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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

 
Wałbrzych, 21.11.2013 r. 
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Strategia zintegrowanej współpracy 
czesko-polskiego pogranicza 

 

 
 
 
 
 
 

I połowa 2010 r. – rozpoczęcie rozmów nt. EUWT               
z udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
 
sierpień 2010 r. – pierwsze spotkanie grupy roboczej 
 
wrzesień 2010 r. – wspólna wizyta studyjna dot. EUWT 
 
czerwiec 2011 r. – złożenie wspólnego projektu 
„Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego 
pogranicza” 

Jak to się zaczęło ... 
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Strategia zintegrowanej współpracy 
czesko-polskiego pogranicza 

 

W dn. 5 października 2011 r. w Jeleniej Górze podpisany został 
List intencyjny dot. EUWT 

 
 
 
 
 
 

• rozwój i wspieranie partnerskiej współpracy  
   na zasadach równości i wzajemnych korzyści 
 

• pogłębianie współpracy pomiędzy mieszkańcami,   
   podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami   
   społecznymi z obszaru Stron 
 

• podjęcie wspólnych działań na rzecz utworzenia   
   Europejskiego Ugrupowania Współpracy   
   Terytorialnej w oparciu o krajowe i europejskie   
   regulacje w tym zakresie  
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Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 

• okres realizacji projektu: 
   styczeń 2012 – grudzień 2013 (     2014) 
 
• partnerzy projektu:  
   Województwo Dolnośląskie, Kraj Kralowohradecki,  
   Kraj Ołomuniecki, Kraj Liberecki, Kraj Pardubicki,  
   polskie i czeskie części Euroregionów Nysa i Glacensis 
 
• budżet projektu:  
   całkowita wartość projektu: 269 633,03 EUR 
   dofinansowanie projektu z EFRR – 85% 
 
   budżet dla Województwa Dolnośląskiego: 88 646,37 EUR 
   dofinansowanie z EFRR: 75 349,41 EUR 
 

Projekt „Strategia zintegrowanej współpracy czesko-
polskiego pogranicza” 
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Cel projektu 

Strategia zintegrowanej współpracy 
czesko-polskiego pogranicza 

Opracowanie Strategii  

zintegrowanej  

współpracy 2014-2020 –  

analiz dotyczących możliwości pogłębienia 

współpracy transgranicznej między 

partnerami poprzez utworzenie 

Europejskiego Ugrupowania Współpracy 

Terytorialnej (EUWT) 



7 

   

Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 

Działania projektu 

 opracowanie analiz potencjału współpracy  

    transgranicznej dla obszaru polsko-czeskiego 

    pogranicza pod katem możliwości utworzenia EUWT 
 

 uruchomienie strony internetowej projektu –  

    www.4cbc.eu – która w przyszłości będzie stroną EUWT 

 

 opracowanie analizy porównawczej administracji  

    publicznej w Polsce i Republice Czeskiej 

 

 staże wymienne pracowników instytucji partnerów  

    projektu 

http://www.4cbc.eu/
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Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 

Jakie wyzwania stoją jeszcze 
przed nami 

 opracowanie analiz uwarunkowań prawnych  

    dla polskiego i czeskiego obszaru projektu 

 

 opracowanie wspólnej Strategii zintegrowanej  

    współpracy na lata 2014-2020 wraz z Planem Działań 

 

 zawarcie Umowy o współpracy 

 

 rejestracja EUWT NOWE SUDETY z o.o.  
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Rejestracja EUWT NOWE SUDETY z o.o. 

Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 

Rejestracja Ugrupowania planowana jest  
w I półroczu 2014 r. 
 
EUWT będzie zarejestrowane w Polsce        
i będzie podlegać polskiemu prawu 
 
Siedziba statutowa i siedziba sekretariatu 
Ugrupowania będą znajdować się              
w Jeleniej Górze  
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Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 

Podstawy prawne 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.  
5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej 

(EUWT) (Dz. U. UE L 210/19 z 31.7.2006 r.) 
+ 

Prawo krajowe 

Pierwszy europejski podmiot współpracy, który: 
 

posiada osobowość prawną 
 

umożliwia współpracę pomiędzy podmiotami z różnych 
poziomów administracyjnych  

 
ułatwia i promuje współpracę terytorialną 

 
wzmacnia ekonomiczną i społeczną spójność w Unii Europejskiej 
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Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 

 

 

 

 

 

Etapy tworzenia EUWT z siedzibą statutową w RP 

opracowanie tekstu Konwencji oraz Statutu EUWT 

podjęcie przez organy stanowiące członków założycieli uchwał w sprawie 
przystąpienia do EUWT oraz przyjęcia tekstu Konwencji i Statutu EUWT 

złożenie wniosku wraz z uchwałami organów do właściwych Ministrów (w RP – 
Minister właściwy ds. Spraw Zagranicznych; w RCz – Minister Rozwoju 
Regionalnego) w celu uzyskania zgody na przystąpienie do EUWT; w Polsce zgoda 
jest wyrażana po uzgodnieniu z ministrami: spraw wewnętrznych, finansów oraz 
rozwoju regionalnego 

rejestracja EUWT rejestrze Ugrupowań prowadzonym przez MSZ RP 
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Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 

intensyfikacja, ułatwianie i upowszechnianie 
polsko-czeskiej współpracy transgranicznej 
dla wzmocnienia spójności ekonomicznej   
i społecznej obszaru działania Ugrupowania, 
głównie poprzez wdrażanie projektów 
i programów współpracy terytorialnej 

 
 

Cel EUWT NOWE SUDETY z o.o.  
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Strategia zintegrowanej współpracy 
czesko-polskiego pogranicza 

 

Obszar:  
37 655 km² 
 
Mieszkańcy: 
5 068 tyś. 
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 turystyka: wspólny obszar turystyczny (np. Jakuszyce – 

Harrachov), turystyka uzdrowiskowa 

 transport drogowy i kolejowy 

 ochrona zasobów naturalnych i kulturowych 

 rozwój przedsiębiorczości 

 badania, rozwój technologiczny i innowacje 

 integracja społeczna 
 
 
 
 

Główne obszary współpracy w ramach  
EUWT NOWE SUDETY z o.o. 

Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 
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Jakie będzie EUWT NOWE SUDETY z o.o. 

Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 

 realizacja działań istotnych dla zrównoważonego rozwoju całego pogranicza 
 
 prowadzenie działalności w oparciu o zasadę subsydiarności w stosunku do jst  
i innych podmiotów działających na pograniczu 
 
 platforma współpracy pomiędzy wszystkimi najważniejszymi aktorami 
działającymi na pograniczu 
 
 podmiot wdrażający projekty (beneficjent POWT RCz – RP; EWT B i C, 
programów sektorowych UE) 
 
 narzędzie lobbingu dla ważnych przedsięwzięć polsko-czeskiego pogranicza 
(Warszawa, Praga, Bruksela) 
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EUWT jako odpowiedź na wyzwania 
stawiane przed polityką regionalną 

 idea koncentracji merytorycznej i finansowej 

 realizacja tzw. „projektów kluczowych” 

 komplementarność projektów 

 realizacja projektów o najwyższej wartości 

dodanej 

Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 
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Najbardziej innowacyjne pogranicze Polski 
 EUWT TRITIA z o.o. 

rejestracja: 25 luty 2013 r. 

Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 
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Biuro projektu 

Strategia zintegrowanej współpracy  
czesko-polskiego pogranicza 

 

tel. 71 776 95 03 

euwt@dolnyslask.pl 

www.4cbc.eu 
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

Departament Marszałka 

Wydział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych 

ul. Mazowiecka 15; 50-411 Wrocław  

www.umwd.dolnyslask.pl/ewt 

 

http://www.4cbc.eu/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt
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