Więcej informacji
umieszczono w niniejszym numerze biuletynu.
Dwudniowe spotkanie członków Euroregionu Silesia
W dniach 9-10 czerwca 2022 roku w ramach projektu „Euroregion Silesia 20212027 – myślimy strategicznie” odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli
miast i gmin członkowskich oraz stowarzyszonych organizacji członkowskich
Euroregionu Silesia, zorganizowane w pięknym otoczeniu polskiego Beskidu.
Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom nowej Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia oraz warunków europejskiej współpracy terytorialnej w okresie
2021-2027.
Program lojalnościowy „Silesianka” uruchomiony
Od czerwca bieżącego roku funkcjonuje program lojalnościowy w ramach transgranicznego szlaku wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia. Szlak
ten, będący kompleksowym transgranicznym produktem turystycznym, zajął
drugie miejsce w konkursie na Nagrody turystyczne kraju morawsko-śląskiego
2021 w kategorii »Najlepsze osiągnięcie w turystyce«. Główny menadżer całego
projektu Roman Tománek został w ramach tego samego konkursu osobistością
ruchu turystycznego w kraju morawsko-śląskim 2021 roku. Więcej informacji
na łamach tego biuletynu.

Końcowa konferencja projektu „Silesianka” i rozpoczęcie kolejnego
projektu
Na 15 września 2022 roku zaplanowano konferencję zamykającą projekt
„»Silesianka« – szlakiem wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia”.
Konferencja ta odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim, lecz wcale nie oznacza zakończenia działań Euroregionu Silesia związanych z tym wyjątkowym transgra-
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nicznym szlakiem. W kwietniu br. zatwierdzono dofinansowanie w wysokości
prawie 102 tysięcy euro z programu Interreg V-A RCz-RP na realizację pokrewnego projektu pn. „Poznaj naszą Silesiankę! – promocja transgranicznego
szlaku wież i platform widokowych”, który będzie realizowany od października
2022 do grudnia 2023 roku.
Aktualnie o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Interreg V-A RCz-RP
W maju bieżącego roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią
COVID-19, posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego odbyło
się ponownie w formie stacjonarnej. To 15. już posiedzenie miało miejsce
w Kietrzu. Zatwierdzono na nim łącznie 15 wniosków polskich i czeskich wnioskodawców. W ten sposób wykorzystano środki Funduszu Mikroprojektów po
czeskiej stronie Euroregionu Silesia, i tym samym wstrzymano kolejne nabory
wniosków czeskich wnioskodawców. Do 4 lipca można jednak było składać
wnioski po polskiej stronie, do osi priorytetowej 2 i 4. Można było też składać
wnioski projektowe dotyczące działań mających na celu radzenie sobie z falą
uchodźców w związku z wojną w Ukrainie. Wnioski złożone w tym naborze,
który był prawdopodobnie już ostatnim w ramach Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Silesia, rozpatrzone będą 6 października 2022 roku. Realizacja
wszystkich projektów musi się zakończyć najpóźniej do końca kwietnia 2023
roku. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.euroregion-silesia.pl.

Rozpoczęcie programu Interreg Czechy-Polska 2021-2017 się zbliża
Dnia 1 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz wysłało
do Komisji Europejskiej dokument programowy programu Interreg Czechy-Polska
2021-2027. Komisja Europejska powinna zatwierdzić dokument w ciągu pięciu
miesięcy od jego złożenia, a więc pierwszych naborów można się spodziewać na
jesień. Elementem programu będzie także Fundusz Małych Projektów zarządzany
przez Euroregiony. Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronie
programu www.cz-pl.eu.
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Biuletyn Euroregionu
Silesia
MISJA EUROREGIONU
SILESIA

INTENSYWNA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA – NASZ WSPÓLNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.
WIZJA EUROREGIONU SILESIA
PROSPERUJĄCY POLSKO-CZESKI REGION, KTÓRY WSPIERA IDEĘ JEDNOŚCI EUROPEJSKIEJ ORAZ WSPÓLNIE
ROZWIJA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W OPARCIU O WSPÓŁPRACĘ PARTNERSKĄ.
DZIEDZINA TEMATYCZNA I: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
WIZJA: Infrastruktura transportowa w euroregionie dostatecznie rozbudowana i w odpowiednim stanie technicznym poprawia jakość
życia, zwiększa mobilność mieszkańców i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionu.
CELE STRATEGICZNE, DZIAŁANIA
I.1. Dokończenie budowy obwodnic i zwiększenie
przepustowości dróg, łącznie z mostami (w tym granicznymi)
I.1.1. Zwiększenie przepustowości dróg pomiędzy największymi
miastami ERS oraz w kierunku granicy PL i CZ
I.1.2. Modernizacja/przebudowa i budowa dróg po obu stronach
granicy
I.1.3. Budowa dróg i obwodnic po obu stronach granicy
z połączeniami z ważnymi drogami regionalnymi (zwłaszcza
z autostradami)
I.1.4. Modernizacja/przebudowa i budowa mostów granicznych
łącznie z drogami dojazdowymi (zwłaszcza granicznymi)
i infrastrukturą towarzyszącą
I.2. Rozwój i optymalizacja transportu publicznego, łącznie
z transgranicznym przewozem osób
I.2.1. Rozwój transgranicznego transportu publicznego (zwłaszcza
w zachodniej części ERS)
I.2.2. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach transportu
publicznego w ramach ERS

I.2.3. Zintegrowane systemy publicznego transportu zbiorowego
I.2.4. Rozbudowa towarzyszącej infrastruktury transportu
publicznego
I.3. Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury transportowej
I.3.1. Przebudowa i modernizacja dróg, łącznie z infrastrukturą
towarzyszącą (przede wszystkim miejsca parkingowe, itd.)
I.3.2. Modernizacja/przebudowa i budowa infrastruktury
transgranicznej dla pieszych i rowerzystów
I.3.3. Wsparcie rozwoju transportu wodnego w zgodzie z krajowymi
i regionalnymi strategiami z poszanowaniem ochrony
środowiska
I.3.4. Budowa terminali kontenerowych i przeładunkowych
I.3.5. Wsparcie rozwoju transportu ekologicznego (samochody
elektryczne, autobusy elektryczne, CNG, wodór, benzyna
syntetyczna) w tym infrastruktury towarzyszącej
I.3.6. Wsparcie dla bezpiecznych elementów transportu

DZIEDZINA TEMATYCZNA II: TURYSTYKA, KULTURA I SPORT
WIZJA: Euroregion Silesia – transgraniczny region turystyczny z szeroką ofertą atrakcji historycznych, technicznych, przyrodniczych i kulturalnych. Poprzez zintegrowane podejście zapewnimy wspólną promocję, która zwiększy stopień świadomości o Euroregionie Silesia i polepszy jego wizerunek. Ukierunkowanym rozwojem ruchu turystycznego chcemy osiągnąć wyższy stopień aktywności turystycznej.
CELE STRATEGICZNE, DZIAŁANIA
II.1. Wspólna realizacja imprez kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych
II.1.1. Wsparcie imprez kulturalnych wzmacniających spójność ERS
II.1.2. Wsparcie działań sportowych i rekreacyjnych wzmacniających
spójność ERS
II.2. Wspólna promocja Euroregionu Silesia jako
transgranicznego regionu turystycznego
II.2.1. Transgraniczny zintegrowany system informacji turystycznych
II.2.2. Rozwój transgranicznego ruchu turystycznego za
pośrednictwem organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie
ruchem turystycznym
II.2.3. Tworzenie, promocja i wspieranie rozwoju atrakcji
i transgranicznych turystycznych produktów / ofert
II.3. Zwiększenie atrakcyjności Euroregionu Silesia
II.3.1. Powstanie nowych i rewitalizacja (modernizacja) obecnych
atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjnych oraz łączenie
istniejących elementów turystyki
II.3.2. Rozwój bazy noclegowej i placówek gastronomicznych
II.3.3. Rozwój turystyki wodnej i lotniczej
II.3.4. Rozwój agroturystyki
II.3.5. Rozwój turystyki „industrialnej”
II.3.6. Likwidacja bariery językowej
II.3.7. Rzeka Odra – wspólny symbol ERS
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II.4. Zachowanie, wykorzystanie i rozwój przyrodniczego,
kulturowego i historycznego dziedzictwa w Euroregionu
Silesia
II.4.1. Promocja wspólnej historii
II.4.2. Promocja tradycyjnego rzemiosła, wyrobów i tradycyjnej
kuchni regionalnej z obszaru ERS
II.4.3. Bogactwo przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i historyczne
na obszarze ERS
II.4.4. Aktywny wypoczynek jako forma spędzania wolnego czasu
II.5. Rozwój ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych łącznie
z infrastrukturą towarzyszącą
II.5.1. Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych
II.5.2. Rozwój tematycznych ścieżek dydaktycznych (edukacyjnych)
II.5.3. Rozwój zaplecza i infrastruktury towarzyszącej
II.6. Wsparcie zrównoważonego ruchu turystycznego, kultury
i sportu
II.6.1. Trwały rozwój turystyki i kultury odporny na sytuacje
wyjątkowe (np. w dobie pandemii, zagrożenie bezpieczeństwa
publicznego)
II.6.2. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego poprzez rewitalizację
wyłączonych i poprzemysłowych terenów na cele turystyczne,
kulturalne i rekreacyjne
II.6.3. Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem
turystyki, kultury i sportu

Biuletyn Euroregionu Silesia

DZIEDZINA TEMATYCZNA III: EDUKACJA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
WIZJA: Tworzymy atrakcyjny euroregion, w którym ludzie chcą i mogą żyć, uczyć się i pracować.
CELE STRATEGICZNE, DZIAŁANIA
III.1. Wykwalifikowana siła robocza zgodnie z potrzebami rynku
pracy
III.1.1. Wsparcie wyboru technicznych/rzemieślniczych kierunków
nauczania
III.1.2. Współpraca przedsiębiorców i szkół w obszarze kształcenia
zawodowego oraz organizacji praktyk zawodowych
III.1.3. Wspieranie inicjatyw transgranicznych zgodnie z potrzebami
rynku pracy (w obszarze edukacji technicznej, zajęć
praktyczno-technicznych)
III.2. Rozwój współpracy transgranicznej szkół wszystkich
stopni i wspieranie pozostałych inicjatyw transgranicznych
w dziedzinie edukacji
III.2.1. Specjalistycznie/tematycznie ukierunkowana współpraca
transgraniczna w dziedzinie edukacji, badań i szkoleń
III.2.2. Likwidacja barier między dziećmi i młodzieżą po obu stronach
granicy
III.2.3. Wspólne projekty szkół/przedszkoli

III.2.4. Łagodzenie negatywnych skutków sytuacji wyjątkowych
(np. pandemia koronawirusa, działania wojenne) w tym
przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w szkołach
wszystkich szczebli
III.3. Rozwój otoczenia biznesu / Rozwój przedsiębiorczości
III.3.1. Wymiana informacji i edukacja przedsiębiorców
III.3.2. Wspieranie współpracy transgranicznej między Izbami
Gospodarczymi a innymi instytucjami otoczenia biznesu
i samorządami
III.3.3. Działania związane z wykorzystaniem terenów i obiektów
poprzemysłowych i innych niewykorzystanych obiektów
III.3.4. Wsparcie innowacji i nowoczesnych technologii w biznesie
III.3.5. Wsparcie usług dla przedsiębiorców w celu zrównoważonego
rozszerzenia działalności ich przedsiębiorstw za granicę
III.3.6. Łagodzenie negatywnych skutków sytuacji wyjątkowych
(np. pandemia koronawirusa, działania wojenne) w tym
przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom
w gospodarce

DZIEDZINA TEMATYCZNA IV: LUDZIE I WARUNKI ŻYCIA
WIZJA: Wysoko rozwinięty euroregion oferujący zdrowe, przyjazne i bezpieczne miejsce dla życia z odpowiednimi usługami i infrastrukturą.
CELE STRATEGICZNE, DZIAŁANIA
IV.1. Rozszerzenie współpracy transgranicznej jednostek ds.
bezpieczeństwa i ratunkowych
IV.1.1. Rozwój współpracy transgranicznej służb mundurowych
odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa
IV.1.2. Rozwój współpracy transgranicznej jednostek straży pożarnej
IV.1.3. Wspólna prewencja i rozwiązania w dziedzinie przestępczości,
ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i w sytuacji
klęsk żywiołowych
IV.2. Rozszerzenie współpracy transgranicznej placówek socjalnych
i służby zdrowia
IV.2.1. Rozwój współpracy transgranicznej placówek usług socjalnych
i opieki społecznej
IV.2.2. Rozwój współpracy transgranicznej placówek służby zdrowia
IV.2.3. Rozbudowa i modernizacja obiektów usług zdrowotnych,
socjalnych i opiekuńczych
IV.2.4. Wspólne systemy przeciwdziałania pandemiom w tym kampanie
zdrowotne
IV.3. Rozwój ekologicznego podejścia do środowiska i zdrowego
stylu życia
IV.3.1. Wsparcie edukacji ekologicznej, nauczania i oświaty oraz
zdrowego stylu życia
IV.3.2. Zmniejszenie energochłonności i wsparcie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w celu poprawy jakości powietrza
IV.3.3. Wzmocnienie działań na rzecz ochrony krajobrazu, w tym m.in.
opracowania ekofizjograficzne
IV.3.4. Wdrożenie środków przeciwpowodziowych i przeciwerozyjnych
IV.3.5. Rozwój systemów gospodarki odpadami
IV.3.6. Rozwój budownictwa przyjaznego środowisku
IV.3.7. Wsparcie rozwoju inicjatyw ekologicznych w tym działań
inwestycyjnych
IV.3.8. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu
i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi

i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia
ekosystemowego
IV.4. Rozwój niewykorzystanych lokalizacji na terytorium
Euroregionu Silesia (brownfields)
IV.4.1. Rozwiązania systemowe w dziedzinie rewitalizacji, w tym
terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich
lub innych związanych z gospodarką rolną
IV.5. Rozwój infrastruktury technicznej
IV.5.1. Rozwój infrastruktury technicznej w dziedzinie gospodarki
odpadami
IV.5.2. Rozwój infrastruktury technicznej w dziedzinie zaopatrzenia
w wodę i kanalizacji
IV.5.3. Rozwój infrastruktury technicznej w dziedzinie oświetlenia
publicznego
IV.5.4. Rozwój i doposażenie infrastruktury technicznej w zakresie
bezpieczeństwa, w tym wczesnego ostrzegania i monitoringu
IV.6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i działania pozostałych
organizacji (łącznie z Lokalnymi Grupami Działania)
w dziedzinie współpracy transgranicznej
IV.6.1. Wspólna prewencja i zwalczanie negatywnych zjawisk
społecznych
IV.6.2. Wspólne działania transgraniczne ukierunkowane na osoby
niepełnosprawne
IV.6.3. Wspólne działania transgraniczne ukierunkowane na seniorów
IV.6.4. Rozwój współpracy transgranicznej LGD
IV.7. Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez
wspieranie działań „people to people”
IV.7.1. Wspólne transgraniczne działania stowarzyszeń
IV.7.2. Budowanie wspólnego zaufania w tym partnerstw
transgranicznych, projektów „people to people”
IV.7.3. Zwiększanie sprawności administracji publicznej oraz
współpracy między obywatelami
IV.7.4. Wsparcie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie w tym
łagodzenie negatywnych skutków sytuacji wyjątkowych

DZIEDZINA V: SPECYFICZNE DZIAŁANIA DLA ZAPEWNIENIA ROZWOJU EUROREGIONU SILESIA JAKO ISTOTNEJ STRUKTURY TRANSGRANICZNEJ
V.1.
V.2.

Euroregion Silesia jako europejskie ugrupowanie współpracy
terytorialnej
Aktywizacja i rozszerzenie bazy członkowskiej Euroregionu
Silesia

V.3.
V.4.

Rozszerzenie roli Euroregionu Silesia
Rozwój współpracy Euroregionu Silesia z innymi podmiotami
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Biuletyn Euroregionu Silesia
Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2021-2027 stwarza
warunki do systematycznego rozwoju współpracy transgranicznej oraz do wspierania działalności podmiotów podejmujących
współpracę transgraniczną na terenie Euroregionu Silesia po roku
2020. Jest to również wstępny dokument dla Funduszu Małych
Projektów w Euroregionie Silesia w ramach programu Interreg
Czechy - Polska 2021-2027. Analityczna część dokumentu strategicznego
udostępnia w obszernej formie „maping study” wiele informacji
z obu stron granicy. Przeprowadzone badania ankietowe oraz
prezentacja ich wyników zamieszczone w osobnym rozdziale,
poświęconym konkretnym instrumentom wspierania rozwoju
współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia pozwalają zaś
na pozyskanie informacji dotyczących świadomości i postrzegania współpracy transgranicznej oraz wsparcia finansowego z Unii
Europejskiej. Projektowa część dokumentu strategicznego, oparta na
przygotowanej „maping study”, badaniach ankietowych i opracowanych analizach SWOT, definiuje wizję, cele strategiczne oraz
działania niezbędne do zapewnienia rozwoju obszaru i dobrej ja-

Strategia Euroregionu Silesia, Zrzeszenie Euroregionów RCz
kości życia mieszkańców Euroregionu Silesia, a także zapewnienia rozwoju euroregionu jako ważnej struktury transgranicznej.
Część wdrożeniowa dokumentu strategicznego określa podstawowe zasady wdrażania tego dokumentu „w życie”. Podstawową strukturą wdrażającą w celu zapewnienia wdrażania strategicznego
dokumentu jest wspólna grupa robocza ds. implementacji strategii. Główną zasadą realizacji Strategii Rozwoju oraz osiągania
celów strategicznych jest bieżące przygotowywanie i wspieranie tworzenia projektów, które są ważne dla rozwoju danego
obszaru przygranicznego i rozwoju współpracy transgranicznej.
Dlatego elementem części wdrożeniowej Strategii są przykłady
konkretnych projektów i działań, które pokazują sposób realizacji
wyznaczonych celów i działań. Opracowując część wdrożeniową
Strategii, uwzględniono potrzeby, na których zaspokojenie Euroregion Silesia może pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć, a jednocześne ujęto tu propozycje, na które wprawdzie Euroregion
Silesia nie ma wpływu, ale uważa je z punktu widzenia rozwoju
strategicznego swojego obszaru za ważne.

Kompletny dokument strategiczny oraz ulotka informacyjna przedstawiająca podstawowe punkty tego dokumentu dostępne są na stronie internetowej Euroregionu Silesia
http://www.euroregion-silesia.pl

W dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Szczyrku odbyło się wspólne dwudniowe spotkanie przedstawicieli miast i gmin członkowskich oraz stowarzyszonych organizacji członkowskich
Euroregionu Silesia, którego głównym celem było przedstawienie nowej Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia oraz warunków europejskiej współpracy terytorialnej na okres 2021-2027

Z DZIAŁALNOŚCI ZRZESZENIA EUROREGIONÓW REPUBLIKI CZESKIEJ
W trakcie bieżącego roku udało się wzmocnić pozycję Zrzeszenia Euroregionów Republiki Czeskiej, powołanego w lipcu 2021
roku, które znalazło swoje miejsce wśród ważnych struktur roboczych uczestniczących w rozwoju regionalnym Republiki Czeskiej. Zrzeszenie jest obecnie reprezentowane w poniższych strukturach:
Stała Konferencja Krajowa:
• członek: Vladimír Gašpar
(Euroregion Pomoraví)
• zastępca członka: Ondřej
Havlíček (Euroregion Nisa)
Międzyregionalny Zespół
Doradczy MRR:
• członkini: Jana Novotná Galuszková (Euroregion Silesia)
• zastępca członkini: Jana Smutná (Euroregion Bílé Karpaty)
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Grupa robocza MRR
ds. strategii rozwoju
regionalnego 2021+:
• członkini: Zdeňka Škarková
(Sdružení obcí Vysočiny)
• zastępca członkini: Michal
Handschuh (Euroregion
Šumava)

Fundusz Małych Projektów

Biuletyn Euroregionu Silesia

Aktualnie o Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Dnia 19 maja 2022 roku w Kietrzu odbyło się 15. już posiedzenie
Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Na posiedzeniu tym zatwierdzono łącznie 15 wniosków polskich i czeskich
wnioskodawców, w tym 1 jako projekt rezerwowy. W ten sposób
wykorzystano środki Funduszu Mikroprojektów po czeskiej stronie
Euroregionu Silesia, a więc wstrzymano kolejne nabory wniosków
czeskich wnioskodawców. Do 4 lipca można było jeszcze składać
wnioski po stronie polskiej, zarówno do osi priorytetowej 2, jak i 4,
do których zostaną według potrzeby przeniesione niewykorzysta-

ne środki z osi priorytetowej 3 (patrz tabela) i w których będą też
dostępne na bieżąco generowane oszczędności z zakończonych
projektów. Można było także składać wnioski projektowe dotyczące realizacji działań związanych z falą uchodźców w wyniku wojny
w Ukrainie. Wnioski złożone w tym naborze, który był prawdopodobnie już ostatnim w ramach Funduszu Mikroprojektów 20142020 w Euroregionie Silesia, rozpatrzone będą 6 października 2022
roku. Realizacja wszystkich projektów musi zakończyć się najpóźniej do końca kwietnia 2023 roku. Aktualne informacje znajdują się
na stronie www.euroregion-silesia.pl.

Alokacja środków na mikroprojekty w Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
i pozostające środki na dzień 19. 05. 2022 r.
Numer osi

2.

3.

4.

Nazwa osi priorytetowej

Alokacja
w%
CZ

Rozwój potencjału przyrodniczego
i kulturowego na rzecz wspierania
zatrudnienia

31,09 %

Edukacja i kwalifikacje

5,18 %

Współpraca instytucji i społeczności

Razem za Fundusz Mikroprojektów w ER Silesia

63,73 %
100 %

Alokacja z EFRR
w EUR

Środki EFRR pozostające do dyspozycji po 15. posiedzeniu EKS
w EUR

674 160

3,28

PL

1 168 485

0,00

razem

1 842 645

3,28

CZ

112 360

0

PL

194 748

84 823,91

razem

307 108

84 823,91

CZ

1 380 526

-3 364,03

PL

2 396 717

68 123,09

razem

3 777 243

64 759,06

5 926 996

149 586,25

Fundusz Małych Projektów 2021-2027
Dnia 1 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz wysłało do Komisji Europejskiej dokument programowy dla programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. W rozdziale 6. tego dokumentu podane są podstawowe informacje
dotyczące Funduszu Małych Projektów:
małych projektów inwestycyjnych zakłada się maksymalną kwotę
Program będzie wspierał zgodnie z art. 25 rozporządzenia Interreg
dofinansowania 40 000 EUR z EFRR, a w przypadku wspólnego fiprojekty o ograniczonej wysokości finansowej – małe projekty – za
pośrednictwem Funduszu Małych Projektów. Beneficjentami Funnansowania 80 000 EUR.
duszy Małych Projektów będą euroregiony, które działają
na pograniczu czesko-polskim. Każdy Fundusz Małych
Projektów podlega zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący.
Realizacja małych projektów będzie możliwa w następujących osiach priorytetowych programu:
1 (tylko środowisko), 2 (turystyka) i 4 (współpraca między
instytucjami i obywatelami). Małe projekty muszą przy
czyniać się do realizacji celów priorytetów, z których pozyskują finansowanie. Wybór małych projektów będzie
odbywał się w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny,
zawsze będą w nim uczestniczyć przedstawiciele strony
czeskiej i polskiej.
Maksymalna alokacja finansowa na Fundusz Małych Projektów stanowi 20% budżetu programu.
Dla małych projektów przewiduje się, że maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 30 000 EUR z EFRR, Pierwsze nabory w ramach Funduszu Małych Projektów 2021-2027 w poszczególnych
a w przypadku wspólnego finansowania 60 000 EUR. Dla euroregionach spodziewane są w pierwszej połowie 2023 roku.
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Silesianka

Poznaj naszą Silesiankę!
W czerwcu bieżącego roku uruchomiono program lojalnościowy
w ramach transgranicznego szlaku wież i platform widokowych
w Euroregionie Silesia. „Pierwsze kroki w celu stworzenia szlaku
Silesianka podjęliśmy już w 2016 roku”, mówi Jana Novotná Galuszková, wieloletnia sekretarz Euroregionu Silesia. „Na początku
zinwentaryzowano istniejące punkty widokowe oraz rozpoznano zainteresowanie gmin, miast i innych podmiotów stworzeniem nowych. W trakcie kolejnych
lat stopniowo zbudowano trzynaście nowych wież i platform widokowych po obu stronach granicy,
a po otworzeniu ostatnich trzech
obiektów w zeszłym roku mogliśmy sfinalizować produkt łączący
wszystkie obiekty na szlaku”.
Turyści zwiedzający szlak mogą delektować się widokami z wysokości
na historyczne miasta, rozejrzeć się
po okolicach, poczuć industrialną
atmosferę lub historię obszaru polsko-czeskiego pogranicza. Opawska Hláska, platforma widokowa
nad tzw. Zaczarowanym Ogrodem
w Arboretum w Raciborzu, Bolt
Tower w Dolní oblasti Vítkovice,
betonowa wieża widokowa Šibenice koło Stěbořic, przypominająca
czasy budowy czechosłowackich
umocnień militarnych, wieża widokowa na unikatowych Granicznych
Meandrach Odry w Chałupkach czy niemal trzydziestometrowa
wieża widokowa Halaška w Budišovie nad Budišovkou, z której
roztaczają się fantastyczne widoki od Jesioników po Beskidy –
to wszystko, a nawet jeszcze więcej, oferuje szlak. Od czerwca
bieżącego roku przygotowany jest, nie tylko dla prawdziwych
pasjonatów wież widokowych, program lojalnościowy z wieloma ciekawymi nagrodami. Na obiektach szlaku umieszczono
tabliczki z informacjami i kodem QR, za pośrednictwem którego osoby zainteresowane mogą przystąpić do programu lojalnościowego na stronie internetowej Silesianki. Do tabliczek
są przymocowane także metalowe pieczątki, które można odrysować do książki wędrowca. W wybranych miejscach można
zdobyć też tradycyjną pieczątkę. Dla tych, którzy wezmą udział
w programie, czekają różne nagrody promocyjne, gry oraz modele 3D poszczególnych wież widokowych. Nagrody można
odebrać w wybranych punktach, np. w Informacji Turystycznej
w Opawie, Ostrawie i Odrach, w Powiatowym Muzeum Ziemi
Głubczyckiej w Głubczycach oraz w biurze polskiego sekretariatu Euroregionu Silesia w Raciborzu. Zainteresowani mogą też
we wszystkich punktach odebrać bezpłatnie materiały promocyjne – oprócz wspomnianej książki wędrowca do zbierania tradycyjnych pieczątek dostępna jest też mapa całego szlaku oraz
broszura w czterech wersjach językowych, oferty tematycznych
wycieczek pieszych, rowerowych, samochodowych i dla rodzin
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z dziećmi, a także karty poszczególnych obiektów z oferowanymi
atrakcjami w okolicy. Po całym szlaku turystów oprowadza maskotka Silesianki, wybrana w ramach dziecięcego konkursu plastycznego. Do konkursu wpłynęło ponad 230 prac dzieci z obu
stron granicy, a wyłoniony projekt uczennicy jednej z opawskich
szkół podstawowych posłużył potem jako wzór maskotki, której
formę graficzną opracowała zawodowa ilustratorka.
„Cieszę się, że udało nam się kilkuletnie starania doprowadzić do
pomyślnego końca i że wreszcie w tegorocznym sezonie możemy
turystom przedstawić kompleksowy
produkt. Drugie miejsce w konkursie
na Nagrody turystyczne kraju morawsko-śląskiego 2021, jakie zajęła
nasza Silesianka w kategorii »Najlepsze osiągnięcie w turystyce«, jest dla
nas ogromną nagrodą, a także zobowiązaniem na przyszłość,” mówi Roman Tománek, główny menadżer całego projektu, którym w tym samym
konkursie został osobistością ruchu
turystycznego kraju morawsko-śląskiego za 2021 rok. W celu długofalowego utrzymania stworzonego
szlaku, jego dalszego rozwoju i szerokiej promocji Euroregion Silesia
przygotował kolejny projekt, który
– podobnie jak wszystkie dotychczasowe działania związane z tworzeniem tego transgranicznego szlaku
– będzie finansowany ze środków
programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska. W przyszłym roku
więc turyści mogą oczekiwać m.in. gry plenerowej „Poznaj naszą
Silesiankę!”, która zostanie przedstawiona na różnych wydarzeniach odbywających się po obu stronach granicy. Nie zastanawiaj
się więc i ruszaj w obłoki!

www.silesianka.eu

Silesianka
silesianka_plcz

Z wieży miejskiej Hláska w Opawie roztaczają się widoki na centrum miasta, a przy
dobrej widoczności także na szczyty Wysokiego Jesionika z Pradziadem i Niskiego
Jesionika – Malý i Velký Roudný.

Silesianka

Biuletyn Euroregionu Silesia

SILESIANKA W PRAKTYCE,
CZYLI JAK PRZEZ TRZY DNI WĘDROWALIŚMY
Pod koniec czerwca 2022 roku przedstawiciele partnerów projektu oraz niektórych obiektów zlokalizowanych na szlaku Silesianka uczestniczyli w trzydniowej pieszej wędrówce szlakiem, w ramach której chcieli sprawdzić funkcjonalność jednej z opracowanych wycieczek tematycznych, a także programu lojalnościowego. Przedstawiamy mały (potraktowany z humorem) fotoreportaż
z tej wędrówki…

Polsko-czeska grupa w celu sprawdzenia szlaku ruszyła na pieszą trzydniową wycieczkę po czeskiej części szlaku
„Początkowo nie planowano testowania szlaku pod kątem domowych pupili. Piesek Leo dał jednak radę tak samo dobrze jak my, ludzie!”

Wieża widokowa „Těchanovická vyhlídka” na horyzoncie
„20 kilometrów w ciągu jednego dnia to naprawdę dużo! Czy ktoś wie, kto wpadł na
taki pomysł?!”

Drewniane leżaki przy wieży widokowej „Těchanovická vyhlídka” zachęcają do
odpoczynku
„Dziewczyny, a czy ta mapa nie jest do góry nogami?”

Na wieży widokowej Halaška – podobnie jak na wszystkich wieżach i platformach
widokowych szlaku Silesianka – umieszczona jest tabliczka z informacjami, kodem
QR i metalową pieczęcią do odrysowania w książce wędrowcy
„Haniu, nie naciskaj tak, bo wieża się przewróci!”

Jeden z ostatnich przystanków podczas trzydniowego wędrówki – Kopalnia
Flaschara
„Czy naprawdę jesteśmy wszyscy? Czy nikt nie został na dole w podziemiach?
A gdzie Leo?!!!
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Odra - symbol Euroregionu Silesia

KAJAKIEM PO ODRZE
Granice całego Śląska tworzą kształt przypominający liść
wprawni kajakarze powinni przeznaczyć około 6 godzin.
dębu. Rzeka Odra jest w tym liściu żyłą główną, a jej dopłyNa tym odcinku można w kilku miejscach bezpiecznie zawy są niczym żyłki boczne. Nic więc dziwnego, że wokół
kończyć lub przerwać spływ przy wybudowanych w ostatOdry od najdawniejszych czasów koncentrowało się życie,
nich latach przystaniach: w Zabełkowie i Krzyżanowicach.
nie tylko gospodarcze. Dzisiaj być może znaczenie gospoSamo dopłynięcie do Raciborza będzie obecnie problemadarcze rzeki jest mniejsze, za to jej
„zastosowanie” turystyczne systematycznie rośnie.
Na obszarze Euroregionu Silesia,
choć przecież nie tylko, w ostatnich
latach wzrosło zainteresowanie
wykorzystaniem Odry jako szlaku
turystyki kajakowej. Obecnie cały,
ok. 50-kilometrowy odcinek Odry
na terenie województwa śląskiego (polskiej części Euroregionu
Silesia) można pokonać kajakiem
lub pontonem. Warto rozważyć
rozpoczęcie spływu już w Republice Czeskiej, czy to w Ostrawie,
czy np. w Wierzniowicach na rzece Olzie. Startując w Chałupkach
od razu rozpoczynamy „z przytupem”. Mamy bowiem przed sobą
efektowne i unikalne w skali całego kraju Graniczne Meandry Odry
– rzeka wije się tu na długości oko- Jedna z imprez wodniackich na Odrze w Raciborzu
ło 7,5 km, płynąc w naturalnym
korycie. Poza pięknymi krajobrazami możemy podziwiać
tyczne w związku z budową zbiornika przeciwpowodziorzadkie gatunki zwierząt i roślin. Nic dziwnego, że tereny
wego Racibórz Dolny.
te objęto ochroną po obu stronach granicy. Jednocześnie
Od Raciborza Odra jest już dobrze do spływów przystojest to odcinek stosunkowo trudny i nie polecany na „kajasowana. W samym centrum miasta, przy Parku Zamkokarski debiut”. Zaraz za meandrami do Odry wpływa Olza
wym, znajduje się efektowna przystań kajakowa, z któi już spokojniejszym odcinkiem dopłyniemy do Raciborza.
rej można wyruszyć na dalszy szlak. Kolejne możliwości
Na odcinek od przygranicznych Chałupek do Raciborza niewyjścia na brzeg to Zawada Książęca i Ciechowice. Nie
można przegapić miejscowości
Turze, gdzie do Odry wpływa rzeka Ruda. Tu trzeba przypomnieć,
że także atrakcyjna dla kajakarzy
Ruda wygrała w ogólnopolskim
konkursie na Rzekę Roku 2015.
Krótko potem Odra opuszcza
powiat raciborski, a my możemy
zakończyć nasz rejs w stanicy kajakowej w Dziergowicach.
Sezon wodniacki na Odrze trwa
od wiosny do jesieni. Organizacją spływów zajmują się samorządy i lokalni pasjonaci kajakarstwa. Ponadto istnieje możliwość
indywidualnego wypożyczenia
sprzętu w miejscowych klubach
kajakowych. Do największych
imprez wodniackich na Odrze
należą Pływadło oraz Meander
Orient Express.
Graniczne Meandry Odry (Foto: P. Nieznański)
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