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Szanowni Państwo !

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w celu maksymalnego wyeksponowania atutów położenia 
regionu prowadzi intensywną współpracę transgraniczną i transnarodową, m.in. z wykorzystaniem 
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jednym z priorytetów tej współpracy jest poprawa 
dostępności transportowej jako warunku rozwoju powiązań gospodarczych, społecznych i kultural-
nych pomiędzy Dolnym Śląskiem a sąsiadującymi z nim regionami. 

Szczególne miejsce w tych działaniach zajmuje realizacja projektów Via Regia i Via Regia plus, których 
nazwa odnosi się do historycznego szlaku handlowego łączącego Zachód ze Wschodem Europy. Szlak 
ten jest obecnie określany jako III Paneuropejski Korytarz Transportowy, a jego osią na terenie Polski 
i Dolnego Śląska jest autostrada A4. W projektach uczestniczyło kilkunastu partnerów regionalnych 
z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. W rezultacie powstało szereg prac studialnych zmierzają-
cych do określenia warunków poprawy dostępności komunikacyjnej, wzmocnienia potencjału gospo-
darczego i turystycznego oraz utrwalenie sieci współpracy i powiązań funkcjonalnych regionów i miast 
partnerskich uczestniczących we wspomnianych projektach.

Przedstawiany Państwu numer Studiów nad rozwojem Dolnego Śląska zawiera rezultaty dolnoślą-
skich prac w ramach projektów Via Regia i Via Regia plus.

Rafał Jurkowlaniec

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
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1 | OD VIA REGII DO STRATEGII – IMRESJA NA TEMAT 
INSPIRACJI

Tematyką niniejszego zeszytu Studiów nad rozwojem Dolnego Śląska jest przybliżenie idei współpracy 
terytorialnej w Europie oraz przedstawienie rezultatów płynących z projektów realizowanych w part-
nerstwie regionów i miast. Przedstawiono wybrane działania i opracowania analityczne, powstałe 
w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich: ED-CIII Via Regia oraz Via Regia 
plus. Obydwa przedsięwzięcia koncentrowały się na problematyce dostępności transportowej i poli-
tyce wzmacniania roli węzłów sieci transportowej i funkcjonalnej Europy. Kierując się kluczem regio-
nalnym, w zeszycie zaprezentowano wyniki prac, w których brali udział przedstawiciele samorządu 
województwa dolnośląskiego (Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu). Z materiałami opra-
cowanymi przez innych partnerów projektów można zapoznać się na stronach internetowych1 oby-
dwu przedsięwzięć. 
Mieszkańcy Dolnego Śląska jako jednego z największych regionów Polski posiadającego gęstą sieć dróg 
kołowych i linii kolejowych borykają się z niedogodnościami związanymi z dostępnością transportową. 
Szczególnie widoczne jest to w obszarze południa województwa, o najgorszych wskaźnikach dostęp-
ności transportowej. Sytuacja ta wynika z zaszłości historycznych ale przede wszystkim z  kontrastu 
uwarunkowań: znakomitego położenia geograficznego i relatywnie niedużych odległości do ważnych 
obszarów gospodarczych Europy oraz przeciwstawnych temu długich czasów przejazdu i wąskich gar-
deł infrastruktury transportowej. 
Problem dostępności transportowej na Dolnym Śląsku postrzegać można w dwóch skalach: ponadre-
gionalnej oraz wewnątrzregionalnej. W pierwszym przypadku, chodzi o powiązania między stolicami 
i większymi ośrodkami sąsiednich regionów, mającymi ogromny wpływ na rozwój Dolnego Śląska. 
W zakresie komunikacji transportowej z Niemcami i dwoma najważniejszymi niemieckimi ośrodkami 
rozwojowymi dla Dolnego Śląska Berlinem i Dreznem , trudnym do zaakceptowania jest fakt wydłu-
żenia się czasów przejazdu kolei w porównaniu z tymi z lat 30-tych XX wieku. Wówczas odległość ok. 
360 km dzielącą Berlin i Wrocław, pociąg pokonywał w 2h 44’. W końcu pierwszej dekady XXI wieku 
na przejazd między dwoma miastami poświęcić trzeba było niewiele powyżej 6h. Dziś czas ten, dzięki 
inwestycjom infrastrukturalnym zredukowano do 4h 47’. Do rekordowych osiągnięć sprzed niemal 80 
lat jeszcze się jednak nie zbliżyliśmy. Nieznaczną poprawę w segmencie transportu publicznego przy-
niosło uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Wrocław – Drezno. 
Zaniedbania organizacyjne i brak inwestycji infrastrukturalnych ograniczają kooperację z partnerami 
czeskimi, z którymi z racji położenia geograficznego cały Dolny Śląsk, nie tylko obszary przygraniczne, 
winien rozwijać naturalne kontakty społeczne i gospodarcze. Konieczne jest zrealizowanie inwesty-
cji infrastrukturalnych, które odblokują przepływ ludzi, towarów i usług najkrótszą z geograficznego 
punktu widzenia trasą łączącą Warszawę, Wrocław i Pragę. 
W przypadku powiązań wewnątrzregionalnych sytuację poprawiają inwestycje realizowane przez 
zarządców dróg kołowych, jednakże przyrost indywidualnych środków transportu wyprzedza zdecy-
dowanie tempo remontów i budowy nowych dróg, co sprzyja kongestii i wzrostowi kosztów trans-
portu na Dolnym Śląsku. W dalszym ciągu stopień dostępności transportowej nie spełnia oczekiwań 

1 www.viaregiaplus.eu; www.edc-viaregia.eu/

Dr Maciej Zathey (Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego)
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społecznych, czemu dawano wielokrotnie wyraz podczas prowadzonej debaty publicznej nad projek-
tem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 
Projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 wskazuje kon-
kretne przedsięwzięcia skorelowane z celami tematycznymi określonymi przez Komisję i Parlament 
Europejski. Są to zatem działania m.in. zorientowane na promowanie zrównoważonego transportu 
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych oraz 
wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Niezwykle ważnym tematem przed którym obec-
nie stoi samorząd województwa jest priorytetyzacja zadań związanych z regionalną polityką transpor-
tową w celu budowy spójnego systemu transportowego. Przedsięwzięcie to wymaga ścisłej koordyna-
cji inwestycji z programami realizowanymi na szczebli krajowym.
Warto zaznaczyć, iż inspiracje płynące z rezultatów projektów ED-CIII Via Regia oraz Via Regia plus 
mają swoje odzwierciedlenie w finalnej wersji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 
oraz będą stanowiły cenne źródło informacji w zakresie przygotowań nowego okresu programowania.
War to także wskazać studia:
• Potencjały wzmocnienia transportu kolejowego z wykorzystaniem połączeń długodystansowych, 
• Zintegrowany transgraniczny transport kolejowy na pograniczu polsko – czesko – niemieckim,
• Studium możliwości zwiększenia prędkości na linii kolejowej nr 274 na odcinkach Wrocław – 

Zgorzelec, jako alternatywy dla magistrali kolejowej E – 30,
które były wykonywane, przez partnerów projektu (Administrację Senatu Berlina ds. Rozwoju Miasta, 
Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i miasto Wrocław), i niosą ze sobą wysoki walor uży-
teczności dla realizacji polityki rozwoju na Dolnym Śląsku.
Współpraca międzyregionalna i wspólna realizacja projektów jest takim właśnie cennym instrumen-
tem pozwalającym na wypracowanie koncepcji rozwojowych wzbogaconych doświadczeniem i kry-
tycznym spojrzeniem partnera.
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Maciej Zathey, PhD
Director of the Regional Development Department, Marshal’s Offi  ce of Lower Silesia

1 | From Via Regia to Strategy – an impression on inspiration
 
The subject of this paper of Studies on the development of Lower Silesia consists in introduction of the idea 
of   territorial cooperation in Europe and presentation of the eff ects implying from the projects implemented 
in partnerships of regions and cities. Selected activities and analytical studies developed in the context of two 
projects funded by European funds, ED-CIII Via Regia and Via Regia plus, are presented. Both projects focused on 
the issues of transport accessibility and the policy of strengthening the role of nodes of the transport and func-
tional network in Europe. Following the regional key, the paper presents the results of works which involved 
representatives of the self-government of Lower Silesia (the Regional Bureau of Spatial Planning in Wroclaw). 
The materials developed by other project partners can be consulted on the websites1 of these two projects. 
Residents of Lower Silesia, as one of the largest Polish regions having dense network of roads and railways, 
face inconveniences associated with transport accessibility. It is particularly evident in the southern area of 
the voivodship, with the worst rates of transport accessibility. This situation is due to historical reasons, but 
primarily results from the contrast of conditions: excellent geographical location and relatively small distances 
to important economic areas of Europe, and the opposing long journey times and transport infrastructure 
bottlenecks. 
The problem of transport accessibility in Lower Silesia can be seen in two scales: supraregional and intrare-
gional. The fi rst case is about the connections between capital cities and larger centres in the neighbouring 
regions, which have a huge impact on the development of Lower Silesia. 
In terms of transport connections with Germany and the two German centres most important for the develop-
ment of Lower Silesia, Berlin and Dresden, it is diffi  cult to accept longer rail journey times compared with those 
from the 1930s. Then, the distance of approx. 360 km separating Berlin and Wroclaw, was travelled by train in 
2h 44’. At the end of the fi rst decade of the 21st century, the journey between the two cities required a little 
more than 6h. Now, thanks to infrastructure investments, this time is reduced to 4h 47’. However, we have not 
yet approached the record achievements dates almost 80 years ago. The launch of the direct rail link Wroclaw 
– Dresden allowed for slight improvement in the public transport sector. 
Both organizational negligence and the lack of investment in infrastructure limit cooperation with Czech part-
ners, with which, because of the geographical location, the whole Lower Silesia, not only the border areas, 
should develop natural social and economic relations. It is necessary to implement infrastructural investments 
that will unlock the fl ow of people, goods and services along the shortest, from the geographical point of view, 
route connecting Warsaw, Wroclaw and Prague. 
In the case of intraregional connections, the situation is improved by investments made by road managers but 
the increase in the amount of individual transport means is far ahead of the pace of renovation and construc-
tion of new roads, which contributes to congestion and increasing costs of transportation in Lower Silesia. The 
level of transport accessibility still does not meet the social expectations, which was repeatedly expressed in 
the course of the public debate on the draft 2020 Development Strategy for the Lower Silesia Voivodship.  
The draft updated 2020 Development Strategy for the Lower Silesia Voivodship indicates concrete measures 
correlated with the thematic objectives set by the Commission and the European Parliament. Therefore, they 
are activities focused inter alia on promoting sustainable transport and removal of capacity shortfalls in critical 
network infrastructures and promoting employment and labour mobility. An extremely important issue which 
is now faced by the voivodship self-government consists in prioritization of tasks related to regional transport 
policy in order to build a coherent transport system. This project requires close coordination of investment with 
programs implemented at the national level.

1 www.viaregiaplus.eu; www.edc-viaregia.eu/
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It is worth noting that the inspiration derived from the results of the projects ED-CIII Via Regia and Via Regia 
plus are refl ected in the fi nal version of the 2020 Development Strategy for the Lower Silesia Voivodship 
and will be a valuable source of information in the preparation of the new programming period.
It is also worth indicating the following studies:
• Potentials of strengthening rail transport using long-distance connections, 
• Integrated cross-border rail transport on the Polish - Czech - German border,
• Study of the possibility of increasing speed on the railway line No. 274 on sections Wroclaw – Zgorzelec, as 

an alternative to the major railway route E – 30,
which were carried out by the project partners (Berlin Senate Administration for Urban Development, 
Saxon State Ministry of the Interior and the city of Wroclaw), and have a high utility value for implementa-
tion of development policy in Lower Silesia.
Interregional cooperation and joint implementation of projects is indeed such a valuable instrument allo-
wing for the preparation of development concepts enriched with the experience and critical view of the 
partner.



2 | EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 
W OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ

2.1. Geneza Programu: 
od Interreg do Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

 

Lata 90. ubiegłego stulecia były okresem wzmożonej dyskusji i sukcesywnego wzrostu roli 
współpracy terytorialnej regionów i państw, dla realizacji celów rozwojowych Unii Europejskiej. 
Pierwszym bezpośrednim wyrazem uznania wagi tej współpracy było wyasygnowanie przez 
Komisję Europejską kwoty 21 milionów euro na wsparcie 14 transgranicznych projektów pilotażo-
wych. Ich celem było wspieranie rozwoju obszarów transgranicznych, a przede wszystkim pomoc 
w rozwiązaniu problemów wynikających z separacji instytucjonalnej, uniemożliwiającej zinte-
growane zarządzanie ekosystemami oraz ze skrajnie peryferyjnego położenia wobec ośrodków 
centralnych. 
Projekty te stworzyły bazę dla powołania w 1990 roku Inicjatywy Wspólnoty Europejskiej o nazwie 
Interreg I, w oparciu o którą, wdrożono kolejnych 31 projektów, obejmujących najuboższe regiony 
Unii Europejskiej. Za priorytet uznano rozwój ekonomiczny i restrukturyzację rejonów przygra-
nicznych, w tym wykształcanie inicjatyw służących zacieśnianiu stosunków pomiędzy regionami 
granicznymi oraz nowych form współpracy. 
W roku 1994 Komisja Europejska zdecydowała o kontynuowaniu wsparcia rozwoju obszarów 
transgranicznych w ramach Inicjatywy Interreg II. Program ten, początkowo był podzielony na dwa 
bloki współpracy: Interreg II A, który koncentrował się na współpracy transgranicznej i obejmował 
bardzo szeroki wachlarz zagadnień, zarówno w sferze gospodarowania przestrzenią jak też gospo-
darki i kultury, oraz Interreg II B, który wspierał rozwój sieci energetycznych i gazowych w wybra-
nych państwach UE. Dwa lata później, w maju 1996 r., Komisja Europejska ustanowiła trzeci blok 
programu, tzw. Interreg II C którego głównym celem było wspieranie międzynarodowej współpracy 
w dziedzinie planowania przestrzennego. Była to odpowiedź na coraz powszechniejszą świado-
mość dwóch faktów: po pierwsze – wrastającą współzależność różnych komponentów przestrzeni 
europejskiej i po drugie - rosnącego wpływu rozwoju terytorialnego i planowania przestrzennego 
na cele polityczne Wspólnoty.
Jedną z zasadniczych cech, które odróżniały Interreg II C od pozostałych bloków i wcześniejszych 
europejskich inicjatyw w tej dziedzinie, było to, że wskazania dla współpracy i typ promowanego 
partnerstwa odnosiły się do terytoriów znacznie rozleglejszych niż obszary przygraniczne – ramy 
terytorialne wyznaczało 7 Transnarodowych Obszarów Współpracy (tabela 1), w których partne-
rzy mieli tworzyć ponadnarodowe projekty wspierające rozwój terytorialny, a zwłaszcza planowa-
nie przestrzenne ponad granicami. 

Dr Magdalena Belof (Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu)
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Tabela 1. Transnarodowe Obszary Współpracy w Inicjatywie Wspólnoty Interreg II C

LP REGION KRAJE OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ

1 Region Morza Północnego Dania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, 

2 Północno Zachodni Obszar Metropolitalny Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania

3 Europa Południowo Zachodnia Francja, Hiszpania, Portugalia

4 CADSES
Albania, Austria, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 

Grecja, Jugosławia, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Słowenia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Włochy

5 Region Morza Bałtyckiego Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, 
Polska, Rosja, Szwecja, 

6 Obszar Alp Zachodnich i Morza Śródziemnego Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy

7 Obszar Atlantycki Francja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania 

W większości wymienionych Obszarów za główne cele współpracy uznano rozwój zrównoważo-
nych systemów miejskich i regionalnych, ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, rozwi-
janie połączeń transportowych i infrastrukturalnych oraz wzmacnianie wiedzy i poszukiwanie 
wspólnych rozwiązań proceduralnych w planowaniu przestrzennym. Współpracę realizowano 
w międzynarodowych grupach regionalnych obejmujących minimum 3 państwa, z tego przynaj-
mniej 2 z UE. Środki finansowe były przyznawane zwłaszcza działaniom na rzecz wytworzenia 
„wspólnego języka” w planowaniu przestrzennym oraz budowy scenariuszy i wizji rozwoju prze-
strzennego wskazanych obszarów, stwarzające podstawy dla przyszłych działań wiodących ku 
zrównoważonemu rozwojowi tych przestrzeni.
Inicjatywa Interreg była kontynuowana w latach 2000-2006, a jej komponent międzynarodowy pod 
nazwą Interreg III B, podobnie jak poprzednio, realizowany był w wyznaczonych obszarach współ-
pracy, których powołano tym razem 13. Dla Polski był to okres znaczący, bowiem od momentu akce-
sji w 2004 r. można było już realizować projekty na bazie pełnoprawnego partnerstwa w dwóch 
obszarach współpracy: Obszarze Morza Bałtyckiego oraz tzw. CADSES, czyli Obszarze Europy 
Centralnej, Dunaju, Adriatyku i Europy Południowo-Wschodniej. 
Inicjatywa Interreg okazała się znaczącym sukcesem Komisji Europejskiej - niewątpliwie była cel-
nym i znaczącym wsparciem wobec rosnącej potrzeby międzynarodowego dialogu i współpracy 
terytorialnej pomiędzy państwami i regionami Unii Europejskiej a także jej najbliższych sąsiadów. 
Potwierdzeniem tego sukcesu jest fakt, iż Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) w latach 
2007-2013, „awansowała” z poziomu Inicjatywy Wspólnoty do rangi odrębnego celu polityki spój-
ności Unii Europejskiej, otrzymując jednocześnie znacząco zwiększoną pulę środków na realizację 
- 8,7 mld euro (dla Interreg II i Interreg III budżety wynosiły odpowiednio 3,5 mld euro i 5,8 mld 
euro). 
Struktura organizacyjna EWT bardzo przypomina strukturę poprzedzającej ją Inicjatywy Interreg, 
stąd dla uproszczenia nazywana jest potocznie Interregiem IV. Podobnie jak poprzednio, współ-
praca realizowana jest w oparciu o 3 typy programów operacyjnych: współpracy transgranicznej 
jako kontynuacja Interreg III A, współpracy transnarodowej jako kontynuacja Interreg III B oraz 
współpracy międzyregionalnej jako kontynuacja Interreg III C. Także, analogicznie do poprzednich 
okresów, współpraca międzynarodowa (tzw. Intererg IV B) realizowana jest w ramach programów 
transnarodowych opracowanych dla 13 obszarów współpracy, spośród których Polska uczestniczy 
w dwóch – Programie dla Europy Środkowej oraz dla Obszaru Morza Bałtyckiego. 
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Rys. 1. Transnarodowe Obszary Współpracy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013. 
Figure 1. Transnational Cooperation Areas under the European Territorial Cooperation 2007-2013.

Źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/cooperat2007/transnational/transnat_mosaic.pdf
Source: http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/cooperat2007/transnational/transnat_mosaic.pdf

Structural Funds
2007 - 2013:
Transnational
Cooperation areas

Northern Periphery Baltic Sea

North West Europe North Sea

Atlantic Coast Alpine Space Central Europe

South West Europe Mediterranean South East Europe
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2.2. Obszar Europy Środkowej

Obszar Współpracy dla Europy Środkowej obejmuje 8 państw członkowskich UE: Czechy, Węgry, 
Austrię, Polskę, Słowację, Słowenię oraz wybrane regiony Niemiec i Włoch a także jeden kraj part-
nerski spoza UE – Ukrainę. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że poprzednio (w trakcie 
realizacji Inicjatywy Interreg IIC oraz IIIB) obszar ten stanowił część znacznie szerszego programu 
CADSES, który obecnie podzielony został na 2 części. 

Rys. 2. Obszar Współpracy dla Europy Środkowej 2007-2013. 
Figure 2. Central Europe Cooperation Area 2007-2013.

Źródło: Europejska Współpraca Terytorialna 2007 – 2013. Europa Środkowa Program Operacyjny (2007)
Source: European Territorial Cooperation 2007 - 2013. Central Europe Operational Program (2007)

Już sama nazwa CADSES czyli Obszar Europy Centralnej, Dunaju, Adriatyku i Europy Południowo 
– Wschodniej wskazuje, iż było to terytorium bardzo rozległe, niejednorodne i obejmujące prze-
strzenie zróżnicowane geograficznie. Odróżniało się tym samym od większości pozostałych euro-
pejskich obszarów współpracy, które wyłonione zostały w oparciu o wiele cech wspólnych, lub 
wręcz tworzące możliwy do identyfikacji wielki obszar geograficzny (jak choćby Obszar Morza 
Bałtyckiego). CADSES był obszarem niezwykle rozwarstwionym pod względem politycznym, spo-
łecznym i gospodarczym. Delimitacja jego zasięgu dla programu Interreg była procesem złożonym, 
a ostateczny rezultat uwarunkowany był wieloma współzależnymi czynnikami – w tym głównie 
politycznymi, związanymi z planowaną akcesją do UE wielu krajów Europy Centralnej i Wschodniej. 
Priorytetem, było więc w tym wypadku nie tyle poszukiwanie jednorodnego obszaru, co zakreśle-
nie najwłaściwszego zasięgu dla realizowania współpracy w perspektywie przyszłego rozszerze-
nia granic Unii Europejskiej i realizacji celów jej zintegrowanego rozwoju przestrzennego. Dlatego 
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obszarami o szczególnym znaczeniu były regiony przyległe do zewnętrznych granic Unii po obu jej 
stronach – zarówno w Europie Centralnej, przy granicy Niemiec i Austrii, jak też na południu w rejo-
nach granicznych Grecji i Bułgarii. Zasięg CADSES określił również bieg Dunaju – od Szwarcwaldu 
po Morze Czarne – ogniwo spinające mozaikę przestrzeni kulturowych, przyrodniczych, turystycz-
nych i gospodarczych, nieposiadających jednak bezpośredniej bazy instytucjonalnej dla realizo-
wania zintegrowanej polityki przestrzennej. Ostatecznie, współpracą objęto 18 państw, z których 
początkowo (do roku 2004) tylko cztery były państwami członkowskimi UE, a resztę stanowiły 
państwa dopiero do UE kandydujące oraz państwa będące w okresie przedakcesyjnym. 
Jak wspomniano, w nowym okresie programowania dla funduszy strukturalnych (2007-2013), 
obszar transnarodowej współpracy CADSES został podzielony na dwie części, z których każda reali-
zuje odrębny program w obszarach Europy Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej.
Obecnie, obszar współpracy Europy Środkowej obejmuje terytorium wielkości około 1,050,000 
km², a jego ludność szacuje się na około 148 milionów mieszkańców. Podobnie jak CADSES, obszar 
ten na tle pozostałych, pozostaje najbardziej zróżnicowany pod względem geograficznym, społecz-
nym, politycznym i gospodarczym. Właśnie ta różnorodność i największy potencjał ludnościowy są 
szczególnymi strategicznymi wyzwaniami dla jego rozwoju. 
Najważniejszymi cechami struktury przestrzennej obszaru są: wysoka gęstość zaludnienia, znaczna 
koncentracja ludności w strefach stołecznych (choć obserwuje się tu znaczące różnice pomiędzy 
krajami), stosunkowo wysoka pozycja i znaczenie małych i średnich miast, większy niż w pozosta-
łych częściach UE odsetek ludności zamieszkujący obszary wiejskie a także zróżnicowany charakter 
obszarów przygranicznych, zarówno pod względem społeczno-ekonomicznym jak też dostępności 
infrastruktury, rozwoju sieci współpracy czy wciąż żywych napięć wynikających z uwarunkowań 
historycznych, społeczno-kulturowych i politycznych.
Trendy demograficzne w obszarze Europy Środkowej są także bardzo zróżnicowane, wahając się 
pomiędzy znaczącym przyrostem ludności a jej wyraźnym spadkiem. Zaznaczyć przy tym należy, 
że różnice te wyraźnie zaznaczają się na poziomie nie tyle całych państw obszaru co ich regio-
nów. Generalne, w obszarze odzwierciedla się ogólnoeuropejska tendencja starzenia się populacji, 
a trendy migracyjne głównie wyznaczają kierunek z obszarów peryferyjnych do miejsc central-
nych. Na skutek skomplikowanej i burzliwej historii, obszar współpracy jest niezwykle zróżnico-
wany etnicznie i pod względem mniejszości – zwłaszcza zamieszkujących obszary przygraniczne. 
Wyraźnie zaznacza się tu mniejszość romska – słabo zasymilowana i mająca słaby dostęp do edu-
kacji, możliwości mieszkaniowych, usług i opieki zdrowotnej. 
Obszar Europy Środkowej posiada olbrzymie zasoby dziedzictwa kulturowego. Jest ono jednak 
zagrożone, co wynika m.in. z braku perspektyw inwestycyjnych dla wielu elementów tego dziedzic-
twa a także niskiej świadomości jego wartości i ryzyka nieodwracalnej degradacji. Obszar objęty 
programem cechuje także niezwykła różnorodność i zasobność w bogactwa naturalne, w tym kra-
jobraz, także podlegające silnym zagrożeniom, mimo iż stan środowiska naturalnego w tym obsza-
rze sukcesywnie poprawia się w ciągu minionych lat. 
Sytuacja gospodarcza w obszarze współpracy jest także bardzo zróżnicowana, bowiem zawiera 
on, obok kilku najbogatszych regionów europejskich, także grupę najbiedniejszych. Różnice te 
są znacznie większe niż w krajach Europy Zachodniej. W Europie Środkowej wciąż trwa proces 
zmian strukturalnych w nowych państwach członkowskich. Wiąże się to z niejednolitym pozio-
mem udziału kapitału zagranicznego w gospodarkach państw tej strefy. Wyraźnie zaznacza się tu 
także zróżnicowana dostępność rynków pracy, kwalifikacji, technologii i innowacji a nawet nie-
równowaga w dostępie do podstawowej infrastruktury, co wpływa z kolei na bardzo zróżnicowany 
poziom dostępności obszaru. Linie podziału w rozwoju ekonomicznym przebiegają przede wszyst-
kim wzdłuż dawnej „żelaznej kurtyny” oraz wzdłuż wschodniej granicy UE, choć wyznaczają także 
wyraźne międzyregionalne dysproporcje. 
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Rys. 3. Poziom gospodarczy – PKB per capita wg parytetu siły nabywczej (PPP) 2003
Figure 3. Economic level -GDP per capita based on purchasing power parity (PPP) 2003

Źródło: Europejska Współpraca Terytorialna 2007–2013. Europa Środkowa Program Operacyjny (2007)
Source: European Territorial Cooperation 2007 - 2013. Central Europe Operational Program (2007)

Rys. 4. Stopa bezrobocia w roku 2004
Figure 4. Unemployment rate in 2004

Źródło: Europejska Współpraca Terytorialna 2007 – 2013. Europa Środkowa Program Operacyjny (2007)
Source: European Territorial Cooperation 2007 - 2013. Central Europe Operational Program (2007)
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Rys. 5. Procentowy udział wydatków w PKB na badania i rozwój (B+R) 2003
Figure 5. Percentage share of expenditure in GDP on research and development (R & D) 2003

Źródło: Europejska Współpraca Terytorialna 2007–2013. Europa Środkowa Program Operacyjny (2007)
Source: European Territorial Cooperation 2007 - 2013. Central Europe Operational Program (2007)

2.3. Założenia i struktura Programu 

Program współpracy dla Europy Środkowej powstał w oparciu o analizy potrzeb w zakresie roz-
woju terytorialnego tego obszaru i - w okresie jego tworzenia (2007) - uwzględniał zasadnicze kie-
runki polityki UE w tym zwłaszcza strategię lizbońską i goeteborską oraz Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty dla Polityki Spójności 2007-2013. Jak podkreślono w dokumencie programowym: 
„Program dla Europy Środkowej ma na celu obranie konsekwentnego i przejrzystego, aczkolwiek ela-
stycznego podejścia strategicznego, […] rozumiany jest jako „system uczący się”, który przystosowuje 
się z czasem od potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych” .

Za główny cel programu obrano: „Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej 
integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej”, przy czym: spójność tery-
torialna rozumiana jest jako równomierne rozmieszczenie działalności człowieka na obszarze 
i dopełnienie spójności gospodarczej i społecznej; integracja ma wymiar społeczny, ekonomiczny 
i terytorialny i ma na celu głównie usunięcie barier ograniczających ruch ludzi, dóbr, informacji 
i poglądów a konkurencyjność, uznawana za niezbędny warunek dla osiągnięcia dobrobytu gospo-
darczego oraz wysokiej jakości życia, definiowana jest jako pojęcie bardzo złożone, obejmujące 
czynniki „miękkie”, pozytywnie spływające na działalność gospodarczą, jakość życia, zrównowa-
żony rozwój, równouprawnienie płci itd.
Dla celu głównego określono dwa tzw. „podejścia strategiczne” jakimi są: (1) Wspieranie konkuren-
cyjności obszaru Europy Środkowej poprzez wzmacnianie struktur innowacyjności i dostępności 
oraz (2) Poprawa równomiernego i zrównoważonego terytorialnego rozwoju poprzez podniesie-
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nie jakości środowiska oraz rozwój atrakcyjnych miast i regionów w obszarze Europy Środkowej. 
Tak zakreślone cele i założenia realizowane są poprzez cztery tematyczne Priorytety: 
Priorytet 1:  Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej
Priorytet 2:  Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej
Priorytet 3:  Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
Priorytet 4:  Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności regionów i miast. 
Pozornie, priorytety te pozostają na dość dużym poziomie ogólności i można odnieść wrażenie, 
że nie odzwierciedlają w jakiś szczególny sposób specyfiki obszaru, jednak dokumenty programu 
i podręczniki wdrażania dość wyraźnie wskazują dla każdego z nich specyficzne, wspierane przez 
Program obszary interwencji, precyzują cele operacyjne, wskazują grupy docelowe i pożądane 
rezultaty. Wskazania te odpowiadają na konkretne potrzeby rozwoju terytorialnego zdiagnozo-
wane podczas przeprowadzonej dla tego obszaru analizy SWOT (patrz diagram 1).

Diagram 1: Schemat hierarchiczny celów dla obszaru Europy Środkowej
Diagram 1: Hierarchical scheme of objectives for the area of Central Europe

Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa 
konkurencyjności obszaru Europy Środkowej
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struktur innowacyjności i dostępu

Podnoszenie równomiernego i zrównoważonego 
terytorialnego rozwoju poprzez podniesienie jakości 

środowiska oraz rozwój atrakcyjnych miast 
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Europy Środkowej poprzez 
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2) Rozwój współpracy 
w dziedzinie multimodalnej 
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Źródło: Europejska Współpraca Terytorialna 2007–2013. Europa Środkowa Program Operacyjny (2007)
Source: European Territorial Cooperation 2007 - 2013. Central Europe Operational Program (2007)



17EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION IN THE AREA OF CENTRAL EUROPE

Projekty wdrażane w ramach Programu powinny być zgodne z uniwersalnymi zasadami rozwoju 
Unii Europejskiej. W dokumencie programowym podkreślono i przybliżono zwłaszcza: zasadę 
zrównoważonego rozwoju, wspieranie innowacji oraz wspieranie równości szans i niedyskrymi-
nacji. Ponadto, program kładzie silny nacisk na promowanie dostępności odpowiedniej i aktual-
nej wiedzy wspierając takie konsorcja partnerskie, które posiadają faktyczną umiejętność rozwoju, 
wdrażania i rozpowszechniania zaplanowanych osiągnięć. Założono również, że działania mają 
być ukierunkowane na wypracowanie konkretnych, zauważalnych produktów i efektów, zwłaszcza 
takich, które łączą się z realnymi – obecnymi lub przyszłymi – inwestycjami czy inicjatywami. 
Dla całego Programu sformułowano jeden plan finansowy, który określa jego całkowity budżet na 
298 295 837 euro, z czego udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
246 011 074 euro. Partnerzy projektów z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii uzyskują współ-
finansowanie w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych, natomiast partnerzy z Austrii, 
Niemiec i Włoch - do 75%.
Program jest zarządzany poprzez system powiązanych instytucji, które opowiadają za jego wdra-
żanie, koordynację i nadzór. W skład tego systemu wchodzą m.in.: Komitet Monitorujący, Instytucja 
Zarządzająca, Instytucja Certyfikująca, Wspólny Sekretariat Techniczny, instytucje kontrolne a także 
Krajowe Punkty Kontaktowe. W Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy działa w ramach Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. Warto w tym miejscu nadmienić, że Program posiada bardzo interesującą 
stronę internetową a także interaktywny portal gdzie poszukiwać można partnerów projektowych 
i zamieszczać własne idee. 

2.4. Realizacja Projektów 

Drogą do realizacji projektów w Programie dla Europy Środkowej jest pozytywne przejście pro-
cedury aplikacyjnej. W trakcie trwania Programu (2007-13) ogłoszone były 4 nabory projektów. 
Wnioski aplikacyjne składane są przez Partnera Wiodącego projektu, który reprezentuje między-
narodowe konsorcjum partnerów. Muszą one zawierać jednoznaczną informację, który z prioryte-
tów Programu będzie wspierany przez dany projekt. 
Wszystkie projekty otrzymujące fundusze z Programu dla Europy Środkowej muszą spełniać okre-
ślone kryteria. Zasadniczym jest tu oczywiście ponadnarodowe partnerstwo, co oznacza, że projekt 
musi być realizowany przez konsorcjum składające się z przynajmniej 3 partnerów z co najmniej 
3 krajów. Preferowane są konsorcja wielodyscyplinarne i międzysektorowe. Partnerami projektów 
mogą być władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, instytucje o charakterze 
publicznym takie jak np. stowarzyszenia, agencje rozwoju, uczelnie publiczne itp. a także instytucje 
prywatne, w tym firmy. 
Kolejne istotne kryterium to ponadnarodowe odniesienie tematyczne, czyli zakreślenie proble-
matyki tak, aby wykraczała poza interes jednego regionu czy państwa i zapewnienie korzyści ze 
współpracy międzynarodowej dla wszystkich partnerów. 
Pozostałe kryteria to spójne podejście, efektywne zarządzanie, efektywne tworzenie i przekazy-
wanie wiedzy a także uzyskiwanie konkretnych produktów i rezultatów w kontekście ponadnaro-
dowym. Ponadto projektom winna przyświecać ogólna zasada polegająca na przestrzeganiu zasad 
rozwoju nienaruszającego równowagi środowiskowej. W trakcje realizacji projekty podlegają pro-
cedurom monitoringu i kontroli finansowej. 
W wyniku 3 naborów projektów (4 nabór zamknięto 14 października 2011 i wyniki oceny nie są 
znane w momencie redakcji niniejszego tekstu) zatwierdzono 94 projekty tym samym przyznając 
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ok. 83% przewidywanych środków, czyli kwotę ok. 192 milionów euro. O popularności Programu 
świadczyć może fakt, że owe 94 projekty wyłoniono spośród 410 zgłoszonych aplikacji. Imponujący 
jest także zakres partnerstwa – w obecnie realizowanych projektach uczestniczy aż 1013 partnerów 
ze wszystkich krajów obszaru, co oznacza, iż średnia liczba uczestników w każdym z projektów wynosi 
około 10. Średnia pomoc finansowa dla projektu kształtuje się na poziomie ok. 2 milionów euro.
Największym zainteresowaniem aplikujących cieszył się Priorytet 3, dotyczący - najogólniej ujmu-
jąc - zagadnień środowiskowych. Wśród projektów zatwierdzonych do realizacji dominuje tematyka 
ochrony przeciwpowodziowej, energii odnawialnej oraz opracowywania produktów i procesów przy-
jaznych środowisku. W ramach Priorytetu 1 (innowacje) zatwierdzone projekty skupiają się wokół 
zagadnień dotyczących tworzenia klastrów małych i średnich przedsiębiorstw (zwłaszcza w sektorze 
motoryzacyjnym), tworzenia powiązań pomiędzy sektorem badawczo – naukowym i przemysłem. 
W Priorytecie 2 (dostępność) dominuje tematyka związana z innowacyjnym podejściem do zarzą-
dzania korytarzami transportowymi, podniesieniem znaczenia regionalnego transportu kolejowego 
a także wspieraniem transportu wiązanego i logistyki. Priorytet 4 (konkurencyjność miast i regio-
nów) wspiera głównie projekty poszukujące rozwiązań dla rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, 
nakierowane na zrównoważone zarządzanie przestrzenią a także na wypracowanie strategii mini-
malizujących negatywne efekty zmian demograficznych i społecznych w obszarze Europy Środkowej. 
Pod względem liczby partnerów uczestniczących w projektach, prym wiodą Niemcy a  na kolejnych 
pozycjach znajdują się Polacy, Włosi i Austriacy, przy czym znamienitą większość partnerów stano-
wią instytucje pełniące funkcje publiczne (sektor administracji zajmuje drugą pozycję). 

Rys. 6. Ilość projektów zatwierdzonych dla poszczególnych Priorytetów, wg naborów. 
Figure 6. Number of projects approved for particular Priorities, by calls for proposal.

Źródło: Central Europe Programme, Annual Report 2010. Summary
Source: Central Europe Program, Annual Report 2010. Summary

2.5. Podsumowanie

Realizacja projektów w ramach Programu dla Europy Środkowej ma niewątpliwie znaczący wkład 
w budowę powiązań terytorialnych Unii Europejskiej, a także - kontynuując dorobek Inicjatywy 
Wspólnoty Interreg - wspiera dążenie do integrowania instrumentów planowania przestrzennego 
na terytorium europejskim. 



19EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION IN THE AREA OF CENTRAL EUROPE

Projekty przyczyniają się do tworzenia i utrwalania licznych sieci współpracy tematycznej, z zaanga-
żowaniem wszystkich poziomów administracji: krajowego, regionalnego, lokalnego oraz pomiędzy 
instytucjami politycznymi, kulturalnymi, ekonomicznymi, o charakterze komercyjnym i publicznym. 
Udział w międzynarodowych grupach roboczych znacząco wzbogaca poziom poznania i odniesie-
nia własnych problemów do wzajemnych uwarunkowań partnerów i celów europejskiej polityki 
spójności. Dzięki realizowanym projektom nie tylko rozwiązywane są problemy współpracujących 
ze sobą konsorcjów, ale powstaje także bogata, publicznie dostępna baza informacyjna, znacząco 
wzbogacająca wiedzę o obszarze i stanowiąca źródło informacji o dobrych praktykach i możliwych 
do wdrożenia rozwiązaniach innowacyjnych. 
Tematyka projektów w przeważającej większość przypadków jest powiązana wprost z celami stra-
tegicznego rozwoju regionów i miast, w których te projekty są realizowane, dlatego przy umiejęt-
nym podejściu, dla wielu podmiotów reprezentujących poziom administracji, program ma znaczący 
wkład w realizację tych celów. 
Europejska Współpraca Terytorialna w Obszarze Europy Środkowej jest instrumentem zauważal-
nym i ważnym w realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Jest to znamienne, zwłaszcza przy 
uświadomieniu sobie, że budżet programu stanowi zaledwie nikły ułamek (0,00071%) ogólnego 
budżetu UE dedykowanego w latach 2007-2013 Polityce Spójności. 

Źródła: 
1. Belof, M.: (2003): Rola ponadnarodowych projektów planistycznych w kształtowaniu ładu przestrzennego Europy. 

Raport Politechniki Wrocławskiej.
2. Central Europe Programme, Annual Report 2010. Summary
3. Di Piazza, B.: Central Europe Programme, strategic framework & future steps (prezentacja): http://www.central2013.

eu/news-events-publications/events/past-events/annual-event-2010-prague/
4. Europejska Współpraca Terytorialna 2007 – 2013 Europa Środkowa Program Operacyjny. Wersja zatwierdzona przez 

Komisję Europejską, maj 2007. 
5. http://www.ewt.gov.pl/
6. http://www.central2013.eu/
7. http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm
8. Podręcznik wnioskodawcy Programu dla Europy Środkowej, 4. nabór projektów (wersja polska)
9. Programme framework and timeline (prezentacja): http://www.central2013.eu/news-events-publications/events/

lab-4th-call/
10. Ritt, W.: How to move on? Accessibility in the framework of a transnational programme (prezentacja): http://www.

central2013.eu/news-events-publications/events/past-events/annual-event-2010-prague/
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2 | European Territorial Cooperation in the Area of Central Europe

2.1. Program’s Genesis: from Interreg to European Territorial Cooperation
The 90s of the last century were a period of intense discussion and a gradual increase in the role of territorial 
co-operation of regions and countries, all for the accomplishment of development objectives of the European 
Union. The fi rst direct recognition of the importance of this cooperation was a granting by the European 
Commission of € 21 million to support 14 cross-border pilot projects. Their goal was to promote development 
of cross-border areas, but above all to help in solving problems arising from institutional separation, preventing 
the integrated management of ecosystems and extremely distant location to central facilities. 
These projects have created the basis for establishing the European Community Initiative called Interreg I in 1990 
which formed the bases for implementing another 31 projects, encompassing the European Union’s poorest 
regions. Economic development and restructuring of the border regions were a priority, including forming ini-
tiatives aimed at strengthening the relations between border regions and new forms of cooperation.
In 1994, the European Commission decided to continue support the development of cross-border areas under the 
Interreg II Initiative. This program, was initially divided into two blocks of cooperation: Interreg II A, which focused 
on cross-border cooperation and included a very wide range of issues, both in terms of space management as well 
as economy and culture, and the Interreg II B, which supported the development of energy and gas networks in 
selected EU countries. Two years later, in May 1996 the European Commission established a third block of program, 
so called Interreg II C, whose main aim was to promote international cooperation in the fi eld of spatial planning. 
It was a response to the increasingly common awareness of two facts: fi rst - the increasing interdependence of 
various components of European space, and secondly - the growing impact of regional development and spatial 
planning policy on political objectives of the Community.
One of the main characteristics that distinguished Interreg II C from other blocks and earlier European initia-
tives in this fi eld, was that the indications for cooperation and the type of promoted partnership referred to 
territories far more extensive than the border regions - territorial frameworks were outlined by 7 Transnational 
Co-operation Areas (Table 1), in which partners had to create transnational projects to promote territorial deve-
lopment, especially spatial planning across borders.

Table 1. Transnational Cooperation Areas in the Community Initiative Interreg II C
REGION COUNTRIES COVERED BY COOPERATION

1 North Sea Region Denmark, Holland, Germany, Norway, Sweden, United 
Kingdom,

2 North West Metropolitan Region Belgium, France, Holland, Ireland, Luxembourg, Germany, 
United Kingdom

3 South West Europe France, Spain, Portugal
4 CADSES Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech 

Republic, Greece, Yugoslavia, Macedonia, Moldova, Germany, 
Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Ukraine, Hungary, Italy

5 Baltic Sea Region Belarus, Denmark, Estonia, Finland, Lithuania, Latvia, 
Germany, Norway, Poland, Russia, Sweden,

6 Western Alps Region and Mediterranean Sea Greece, Spain, France, Italy

7 Atlantic Region France, Spain, Ireland, Portugal, United Kingdom

In most of these Regions, deemed as the main objectives of cooperation were development of sustainable urban 
and regional systems, protection of natural and cultural heritage, development of transport links and infrastruc-
ture, as well as strengthening knowledge and search for common procedural solutions to spatial planning. The 
cooperation was carried out in international regional groups covering a minimum of 3 countries, with at least 2 of 
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the EU. The funds were granted particularly for activities to produce a „common language” in spatial planning as 
well as construction of scenarios and visions of spatial development of indicated areas, presenting a basis for future 
actions leading to sustainable development of these spaces.
The Interreg Initiative was continued in 2000-2006, and its international component called Interreg III B, as pre-
viously, was carried out in designated areas of cooperation of which 13 were set up this time. For Poland this 
was a period of great signifi cance because from the moment of accession in 2004 it was possible to carry out 
projects on the basis of full partnership in two areas of cooperation: Baltic Sea Region and the so-called CADSES 
or Region of Central Europe, Danube, Adriatic and South - Eastern Europe.
The Interreg Initiative was a signifi cant success for the European Commission - undoubtedly it was an accurate 
and a signifi cant support to the growing need for international dialogue and territorial cooperation between 
countries and regions of the European Union and its closest neighbours. Confi rmation of this success is the fact 
that the European Territorial Cooperation (ETC) in 2007-2013, „advanced” from the level of Community Initiative 
to the rank of a separate objective of the EU cohesion policy, at the same time receiving signifi cantly increased 
pool of funds for implementation - 8.7 billion euros ( budgets for INTERREG II and INTERREG III amounted to 3.5 
billion euros and 5.8 billion euros respectively).
The organisational structure of ETC signifi cantly resembles the structure of Interreg Initiative, hence for simplicity 
it is commonly known as Interreg IV. As previously, the co-operation is realised on the basis of three types of 
operational programs: cross-border co-operation as a continuation of the Interreg III A, transnational co-opera-
tion as a continuation of the Interreg III B and interregional co-operation as a continuation of the Interreg III C. 
Moreover, analogous to previous periods, international co-operation (so-called Interrerg IV B) is implemented in 
the framework of transnational programs developed for the 13 areas of cooperation, two of which Poland is a 
part of - Program for Central Europe and the Baltic Sea Region. (Fig. 1)

2.2. Region of Central Europe 
Area of   Cooperation for Central Europe consists of 8 EU member states: Czech Republic, Hungary, Austria, 
Poland, Slovak Republic, Slovenia and selected regions of Germany and Italy as well as one partner country 
outside the EU - Ukraine. It should however be recalled that previously (during the implementation of Interreg 
Initiative IIC and IIIB), this area was part of a much wider CADSES program, which has now been divided into 
2 parts. (Fig. 2)
The very name CADSES which is the area of Central Europe, Danube, Adriatic and South - Eastern Europe indi-
cates that it was a very extensive territory, heterogeneous and covering geographically diverse spaces. Thus it 
had diff ered from most other areas of European cooperation, which were elected on the basis of many com-
mon features, or simply because they created large geographic areas possible to identify (such as the Baltic 
Sea Region). The CADSES region was extremely stratifi ed politically, socially and economically. The delimitation 
of it’s reach for the Interreg program was a complex process, and the fi nal result was conditioned by several 
interdependent factors - mainly political, related to a planned accession to EU of many countries in Central and 
Eastern Europe. Priority, it was so in this case, was not so much to seek a homogeneous area, but to map out 
the most appropriate range for the implementation of cooperation in perspective of the future enlargement 
of EU borders as well as realisation of objectives of it’s integrated spatial development. Therefore, the areas of 
special interest were regions adjacent to the Union’s external borders on both sides - both in Central Europe, 
bordering Germany and Austria, as well as in the south in border regions of Greece and Bulgaria. The range of 
CADSES was also delineated by the course of the river Danube – from the Black Forest (Schwarzwald) to the Black 
Sea – a link fastening together a mosaic of cultural, environmental, tourism and economic space, but without 
direct institutional base for implementation of an integrated spatial policy. Finally, the cooperation extended to 
18 countries, out of which initially (until 2004) only 4 were EU member states and the rest were EU candidate 
countries and countries that were in a pre-accession period.
As it was mentioned, in new programming period for the structural funds (2007-2013), CADSES transnational coope-
ration area has been divided into two parts, of which each carries a separate program in the regions of Central and 
South-Eastern Europe.
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Currently, the cooperation area of Central Europe covers a territory of about 1,050,000 km 2, and its population is 
estimated at about 148 million inhabitants. Similarly to CADSES, this region in comparison to other areas, remains 
the most diverse geographically, socially, politically and economically. It is this exact diversity and the greatest 
population potential that are the strategic challenges for its development.
The main features of spatial structure of the area are: high population density, signifi cant concentration of popu-
lation in metropolitan areas (although considerable diff erences between countries have been observed), a relati-
vely high position and importance of small and medium-sized cities, higher than in other parts of EU percentage 
of population living in rural areas and a diverse nature of the border areas, both in socio-economic terms and 
availability of infrastructure, development of cooperation networks or still active tensions arising from historical, 
socio-cultural and political constraints.
The demographic trends in region of Central Europe are also very diverse, ranging between signifi cant popula-
tion growth and considerable decrease. It should be noted that these diff erences clearly show up not so much 
for the entire countries but their regions. Generally, in the area there refl ects a European-wide trend of an aging 
population and the migration trends largely point to a direction of central locations from the peripheral areas. As 
a result of a complex and turbulent history, the area of cooperation is extremely diverse ethnically and in terms of 
minorities - especially living in border areas. The Roma minority clearly stand out - poorly assimilated, having poor 
access to education, housing options, services and healthcare.
The region of Central Europe has great resources in terms of cultural heritage. It is however at risk, which results 
amongst other things from the lack of investment prospects for many elements of that heritage as well as a low 
awareness of its value and the risk of irreversible degradation. The area covered by the program is also charac-
terised by extraordinary diversity and wealth of natural resources, including landscape, also subject to strong 
threats, although the natural environment in this area is gradually improving over the past years.
The economic situation in the area of cooperation is also very diverse, as it contains, in addition to some of the 
richest European regions, also the poorest ones. These diff erences are much greater than in Western European 
countries. In Central Europe the process of structural change in new member states is still occurring. This is due 
to an uneven share of foreign capital in the economies of countries of this zone. Further, uneven availability of 
labour markets, skills, technology and innovation and even unequal access to basic infrastructure is clearly noti-
ceable, which in turn aff ects the very diff erentiated level of accessibility of the area. The dividing lines of econo-
mic development mainly run along the former “Iron Curtain” and along the eastern border of EU, but they also 
delineate the explicit interregional disparities. (Fig. 3,4,5)

2.3. The assumptions and structure of the Program
The cooperation program for Central Europe is based on the analysis of needs of territorial development of this 
region and - in the period of its creation (2007) - it took into account the EU’s essential policy directions in parti-
cular the Lisbon and Gothenburg strategy and the Community Strategic Guidelines for Cohesion Policy 2007-
2013. As highlighted in the program document: “Program for Central Europe is aimed at choosing a consistent 
and transparent, yet fl exible strategic approach, [...] it is understood as a “learner system” that adapts over time to 
external and internal needs”.
“Strengthening territorial cohesion, promoting internal integration and improving the competitiveness of 
Central Europe” were chosen as the main objective of the program, where: territorial cohesion is understood as 
a uniform distribution of human activities on the area, complementing with the economic and social cohesion; 
integration has a social, economic and territorial dimension, and is mainly concerned with removing barriers 
limiting the fl ow of people, goods, information and ideas as well as competitiveness, considered a necessary 
condition for achieving economic prosperity and quality of life, is defi ned here as a very complex notion inc-
luding “soft” factors, which positively fl ow to the quality of life, economic activities, sustainable development, 
gender equality etc.
As a main goal two so-called “strategic approaches” were identifi ed, they are: (1) Supporting the competitiveness 
of Central Europe by strengthening innovation and accessibility structures and (2) Improvement of a balanced 
and sustainable territorial development through better quality of the environment and a development of attrac-
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tive cities and regions in Central Europe. These goals and assumptions in such way highlighted are implemented 
through four thematic Priorities:

Priority 1: Promoting innovation across Central Europe
Priority 2: Improving inner and outer accessibility of Central Europe
Priority 3: Using our environment responsibly
Priority 4: Enhancing competitiveness and attractiveness of regions and cities.

Ostensibly, these priorities remain at a fairly high level of generality and it seems that they do not refl ect in any 
particular way the specifi cs of the area, however for each one of them program documents and implementa-
tion manuals, indicate quite clearly the specifi c, supported by the program areas of intervention, they specify 
operational objectives, indicate target groups and desired results. These indications   respond to the specifi c 
needs of territorial development diagnosed during the SWOT analysis carried out for this area (see diagram 1)
Projects implemented under the Program should be in accord with universal principles of development of the 
European Union. Following factors were highlighted and brought to closer attention in the program document 
: principle of sustainable development, encouraging innovation and promoting equal opportunities as well as 
non discrimination. In addition, the program puts a strong emphasis on promoting the availability of adequate 
and current knowledge, supporting such consortia partners who have the skills in actual development, imple-
mentation and dissemination of planned developments. It was also assumed that the activities are to be direc-
ted towards developing specifi c, observable products and eff ects, especially those that connect to real - present 
or future - investments and initiatives.
One fi nancial plan was formulated for the entire program, specifi ed at a total budget of 837 298 295 euros, of 
which the European Regional Development Fund’s share amounts to 246 011 074 euros. Project partners from 
Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic and Slovenia receive fi nancing of up to 85% of eligible expen-
diture, while partners from Austria, Germany and Italy - up to 75%.
The program is managed through a system of related institutions that are responsible for its implementation, 
coordination and supervision. The system includes, among others: the Monitoring Committee, Managing 
Authority, Certifying Authority, Joint Technical Secretariat, audit bodies and National Contact Points. In Poland, 
the National Contact Point operates within the Ministry of Regional Development. It is worth mentioning here 
that the program has a very interesting website as well as an interactive portal where you can search for project 
partners and publish your own ideas. (Diagram 1) 

2.4. Implementation of Projects
A path to an accomplishment of projects in the Program for Central Europe is a positive qualifying through the 
application process. During the program (2007-13) 4 calls for projects were announced. Applications are submit-
ted by the project Lead Partner, who represents a consortium of international partners. They must include clear 
information, which of the Program priorities will be supported by given project.
All projects receiving funding from the Central Europe Program must meet certain criteria. It is essential of course, 
that projects have transnational partnership, which means that it must be implemented by a consortium con-
sisting of at least 3 partners from at least 3 countries. Preference is given to multidisciplinary and inter-sectoral 
consortia. Project partners may include public authorities at national, regional and local levels, institutions of a 
public nature such as associations, development agencies, public universities, etc. as well as private institutions, 
including companies.
Another important criterion is a transnational thematic reference, that is sketching out the issue so as to go bey-
ond the interests of one region or country and ensuring benefi ts from international cooperation for all partners.
Other criteria include a coherent approach, eff ective management, effi  cient creation and transfer of knowledge 
as well as obtaining of specifi c products and results in a transnational context. In addition, projects should be 
guided by a general development principle of respecting environmental balance. In the course of implementa-
tion, projects are subject to procedures of monitoring and fi nancial control.
As a result of 3 calls for projects (4th call was closed October 14, 2011 and results are not known at the time of wri-
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ting this text) 94 projects were approved thus allocating approximately 83% of the planned funds, amounting to 
about 192 million euros. The popularity of the Program is evidenced by the fact that these 94 projects were selected 
from 410 applications submitted. The range of partnerships is also impressive - there are as many as 1013 partners 
involved in projects currently realised from all the countries of the region, which means that the average number of 
participants in each of the projects is about 10. Average fi nancial aid for the project stands at about 2 million euros.
The greatest interest of applicants was for the Priority 3, putting it simply - environmental issues. Among projects 
approved for implementation, there dominate topics of fl ood protection, renewable energies and the deve-
lopment of environmentally friendly products and processes. Under Priority 1 (Innovation) approved projects 
are focused on issues concerning the creation of clusters of small and medium enterprises (especially in the 
automotive sector), creating links between sectors of scientifi c research and the industry. In Priority 2 (accessi-
bility) there dominate themes related to innovative approaches to management of transport corridors, incre-
ased importance of regional rail transport as well as the support of intermodal transport and logistics. Priority 4 
(competitiveness of cities and regions) mainly supports projects seeking solutions for the revitalisation of former 
industrial areas, aimed at sustainable management of space and also development of strategies to minimise the 
negative eff ects of demographic and social changes in Central Europe.
In terms of the number of partners participating in these projects, leaders are Germans followed by Poles, Italians 
and Austrians, with the most illustrious partners being bodies performing public functions (administration sector 
in second place).
2.5. Summary
The implementation of projects under the Program for Central Europe has undoubtedly signifi cant contribution 
in building EU territorial links, as well as – in continuing the achievements of the Interreg Community Initiative – 
it supports aspirations to integrate spatial planning instruments on the European territory.
The projects help to creating and consolidate numerous thematic cooperation networks, involving all levels 
of government: national, regional, local as well as between diff erent institutions: political, cultural, economic, 
in commercial and public sectors. Participation in international working groups greatly enhances the level of 
knowledge of one’s own problems and subsequently relating it to mutual constraints of partners and objectives 
of the European cohesion policy. As a result of these projects not only problems of the cooperating consortia 
get solved, but also a rich, publicly available data base gets created, signifi cantly enriching knowledge of the area 
and forming the source of information on good practices and innovative solutions that could be implemented.
The theme of these projects in vast majority of cases is directly linked with the objectives of strategic development 
of the regions and cities in which these projects are implemented, that is why with a skilful approach, for many enti-
ties representing the administrative levels, the program has a signifi cant contribution in achieving these objectives.
European Territorial Cooperation in the Area of Central Europe is a noticeable and an important instrument in 
the implementation of EU cohesion policy. It is signifi cant, especially when one realises that the budget for the 
program represents only a minor fraction (0.00071%) of the total EU budget dedicated in years 2007-2013 to 
Cohesion Policy.

Sources:
1. Belof, M.: (2003): The role of transnational planning projects in shaping spatial order of Europe. Wroclaw University of Technology Report.
2. Central Europe Program, Annual Report 2010. Summary
3. Di Piazza, B.: Central Europe Program, strategic framework & future steps (presentation): http://www.central2013.eu/news-events-publications/
events/past-events/annual-event-2010-prague/
4. European Territorial Cooperation 2007 - 2013 Central Europe Operational Program. Version approved by the European Commission, May 2007.
5. http://www.ewt.gov.pl/
6. http://www.central2013.eu/
7. http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm
8. Guide for program applicants for Central Europe, 4th call for project proposals (Polish version)
9. Program framework and timeline (presentation): http://www.central2013.eu/news-events-publications/events/lab-4th-call/
10.  Ritt, W.: How to move on? Accessibility in the framework of a transnational program 
(presentation): http://www.central2013.eu/news-events-publications/events/past-events/annual-event-2010-prague/
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3 | WYKORZYSTAĆ W PEŁNI CZŁONKOSTWO 
W UNII EUROPEJSKIEJ

W latach 2007-2013 Polska otrzyma z Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności 
ok. 67 miliardów euro netto i z tym wynikiem jesteśmy największym beneficjentem wsparcia 
europejskiego w historii wspólnoty. Kwota ta, to mniej więcej roczny budżet naszego państwa. 
W skali jednostki to jakbyśmy przez siedem lat z rzędu co roku otrzymywali 13 i 14 pensję. To 
dużo, jednak nie wszystko co Polsce oferuje UE. 
Jest wiele programów europejskich, dostępnych dla naszego kraju, z których jeszcze nie nauczyli-
śmy się korzystać. W programach zarządzanych przez Komisję Europejską, gdzie trzeba konkurować 
o granty z innymi regionami nie potrafimy się odnaleźć i marnujemy szansę ściągnięcia do regionu 
dużych pieniędzy. Co zrobić, żeby było inaczej?
Dolny Śląsk dobrze wykorzystuje środki europejskie dla rozwoju regionu. To oczywiste. Są to dodat-
kowe pieniądze na inwestycje, rozwój kapitału ludzkiego czy też wsparcie przedsiębiorców. Mało 
jednak zastanawiamy się nad tym czy w pełni korzystamy z tego co oferuje nam Unia Europejska. 
Realizujemy programy, które są w dyspozycji polskich instytucji i których budżet jest wprost dedyko-
wany Polsce. A przecież możemy również sięgnąć po inne środki. Zastanówmy się jak to zrobić.
Polityka Spójności Unii Europejskiej realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, który nie jest jed-
nak funduszem strukturalnym i jego wsparcie jest kierowane nie do regionów, ale do Państw 
Członkowskich. Polityka Spójności prowadzi interwencję w ramach trzech celów: 
• Cel 1 – konwergencja, wspiera regiony UE, które osiągają PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej 

dla całej UE. Są to w praktyce najbiedniejsze regiony wspólnoty. W obecnej perspektywie finanso-
wej – siedmiolatce 2007-2013 cały obszar naszego kraju jest beneficjentem celu 1. 

• Cel 2 – konkurencyjność i zatrudnienie, wspiera wszystkie inne regiony, które nie są objęte celem 
1. Są to więc w większości regiony starych krajów członkowskich. 

• Cel 3 – Europejska Współpraca Terytorialna, to wsparcie dostępne dla wszystkich regionów całej 
wspólnoty.   

Programy celu 1 są zarządzane bezpośrednio przez instytucje polskie i ich budżet jest w całości 
dostępny wyłącznie dla polskich podmiotów. Dobrze znane są programy takie jak Regionalne Programy 
Operacyjne dedykowane każdemu województwu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Ponadto dostępne bezpośrednio w Polsce są środki 
na projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wspólnej Polityki Rolnej UE realizowa-
nej poprzez Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich etc. Słyszymy o nich codziennie w mediach, oglą-
damy tablice informujące o wsparciu inwestycji właśnie z tych pieniędzy. Podmioty z naszego kraju 
i Dolnego Śląska nauczyły się w ostatnich latach korzystać z tego wsparcia. Jesteśmy w tej kwestii 
w czołówce wśród nowych krajów członkowskich. Najlepsze projekty zostały wyróżnione i pokazane 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu „Polska pięknieje”. Tytuł konkursu 
mówi sam za siebie, jakie efekty przynosi nam Polityka Spójności UE. Polska jest również chwalona 
w Brukseli za bardzo mały odsetek błędów i przypadków korupcji w wydatkowaniu pieniędzy euro-
pejskich. Jest to efekt niezwykle surowych procedur, narzuconych przez wewnętrzne uregulowania 

Bartłomiej Ostrowski (Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
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prawne, a także ambicji polskich władz krajowych i regionalnych, by wzorowo wywiązać się z zadania 
integracji z UE.
Koncentracja zasobów na realizacji projektów z celu 1 Polityki Spójności UE jest słuszna i oczywista 
z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Spowodowała ona jednocześnie małe zaangażowanie się 
podmiotów z Polski w pozyskiwanie innych środków z UE.  Dlatego warto się zastanowić, jak możemy 
w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 zwiększyć udział polskich beneficjentów w projek-
tach celu 3 oraz programów sektorowych UE. Celem jest oczywiście pozyskanie dla Dolnego Śląska 
dodatkowych środków na wsparcie rozwoju regionalnego. Trzeba również mieć na uwadze, że po 
roku 2020 niektóre regiony Polski, w tym Dolny Śląsk, mogą przekroczyć poziom 75 % średniej war-
tości PKB per capita (wg PPS) UE i wypadną z wsparcia w celu 11. Wtedy szansą, aby utrzymać status 
beneficjenta netto w ramach UE będzie zakwalifikowanie Dolnego Śląska do projektowanej kategorii 
tzw. regionów przejściowych (wartość PKB per capita pomiędzy 75% a 90% średniej UE), a także się-
gnięcie na większą skalę po projekty celu 3 i programy sektorowe. Przykładem takiego rozwoju jest 
droga jaką przeszły regiony Hiszpanii czy Włoch, które po utracie statusu regionów celu 1 skutecznie 
korzystają ze wsparcia celu 3 i programów sektorowych.

Przyjrzyjmy się dokładniej strukturze programów celu 3.
Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest jednym z 3 celów polityki regionalnej Unii 
Europejskiej na lata 2007-2013, którego realizacja wspierana jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
Europejska Współpraca Terytorialna wspiera zrównoważony, zintegrowany i trwały rozwój teryto-
rium Unii Europejskiej poprzez wzmocnienie współpracy na trzech poziomach:
• Współpraca transgraniczna – pomaga w integracji oraz zwiększaniu konkurencyjności regionów 

przygranicznych. Dofinansowanie otrzymają podmioty wspierające rozwój transgranicznej dzia-
łalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

• Współpraca transnarodowa – ułatwia skoordynowaną odpowiedź na wspólne wyzwania regio-
nów o podobnych cechach wspólnych. Przykładem takich wyzwań mogą być: przeciwdziałanie 
powodziom, rozwój korytarzy transportowych i komunikacyjnych, tworzenie międzynarodowych 
powiązań  biznesu i badań naukowych, planowanie rozwoju przestrzennego.

• Współpraca międzyregionalna – umożliwia międzynarodową wymianę doświadczeń pomię-
dzy różnymi podmiotami na szczeblu regionalnym i  lokalnym, przyczyniającą się do osiągnię-
cia celów strategii europejskich na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. 
Odbywa się to w wyniku kontaktów i współpracy regionów znajdujący się na różnych stopniach 
rozwoju  w dziedzinach takich jak: innowacje, zmiany demograficzne, zaopatrzenie w energię, 
zmiany klimatyczne. 

Charakterystyczne dla programów EWT jest to, że ich uczestnicy tworzą i realizują przedsięwzięcia 
wspólnie z przynajmniej jednym partnerem instytucjonalnym z zagranicy. Podstawowym warunkiem 
powodzenia współpracy jest zidentyfikowanie wspólnych interesów, celów strategicznych, które 
mogą trwale łączyć z potencjalnym partnerem. 
Z punktu widzenia potrzeb rozwojowych naszego regionu, który nadal wymaga znacznej ilości inwe-
stycji „twardych” o charakterze infrastrukturalnym, projekty celu 3 mają zasadniczą wadę. Jedynie 
w projektach współpracy transgranicznej dopuszczalne jest wsparcie takich przedsięwzięć. 
Na Dolnym Śląsku realizowane są dwa programy współpracy transgranicznej: POWT Saksonia-Polska 
2007-2013 z budżetem 123 660 001 euro i POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-
2013 - 219 459 344 euro. Obszar wsparcia obu programów obejmuje jednak tylko podregion jelenio-

1  E. Kusideł, K. Lewandowska-Gwarda, Ekspertyza dotycząca projekcji PKB per capita (wg PPS) na poziomie województw (NUTS-2) 
oraz wybranych podregionów (NUTS-3) do 2020 roku wraz z analizą konsekwencji ewentualnych zmian klasy ikacji NUTS dla polityki 
spójności po 2020 roku, PRIMUS Pracownia Naukowo-Edukacyjna 2012.
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górski i wałbrzyski oraz Powiat Strzeliński, a więc mniej więcej połowę obszaru Województwa.
W komponencie współpraca transnarodowa cały obszar Polski może korzystać z dwóch programów: 
Europa Centralna – 246 000 000 euro i Region Morza Bałtyckiego – 208 000 000 euro.
W ramach współpracy międzyregionalnej dostępny jest program Interreg IVC – 321 000 000 euro, 
w którym uczestniczyć mogą wszystkiego regiony UE 27.
Struktura dostępnych programów EWT na Dolnym Śląsku wygląda następująco:

Suma dofinansowania projektów EWT, bez projektów transgranicznych,  na Dolnym Śląsku wynosi 
ok. 7 766 184 euro. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w okresie programowania 
2007-2013 realizuje 16 projektów w ramach programów EWT, na łączną kwotę niespełna 3 661 479 
euro, co stanowi niemal połowę środków celu 3 w regionie. To niewiele.

Oprócz programów celu 3 w ramach Polityki Spójności Komisja Europejska przeznacza niemal 100 
miliardów euro na programy tematyczne, dotyczące różnych aspektów polityk europejskich. Są one 
dostępne dla podmiotów z terenu całej wspólnoty. 
Lista programów zarządzanych bezpośrednio z budżetami na lata 2007-2013 w milionach euro:

Program Budżet
7. Program Ramowy w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji 53 272
Sieci Transeuropejskie 8 168
Uczenie się przez Całe Życie 6 970
Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 3 621
Program Life +: Instrument Finansowy na rzecz Środowiska 2 143
Młodzież w Działaniu 885
Media 2007 755
Progress - na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej  743
Marco Polo II  400
Kultura  400
Program Zdrowia Publicznego 365
Europa dla Obywateli 215
Daphne III 116
Instrument Finansowy Ochrony Cywilnej 134
Program Zapobiegania i Informacji dot. Narkomanii 21
E-partycypacja 5
Instrument Finansowy dla Współpracy w dziedzinie Rozwoju 16 897
Razem 95 112



28 WYKORZYSTAĆ W PEŁNI CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ

Bardzo trudno określić liczbę projektów realizowanych w ramach programów sektorowych na 
Dolnym Śląsku. Wiele projektów jest rozproszonych, realizowanych najczęściej w sektorze edukacji 
i organizacji pozarządowych. Wiadomo jednak na pewno, że w obszarze programów zarządzanych 
przez Komisję Europejską Polska jest płatnikiem netto. Nie realizujemy dostatecznej liczby projek-
tów, aby przynajmniej odzyskiwać swój wkład finansowy w programy. Mało jest wniosków z Polski 
w największym programie sektorowym – 7 Programie Ramowym, wspierającym działania naukowe 
i badawcze. 
Potencjał programów sektorowych jest duży. Łatwo to pokazać na przykładzie prostej symulacji. Na 
Dolnym Śląsku mieszka 2,8 mln mieszkańców, co w stosunku do 493 mln mieszkańców UE stanowi 
0,6 % Europejczyków. Jeśli zatem założyć, że 0,6 % mieszkańców UE powinno pozyskać z programów 
sektorowych 0,6 % dostępnego budżetu. Oznacza, że z 95,1 mld euro na Dolny Śląsk powinno trafić 
w latach 2007-2013 - 570 mln euro. Kwota stanowiąca połowę dolnośląskiego RPO.
Oczywiście powyższa symulacja może być traktowana jedynie szacunkowo, ponieważ granty w pro-
gramach sektorowych przyznawane są w drodze otwartych konkursów, więc nie ma żadnej puli 
zdefiniowanej dla jakiegokolwiek regionu. Warto jednak dostrzec potencjał projektów sektorowych. 
Przede wszystkim powinny one stanowić uzupełnienie dla projektów inwestycyjnych. Można dzięki 
tym miękkim projektom przygotowywać realizację inwestycji, zbierać doświadczenia innych regio-
nów. Projekty sektorowe wreszcie świetnie nadają się do celów szkoleniowych i podnoszenia kwali-
fikacji pracowników.
Do rozpoczęcia następnej wieloletniej perspektywy finansowej 2014-2020 pozostało ponad rok. 
W tym czasie należałoby przygotować strategię wykorzystania potencjału projektów sektorowych, 
określić priorytety tematyczne najbardziej pożądanych projektów, wypracować partnerstwa zagra-
niczne, w których można realizować projekty. Istotnym pytaniem jest kwestia pozyskiwania wkładu 
własnego do współfinansowania projektów. Ciekawe rozwiązanie zastosowali Włosi. Rząd tego kraju 
gwarantuje pokrycie całości wkładu własnego każdego beneficjenta z tego kraju, który otrzyma grant 
europejski w ramach celu 3 lub programu sektorowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Włosi są lide-
rem w realizacji projektów europejskich. W tym miejscu na uwadze mieć jednak należy obecne ten-
dencje do ograniczania wydatków publicznych związaną z szalejącym wciąż kryzysem zadłużenio-
wym finansów publicznych w UE i silną presją, także zewnętrzną, na zmniejszanie relacji deficytu 
budżetowego i długu publicznego do krajowego PKB. Na pewno jest to czynnik, który może utrudnić 
przetransponowanie powyższego mechanizmu na grunt polski. Temat wkładu własnego jest o tyle 
istotny, że w realizacji projektów obowiązuje zasada prefinansowania całości wydatków projekto-
wych, a następnie refundacji kwalifikowanych wydatków przez Komisję Europejską. Taki sposób roz-
liczeń finansowych skutecznie zniechęca wielu beneficjentów z naszego regionu z realizacji projek-
tów europejskich.
Perspektywa 2014-2020 będzie najprawdopodobniej ostatnim tak dużym pakietem pomocowym dla 
Polski i Dolnego Śląska, więc z tego względu należy traktować ją dwojako. Po pierwsze jako kolejny 
zastrzyk środków finansowych umożliwiających zasypywanie przepaści rozwojowej dzielącej nas 
od państwa „Starej Unii”, który musimy mądrze, racjonalnie i skutecznie wykorzystać. Nadal w wielu 
obszarach istnieją wieloletnie powojenne zapóźnienia rozwojowe, których nie udało nam się zniwe-
lować. Po drugie czas ten musimy wykorzystać, aby wypracować własną, wewnętrzną bazę kapitału 
ludzkiego, społecznego i ekonomicznego umożliwiającą nam trwały rozwój bez korzystania z pomocy 
rozwojowej UE w takim zakresie jak dotychczas. I takie cele powinny nam przyświecać do 2020 roku.
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Bartłomiej Ostrowski (Head of Unit for International Cooperation and Projects, Marshal’s Offi  ce of Lower Silesia)

3 | To make full use of the membership in the European Union

In 2007-2013, Poland is to receive about EUR 67 billion net from the European Union under the Cohesion 
Policy, and the amount makes us the biggest benefi ciary of European support in the history of the community. 
This amount is more or less equal to the annual budget of our country. On a scale of an individual, it is as if we 
received our 13th and 14th salary every year for seven years consecutively. That is a lot, but it is not all that the EU 
off ers to Poland. 
There are plenty of European programs available for our country which we have not learned to use yet. In the 
programs managed by the European Commission, where there is the need to compete for grants with other 
regions, we cannot fi nd ourselves and waste the chance to pull plenty of money to the region. What can we 
do to make it diff erent?
Lower Silesia makes good use of the EU funds for regional development. It is obvious. This is extra money for 
investments, human capital development or business support. However, we hardly ever wonder whether we 
make the full use of what the European Union off ers to us. We implement programs that are available to Polish 
institutions and whose budget is dedicated to Poland directly. Yet, we can reach for other funds as well. Let us 
consider how to do this.
The EU Cohesion Policy is implemented by the European Regional Development Fund, the European Social 
Fund and the Cohesion Fund, which is not a structural fund and its support is not directed to the regions but 
to the Member States. The cohesion policy conducts intervention in the three objectives: 
• Objective 1 – convergence, supporting the EU regions that achieve GDP per capita below 75% of the 

whole EU average. These are in practice the poorest regions in the community. In the current seven-year 
fi nancial perspective 2007-2013, the whole area of our country is a benefi ciary of objective 1. 

• Objective 2 – competitiveness and employment, supports all the other regions that are not covered by 
objective 1. Thus, these are most often the regions of the old member states. 

• Objective 3 – European Territorial Cooperation, it is the support available for all regions of the entire 
community.   

Objective 1 programs are managed directly by the Polish institutions and their budget is fully available only 
to Polish companies. Such programs as the Regional Operational Programs dedicated to each voivodship, 
the Operational Program Infrastructure and Environment, the Operational Programe Innovative Economy are 
well-known. In addition, funds for projects under the European Social Fund, the Common Agricultural 
Policy of the EU implemented by the Rural Development Program etc. are available directly in Poland. 
We hear about them every day in the media, we can see boards indicating the support of investment 
from this money. Stakeholders from our country and Lower Silesia learned to use this support in 
recent years. We are at the forefront of the new member states in that matter. The best projects were 
awarded and presented by the Ministry of Regional Development in the competition „Poland gets 
more beautiful”. The title of the competition speaks for itself about the eff ects owed by us to the EU 
Cohesion Policy. Poland is also praised in Brussels for its very small percentage of errors and cases of 
corruption in disbursement of European money. It is the result of very strict procedures imposed by 
the internal legal regulations, as well as the ambitions of Polish national and regional authorities to 
excellently fulfi ll the task of integration with the EU.
Concentration of resources on projects within Objective 1 of the EU Cohesion Policy is correct and 
obvious from the point of view of regional development. Simultaneously, it caused small involve-
ment of Polish stakeholders in acquiring other funds from the EU. Therefore, it is worth considering 
how we can increase participation of Polish benefi ciaries in the projects of objective 3 and sectoral 
EU programs in the future fi nancial perspective 2014-2020. The aim is obviously to obtain additional 
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resources for Lower Silesia to support regional development. It should also be noted that after 2020 
some Polish regions, including Lower Silesia, may exceed the level of 75% of the average GDP per 
capita (in PPS) and fall out of the EU support in objective 11. Then, the opportunity to keep the net 
benefi ciary status within the EU will consist in qualifi cation of  Lower Silesia to the projected category 
of the so-called transitional regions (GDP per capita of between 75% and 90% of the EU average), as 
well as reaching out for objective 3 projects and sectoral programs to a larger scale. An example of 
such development is the way made by the regions of Spain or Italy which after losing the status of 
regions in objective 1 eff ectively use the support of objective 3 and sectoral programs.

Let us look more closely at the structure of programs in objective 3.
European Territorial Cooperation (ETC) is one of the three objectives of the European Union’s 
regional policy for 2007-2013, the implementation of which is supported by the European Regional 
Development Fund (ERDF). 
European Territorial Cooperation supports sustainable, integrated and stable development in the territory of 
the European Union by strengthening cooperation on three levels:
• Cross-border cooperation – helps in integration and improvement of the competitiveness of bor-

der regions. Financing is provided to entities supporting development of cross-border activity of 
economic, social and environmental dimension.

• Transnational cooperation – facilitates coordinated response to the common challenges of regions 
with similar common characteristics. Examples of such challenges can be as follows: fl ood preven-
tion, development of transport and communication corridors, creating international relationships 
between business and research, planning of spatial development.

• Interregional cooperation – enables international exchange of experience between diff erent stakehold-
ers at regional and local level contributing to achievement of the objectives of the European strategy for 
economic growth and sustainable development. This takes place as a result of contacts and cooperation 
between regions located at diff erent stages of development in areas such as: innovation, demographic 
changes, energy supply, climate change. 

The characteristic feature of ETC programs is that the participants establish and implement projects 
jointly with at least one institutional partner from abroad. The basic condition of success in coopera-
tion is to identify the common interest, the strategic objectives which may fi rmly bind the stakeholder 
with the potential partner. 
From the point of view of our region’s development needs, which still requires a considerable amount of ‘hard’ 
investment of infrastructural character, the projects of objective 3 have a major drawback. Support for such 
undertakings is allowed only for cross-border cooperation projects. 
Two projects of cross-border cooperation are implemented in Lower Silesia: CBCP Saxony-Poland 2007-
2013 with the budget of EUR 123,660,001 and CBCP Czech Republic-Republic of Poland 2007-2013 – EUR 
219,459,344. The area of support of both these programs, however, only covers the sub-region jeleniogórski 
and wałbrzyski, and strzeliński poviat, so about half the area of the voivodship.
In the component transnational cooperation, the whole Polish territory can use two programs: Central Europe 
– EUR 246,000,000, and the Baltic Sea Region – EUR 208,000,000.
Within the interregional cooperation, Interreg IVC program is available – EUR 321,000,000, which is open to all 
regions of the EU-27.
The structure of available ETC programs in Lower Silesia looks as follows:

1  E. Kusideł, K. Lewandowska-Gwarda, Expert opinion on the projection of GDP per capita (in PPS) of regions (NUTS-2) 
and selected subregions (NUTS-3) in 2020 with an analysis of the impact of possible changes in the NUTS classifi cation for 
cohesion policy after 2020, Science and Education Laboratory PRIMUS 2012.



31TO MAKE FULL USE OF THE MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION

[Europejska Współpraca Terytorialna – European Territorial Cooperation
Program współpracy transgranicznej – Cross-border cooperation program
Program współpracy transnarodowej – Transnational cooperation program
Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC – Interregional Cooperation Program Interreg IVC
PO Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013 – Cross-border Cooperation OP Czech Republic-Poland 2007-2013
PO Współpracy Transgranicznej Saksonia-Polska 2007-2013 – Cross-border Cooperation OP Saxony-Poland 2007-2013
Program dla Europy Środkowej – Program for Central Europe
Program Regionu Morza Bałtyckiego – Baltic Sea Region Program]

Total funding of ETC projects, without cross-border projects, in Lower Silesia is approximately EUR 7,766,184. 
The Marshal Offi  ce of Lower Silesia in the 2007-2013 programming period has been implementing 16 projects 
in the ETC programs, for a total amount of less than EUR 3,661,479, which represents nearly half of the funds of 
objective 3 in the region. This is not much.
In addition to the programs in objective 3 under the Cohesion Policy, the European Commission allocates 
nearly EUR 100 billion for thematic programs concerning various aspects of European policies. They are avail-
able for entities from all over the community. 
The list of programs managed directly with the budgets for 2007-2013, in EUR million:

Program Budget
7. Framework Program for Research, Technological Development and Demonstration Activities 53 272
Trans-European Networks 8 168
Lifelong Learning 6 970
Framework Program for Competitiveness and Innovation 3 621
Program Life +:  Financial Instrument for the Environment 2 143
Youth in Action 885
Media 2007 755
Progress - for employment and social solidarity  743
Marco Polo II  400
Culture  400
Public Health Program 365
Europe for Citizens 215
Daphne III 116
Civil Protection Financial Instrument 134
Prevention and Information Program on Drug Addiction 21
E-participation 5
Financing Instrument for Development Cooperation 16 897
Total 95 112
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It is very diffi  cult to determine the number of projects implemented under the sectoral programs in Lower 
Silesia. Many projects are scattered, mostly carried out in the sector of education and NGOs. It is, however, 
known for sure that Poland is a net contributor in the programs managed by the European Commission. We 
do not implement a suffi  cient number of projects to at least recover our fi nancial contribution to the program. 
There are few applications from Poland in the largest sectoral program – the 7th Framework Program support-
ing academic and research activities. 
The potential of sectoral programs is large, which is easy to demonstrate in a simple simulation. In Lower Silesia, 
there are 2.8 million inhabitants, and compared to 493 million people in the EU, it is 0.6% of Europeans. Then, 
we can assume that 0.6% of the EU citizens should acquire 0.6% of the available budget from sectoral pro-
grams. This means that, out of EUR 95.1 billion, Lower Silesia should receive in 2007-2013 EUR 570 million. An 
amount equal to half of Lower Silesia’s ROP.
Of course, this simulation can be considered only as an estimate because the grants in sectoral programs are 
awarded through open competitions, so there is no pool defi ned for any region. We should, however, recog-
nize the potential of sectoral projects. Above all, they should complement investment projects. Soft projects 
make it possible to prepare implementation of investment projects, to collect the experiences of other regions. 
Finally, sectoral projects are great for training and upskilling staff .
Over a year remained before the start of the next multiannual fi nancial perspective 2014-2020. During this 
time, a strategy to use the potential of sectoral projects should be developed, themed priorities of the most 
sought projects should be defi ned, and international partnerships, in which projects can be carried out should 
be worked out. The issue of acquisition of own contribution to the fi nancing of projects is an important ques-
tion. Italians have used an interesting solution. The government of this country guarantees total refund of own 
contribution of each benefi ciary from this country who will receive a European grant under objective 3 or a 
sectoral program. Owing to this solution, the Italians are leaders in the implementation of European projects. At 
this point, however, we have to bear in mind the current trends to reduce public spending associated with the 
debt crisis still raging in public fi nances in the EU and the strong pressure, also external, on reducing the ratio of 
budget defi cit and public debt against national GDP. It is certainly a factor that can make it diffi  cult to transpose 
the aforementioned mechanism on the Polish ground. The topic of own contribution is so much signifi cant 
that the implementation of projects is subject to the principle of pre-fi nancing of total project expenditure and, 
then, reimbursement of eligible expenditures by the European Commission. This way of fi nancial settlements 
eff ectively discourages many benefi ciaries from our region from the implementation of European projects.
The perspective 2014-2020 is likely to be the last such large aid package for Poland and Lower Silesia, so there-
fore it should be treated in two ways. First, as a further infusion of funds enabling to fi ll in the development 
gap separating us from the “Old Union” states, which we have to use wisely, rationally and eff ectively. Some 
post-war underdevelopments, which we have not been able to overcome, still exist in many areas. Secondly, 
we must use this time to work out our own internal database of human, social and economic capital enabling 
stable development without using the EU development assistance in the present extent. And these goals 
should govern us to 2020.



33OD EDC III DO VIA REGIA PLUS 
– ROZWÓJ I REALIZACJA IDEI, STRUKTURA I PARTNERSTWO

4 | OD EDC III DO VIA REGIA PLUS  ROZWÓJ I REALIZACJA 
IDEI, STRUKTURA ORAZ PARTNERSTWO 

Via Regia (Droga Wysoka) to nazwa korytarza transportowego nawiązującego do historycznego, 
znanego już w średniowieczu szlaku handlowego i pielgrzymkowego, rozciągającego się od Santiago 
de Compostela w Hiszpanii. Obecnie, pod nazwą III Paneuropejski Korytarz Transportowy znany rów-
nież jako Oś Centralna, łączy europejskie miasta i metropolie, począwszy od Erfurtu, Drezna i Berlina 
poprzez Wrocław i Kraków aż do Lwowa. 
Użyczenie nazwy Via Regia dla obu projektów było podkreśleniem tradycji i uwypukleniem integrują-
cego charakteru szlaku handlowego w przeszłości, a korytarza rozwoju współcześnie, który jest cen-
tralną osią aktywizacji i rozwoju regionów Europy Środkowej. 
Strategicznym funkcjom korytarza służyć ma podjęcie działań zmierzających do oceny i określenia 
potencjału rozwoju, wyznaczenia centrów rozwojowych oraz zasad powiązań i współpracy pomiędzy 
tymi centrami i ośrodkami regionalnymi. Uznano, że rozwój infrastruktury korytarza będzie czynni-
kiem stymulującym oraz wspierającym rozwój regionów, ale i regiony, wyzwalając swój potencjał będą 
powodować dalszy rozwój korytarza, jak również obszaru jego oddziaływania. 

Rys. 1.  Historyczny przebieg szlaku Via Regia (źródło: oprac. Ł. Mróz)
Figure 1. Historical course of route Via Regia (source development:  Ł. Mróz)

Aleksandra Sieradzka-Stasiak (Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu)
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Widząc rosnącą potrzebę podjęcia działań zmierzających do  poprawy dostępności transportowych 
i wzmocnienia wewnętrznego potencjału komunikacyjnego Europy Centralnej, jak również zawią-
zania międzyregionalnej współpracy w obszarze oddziaływania III Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego, przystąpiono do prac nad projektem ED-C III „Via Regia”, realizowanym w ramach 
inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B CADSES (2005-2008). 
Efektem końcowym projektu było przyjęcie dokumentu: „Strategia rozwoju przestrzennego” stano-
wiącego, z jednej strony podsumowanie prac zrealizowanych w trakcie trwania projektu, a z drugiej 
określającego przyszłe kierunki działań mające na celu realizację, nakreślonej w dokumencie Strategii, 
wizji obszaru wzrostu i rozwoju wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. 
Efekty projektu ED-CIII okazały się na tyle obiecujące, że większość partnerów wyraziła chęć konty-
nuacji prac w tym obszarze. Mając na uwadze również fakt, iż III PKT wywiera coraz silniejszy wpływ 
na rozwój Europy Środkowej i Wschodniej oraz stanowi istotny czynnik w procesie integracji euro-
pejskiej Władze Wrocławia podjęły wspólnie z Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych sta-
rania zmierzające do uruchomienia kolejnego projektu, realizowanego pod nazwą „Via Regia Plus” 
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programu  CENTRAL EUROPE (2008-2011). 
Dzięki sześcioletniej współpracy w międzynarodowym obszarze oddziaływania III Paneuropejskiego 
korytarza Transportowego wykonano wiele pogłębionych analiz, rozpoznano wielokulturowy poten-
cjał terenu, zaproponowano szereg rozwiązań aktywizujących obszar i zawiązano sieć współpracy, 
która funkcjonuje do dziś.

TABELA PORÓWNAWCZA – najważniejsze informacje o projektach.
ED-CIII „Via Regia” „Via Regia Plus”

PARTNER WIODĄCY Saksońskie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Miasto Wrocław

ILOŚĆ PARTNERÓW PROJEKTU 16 partnerów z Niemiec, Polski, Czech, 
Słowacji i Ukrainy.

14 partnerów z Niemiec, Polski, 
Słowacji i Ukrainy.

BUDŻET PROJEKTU 1 396 400,00 € 3 195 200,00 €

UDZIAŁ FINANSOWY WD 48 000,00 € 300 000,00 €

CZAS TRWANIA PROJEKTU 07.2005 – 03.2008 10.2008 – 12.2011

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU obszar wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno – 
Wrocław – Kraków – Lwów – Kijów)
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EUROPEAN DEVELOPMENT CORRIDOR III 
“VIA REGIA” (ED-CIII)
h  p://www.edc-viaregia.eu/ 

Projekt o pełnej nazwie „European Development Corridor  III”, był realizowany w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG IIIB CADSES i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (ERDF). Projekt rozpoczął się w lipcu 2005 r. i trwał do końca pierwszego kwartału 2008 r. 
Wartość całego projektu opiewała na sumę 1 396 400,00 €.

CELE:
Celem strategicznym projektu było wzmocnienie III. Paneuropejskiego Korytarza Transportowego 
jako pasma rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez właściwe wykorzystanie potencjału rozwojo-
wego miast i regionów położonych w jego obszarze oraz wzmocnienie współpracy między podmio-
tami planowania i zagospodarowania przestrzennego.

OBSZAR DZIAŁANIA:

Rys. 2. Obszar oddziaływania projektu ED-CIII
Figure 2.   Area of impact of ED-CIII project

Paneuropejski korytarz komunikacyjny C III obejmuje region położony pomiędzy aglomeracjami 
Berlin-Brandenburgia i tzw. „Trójkątem Saksońskim” ze strony zachodniej, następnie przebiega przez 
polskie województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie, aż do Kijowa na 
Ukrainie. 
Historycznie korytarz „VIA REGIA” pełnił funkcję ważnego szlaku handlowego łączącego Europę 
Zachodnią ze Wschodnią, a zadaniem projektu była analiza przywrócenia jego rangi w przestrzeni 
europejskiej.

PARTNERSTWO:
Rolę partnera  wiodącego projektu pełniło  Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z siedzibą 
w Dreźnie. 
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W projekcie uczestniczyło 16 partnerów regionalnych z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. 
Jednym z sześciu polskich partnerów było Województwo Dolnośląskie, które zobowiązało Wojewódzkie 
Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu do merytorycznej i organizacyjnej odpowiedzialności za realizację 
projektu.
Wykaz partnerów projektu:
• Polska: Urząd Miasta Wrocław, Opole, Rzeszów, Starostwo Powiatowe Kłodzko, Województwo 

Podkarpackie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
• Niemcy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii (SMI), Wspólny Wydział Planowania 

Przestrzennego Berlina i Brandenburgii, Ministerstwo Budownictwa i Transportu Turyngii, 
Wydział Senatu ds. Rozwoju Miasta Berlina,  miasta: Cottbus, Drezno.

• Ukraina: Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska.
• Słowacja: Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszycach.
• Czechy: Region Pardubice, Region Ústí.

STRUKTURA PROJEKTU:
Struktura projektu obejmowała 5 pakietów roboczych (WP) podzielonych kolejno na akcje. 
• WP1 – Koordynacja projektu i polityka informacyjna,
• WP2 – Analiza uwarunkowań dla rozwoju regionalnego,
• WP3 – Strategia rozwoju dla korytarza „VIA REGIA-C III”,
• WP4 – Miasta węzłowe i obszary metropolitalne (partnerstwo regionalne),
• WP5 – Przygotowanie działań inwestycyjnych.
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, pełnomocnik Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, zaangażowane było w realizację następujących pakietów: 
• WP 2 (2.2) - Analizy tematyczne dla Woj. Dolnośląskiego, 
• WP 3 (3.2) - Scenariusze rozwoju obszaru pogranicza polsko-niemieckiego, polsko-czeskiego i pol-

sko- słowackiego – współpraca,
• WP 5: (5.4) Rozwój trasy turystycznej („Via Montana”)  jako główne działanie,
  (5.2) Połączenie Północ-Południe – Studium poszukiwawcze dla przebiegu drogi S-5 
   z Wrocławia do Boboszowa – współpraca.

REZULTATY PROJEKTU:
Opierając się na wynikach analiz czynników rozwoju regionalnego, opracowano scenariusze i opcje 
rozwoju przestrzennego w poszczególnych obszarach przygranicznych, tworząc główny produkt pro-
jektu „Strategię rozwoju przestrzennego dla korytarza Via Regia”. 
Problematykę rozwoju przestrzennego  wzdłuż  III. Paneuropejskiego Korytarza Transportowego roz-
patrzono w oparciu o cztery obszary tematyczne:
• Dostępność komunikacyjna – poprawa połączeń między miastami węzłowymi oraz obszarami 

przygranicznymi,
• rozwój miast – wzmocnienie miast jako regionalnych punktów węzłowych,
• rozwój gospodarczy – wspieranie rozwoju gospodarczego oraz innowacyjnych rozwiązań,
• turystyka – wykorzystanie potencjału turystycznego.

Na Dolnym Śląsku projekt ogniskował się m.in. wokół zagadnień związanych ze wzmocnieniem rangi 
połączenia drogowego Wrocław – Boboszów – Brno  przez Kotlinę Kłodzką w korytarzu przyszłej 
drogi S-5 oraz wzmożeniu promocji turystycznej pasma Sudetów w przestrzeni europejskiej. Temu 
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ostatniemu celowi służyło m.in. najważniejsze zadanie studialne, realizowane przez WBU jako inte-
gralny komponent projektu pod nazwą: „Via Montana – transgraniczna trasa turystyczna Sudetów 
i Karpat”. Celem tego studium było wyznaczenie przebiegu zintegrowanego, transgranicznego pasma 
turystycznego, obejmującego obszary  górskie i podgórskie Sudetów i Karpat, na terenie 4 państw: 
Niemiec, Polski, Czech i Słowacji. Pasmo to, w założeniu projektu,  ma w przyszłości stanowić oś akty-
wizacji społeczno-gospodarczej górskich obszarów peryferyjnych, związanej z rozwojem sektora 
turystycznego. 
Efekty projektu i jego wymierne korzyści wzbudziły duże zainteresowanie wśród regionów III 
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Dlatego większość partnerów wyraziła wolę kontynu-
owania prac w tym obszarze, stawiając jednak nacisk na uwzględnianie w większym stopniu wdraża-
nia wypracowanych rozwiązań. Podjęto starania zmierzające do uruchomienia nowego projektu reali-
zowanego pod nazwą Via Regia Plus.
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VIA REGIA PLUS (VR+) - Sustainable Mobility 
and Regional Coopera  on along the Pan-
European Transport    Corridor III

www.viaregiaplus.eu 

Projekt Via Regia Plus  (VR+) realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej stanowi kon-
tynuację projektu ED-C III Via Regia z lat 2006-2009. Realizowany od października 2008 do grudnia 
2011. Wartość całego projektu opiewała na sumę 3 195 200,00 €.

CEL:
Celem projektu Via Regia Plus jest wdrożenie kluczowych założeń Strategii rozwoju przestrzennego 
dla III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego opracowanej w ramach realizacji projektu ED-C III 
Via Regia. Aby osiągać cel główny projektu, założono następujące trzy cele szczegółowe:
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze korytarza poprzez rozwój zrównoważonego 

transportu, w tym:
• poprawa połączeń w dalekobieżnym kolejowym transporcie osobowym,
• rozwój zrównoważonego transportu w aglomeracjach,
• poprawa połączeń transportowych na obszarach przygranicznych.

2. Wzmocnienie punktów węzłowych korytarza (miast - centrów regionów) stanowiących „lokomo-
tywy” rozwoju regionalnego, w tym:
• rozwój społeczno – gospodarczy miast i obszarów metropolitalnych,
• wzmocnienie obszarów metropolitalnych oraz ich lepsze połączenie, zwłaszcza dzięki spraw-

nym połączeniom kolejowym,
• współpraca metropolitalna,
• wspieranie wzrostu gospodarczego dzięki wykorzystaniu poszczególnych, specyficznych 

potencjałów innowacyjnych, inteligentnych intermodalnych rozwiązań logistycznych.
3. Aktywizacja potencjału turystycznego – wzrost dostępności turystycznej, w tym:

• zwiększenie atrakcyjność obszaru korytarza jako docelowego regionu turystycznego,
• marketing i promocja potencjałów turystycznych.

OBSZAR DZIAŁANIA: 
Zasięg projektu obejmuje, podobnie jak w poprzednim projekcie, obszar oddziaływania wzdłuż III 
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno – Wrocław – Kraków – Lwów – Kijów). 

Rys.3. III Paneuropejski Korytarz Transportowy 
– obszar działania Via Regia plus (źródło: Infrastruktur & Umwelt)

Figure 3. Via Regia Plus Project –  AREA OF IMPACT  
(source development:  Infrastruktur & Umwelt)
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PARTNERSTWO:
Rolę partnera wiodącego pełnił Urząd Miejski Wrocławia. W projekcie uczestniczyło 14 partne-
rów z Niemiec, Polski, Słowacji i Ukrainy. Podobnie jak w projekcie ED-CIII Via Regia, Województwo 
Dolnośląskie reprezentowało Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

Projekt współtworzyli następujący partnerzy:
• Polska: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Opole, Urząd Miasta 

Krakowa, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości, Gliwice.
• Niemcy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii (SMI), Ministerstwo Budownictwa, Rozwoju 

Regionalnego i Transportu Turyngii, Senat Miasta Berlina,  Lipska i Drezna. 
• Ukraina: władze Lwowa.
• Słowacja: władze Koszyc, Agencja ds. Wsparcia Rozwoju Regionalnego Koszyckiego Kraju.

STRUKTURA PROJEKTU:
Projekt Via Regia Plus podzielony został na 5 pakietów roboczych, spośród których 3 obejmują działa-
nia merytoryczne. 
• WP1 – Zarządzanie i koordynacja projektu
• WP2 – Komunikacja, zarządzanie i wdrażanie
• WP3 – Wspólne przedsięwzięcia w celu poprawy dostępności komunikacyjnej
• WP4 – Wzmacniania punktów węzłowych korytarza – współpraca metropolitalna
• WP5 – Wzmacnianie potencjału turystycznego – polepszanie dostępności turystycznej.

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne realizowało następujące działania: 
• WP3 (3.3.1.)- Analiza dotycząca wyznaczenia drogowej trasy integrującej południowe obszary 

województwa dolnośląskiego wraz z powiązaniami Północ - Południe 
• WP4 (4.2.4.)- Wojewódzki Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie planowania 

przestrzennego dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 
• WP5 (5.3.3.)- Wyznaczenie szlaku rowerowego: „Droga św. Jakuba na Dolnym Śląsku”

Ponadto Województwo Dolnośląskie włączyło się aktywnie w działania prowadzone przez miasto 
Wrocław: 
• Studium Park and Ride w strefie miejskiej i podmiejskiej Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego 

(pakiet roboczy WP3).  
• Polityka inwestycyjna (zwłaszcza związana z osadnictwem) wzdłuż linii transportu szynowego we 

wrocławskim obszarze metropolitalnym (pakiet roboczy WP4).  

REZULTATY PROJEKTU:
Projekt, jako wspólne przedsięwzięcie władz czternastu miast i instytucji z: Niemiec, Polski, Słowacji 
i Ukrainy, pod przewodnictwem Wrocławia skoncentrował się na realizacji wspólnych działań w aspek-
cie poprawy kolejowej i drogowej dostępności komunikacyjnej obszarów metropolitalnych, wypra-
cowania efektywnych modeli współpracy terytorialnej i zarządzania regionalnego oraz wykreowania 
oferty turystycznej obszaru Via Regia. W ramach powyższych zagadnień miasta i regiony biorące udział 
w projekcie opracowały ponad 40 lokalnych, regionalnych i transgranicznych dokumentów studial-
nych i strategicznych. 
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Aleksandra Sieradzka-Stasiak (Regional Bureau of Spatial Planning in Wrocław)

3 | From EDC III to Via Regia Plus – development 
      and accomplishment of the idea, structure and partnerships

Via Regia (High Road) is a transport corridor alluding to the historic trade and pilgrimage route, well-
known since the Middle Ages, stretching from Santiago de Compostela in Spain. Currently, under the 
name Pan-European Transport Corridor III, also known as the Central Axis, it links European cities and 
metropolitan areas, starting from Erfurt, Dresden and Berlin via Wroclaw and Krakow all the way to Lviv.

Lending the name Via Regia for both projects was to accentuate the tradition and to protrude the 
integrating nature of this trade route in the past, today being a development corridor, which is a central 
axis of activation and development of the regions of Central Europe.

Activities aiming at assessing and determining the potential for development, designation of 
development centres and the rules of relationships and cooperation between these centres and regional 
centres all intend to serve the strategic functions of the corridor. It was deemed that the corridor’s 
infrastructure development will be a factor stimulating and supporting the development of regions, 
but also the regions themselves, unleashing their full potential will lead to a further development of the 
corridor and its area of infl uence. (Fig. 1)

Seeing the growing need to take action that leads to improvements in transport accessibility and 
strengthening of the internal potential of Central Europe, as well as the formation of inter-regional 
cooperation in the Pan-European Transport Corridor III impact zone, works had begun on the project 
ED-C III “Via Regia”, conducted under a community initiative INTERREG III B CADSES (2005-2008).

The end result was the adoption of a draft document: “Spatial development strategy,” constituting on one 
hand a summary of works performed during the project and secondly identifying future directions of 
activities aimed at accomplishing a vision for this growth and development area, along the Pan-European 
Transport Corridor III as outlined in the document’s strategy.

The eff ects of ED-CIII project proved so promising that the majority of partners expressed their 
willingness to continue work in this area. Taking into account the fact that the Pan-European Transport 
Corridor III exerts increasingly stronger infl uence on the development of Central and Eastern Europe 
and is an important factor in the process of European integration the author ZASIĘGities in Wroclaw 
jointly with the Saxon State Ministry of the Interior made eff orts with the aim of starting another project, 
conducted under the name “Via Regia Plus “under the European Territorial Cooperation, programme 
CENTRAL EUROPE (2008-2011).

Thanks to six years of cooperation in the international impact zone of the Pan-European Transport 
Corridor III   a lot of in-depth analysis were made, the area’s multicultural potential was identifi ed, several 
solutions activating the area were proposed and a cooperation network was established, which continues 
to this day.
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COMPARATIVE TABLE - the most important information about the projects.

ED-CIII „Via Regia” „Via Regia Plus”

LEAD PARTNER Free State of Saxony, Ministry of the 
Interior City of Wroclaw

PROJECT PARTNERS 16 partners from Germany, Polish, 
Czech, Slovakia and Ukraine.

14 partners from Germany, Polish, 
Slovak and Ukrainian.

PROJECT BUDGET 1 396 400,00 € 3 195 200,00 €

THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF 
LOWER SILESIA 48 000,00 € 300 000,00 €

DURATION OF THE PROJECT 07.2005 – 03.2008 10.2008 – 12.2011

SCOPE OF PROJECT IMPACTS area along the Pan-European Transport Corridor III 
(Berlin/Drezno – Wrocław – Kraków – Lwów – Kijów)
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EUROPEAN DEVELOPMENT CORRIDOR III 
“VIA REGIA” (ED-CIII)
h  p://www.edc-viaregia.eu/ 

The project, full name “European Development Corridor III”, was realised within the Community Initiative 
INTERREG IIIB CADSES and fi nanced by the European Regional Development Fund (ERDF). The project 
began in July 2005 and lasted until the end of the fi rst quarter of 2008. The value of the project amounted 
to 1 396 400.00 €.

AIMS:
The strategic objective of the project was to strengthen the Pan-European Transport Corridor III as a 
spectrum of socio-economic development through the appropriate use of development potential 
of cities and regions in its area and to strengthen the cooperation between the planning and spatial 
development entities.

AREA OF ACTIVITY (Fig. 2.)
Pan-European Transport Corridor C III covers a region located between the Berlin-Brandenburg 
agglomeration and the so-called ‘Saxon Triangle’ from the west side, then it runs through the Polish 
provinces: Lower Silesia, Opole, Silesia, Lesser Poland and the Subcarpathian province, all the way to 
Kiev, Ukraine.
Historically, the corridor “Via Regia” served as an important trade route linking western Europe with 
eastern Europe, and the project’s task was an analysis of restoration of the corridor’s ranking in the 
European space.

PARTNERSHIP:
The role of the project’s lead partner went to the Saxon Ministry of the Interior, based in Dresden.
The project involved 16 regional partners from Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia and Ukraine. 
One of the six Polish partners was the province of Lower Silesia, which had made the Regional Bureau of 
Spatial Planning (WBU) in Wroclaw responsible for project’s substantive and organisational commitments.
List of project partners:
 -   Poland: City Councils of Wroclaw, Opole, Rzeszow, Klodzko District Authority,    
     Subcarpathian Province , Lower Silesia Marshal’s Offi  ce.
 -  Germany:  Saxon Ministry of Interior (SMI), Joint Spatial Planning Department  of  
     Berlin and Brandenburg, Thuringian Ministry for Construction and Transport, Senate   
     Department for Berlin’s Urban Development, cities: Cottbus, Dresden.
 -  Ukraine:  Lviv  Polytechnic National University.
 -  Slovakia: Agency for Regional Development in Kosice.
  - Czech Republic: Region Pardubice, Region Usti.

PROJECT STRUCTURE:
The structure of the project consisted of fi ve work packages (WP) subsequently divided into tasks.

− WP1 – Project coordination and information policy,
− WP2 – Analysis of the conditions for regional development,
− WP3 – Development strategy for the corridor „VIA REGIA-C III”,
− WP4 – Nodal cities and metropolitan areas (regional partnership),
− WP5 – Preparation of investment activities.
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Regional Bureau of Spatial Planning in Wroclaw (WBU), an agent for the Marshal’s Offi  ce of Lower 
Silesia, was involved in implementation of the following packages:

− WP 2 (2.2) - Thematic analyses for the province of Lower Silesia,
− WP 3 (3.2) - Scenarios of development of the Polish-German border region, the Polish-Czech and 

Polish-Slovak border regions - cooperation,
− WP 5:

• (5.4) Development of the tourist route („Via Montana”) as the main work package,
• (5.2) North-South link – Exploratory study for the running of the S-5 road from Wroclaw to 

Boboszow – cooperation.

PROJECT RESULTS:
Based on the results of analyses of the factors of regional development, spatial development scenarios 
and options have been developed for particular trans-border areas creating the main product of the 
project „Spatial Development Strategy for the corridor Via Regia”.
The issue of spatial development along the Pan-European Transport Corridor III was examined on the 
basis of four thematic areas:

− transport accessibility - improving links between nodal cities and trans-border areas,
− urban development - strengthening of cities as regional nodal points,
− economic development - support of economic development and innovative solutions,
− tourism - utilising the tourism potential.

In Lower Silesia the project focused among other things around issues relating to strengthening of the 
rank of road link Wroclaw - Boboszow - Brno via the Klodzko Valley in the corridor of future S-5 road 
as well as strengthening of tourism promotion of the Sudetes range in the European space. The latter 
purpose was served by the main study task, carried out by the WBU as an integral component of the 
project under the name „Via Montana - cross-border tourist route of the Sudetes and the Carpathians”. 
The aim of this study was to determine the course of an integrated, cross-border tourist band, covering 
mountain and foothill areas of the Sudetes and the Carpathians, in 4 countries: Federal Republic of 
Germany, Poland, Czech Republic and Slovakia. This band, under the project assumption is to constitute 
a future socio-economic axis of activation of the mountainous remote areas, related to development of 
tourism sector.

The eff ects of the project and its measurable benefi ts attracted great interest among regions of the Pan-
European Transport Corridor III. Therefore the majority of partners expressed a willingness to continue 
work in this area, however placing an emphasis on considering in greater degree the implementation 
of developed solutions. Eff orts have been made aimed at launching a new project implemented under 
the name Via Regia Plus.
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VIA REGIA PLUS (VR+) - Sustainable Mobility 
and Regional Coopera  on along the Pan-
European Transport    Corridor III

www.viaregiaplus.eu 

The project Via Regia Plus (VR +) carried out under the Programme for Central Europe is the continuation 
of ED-C III Via Regia from years 2006-2009. It was being  implemented from October 2008 to December 
2011. Project’s value was to the amount of 3 195 200,00 €

AIM:
The aim of the project Via Regia Plus is to implement key assumptions of spatial development Strategies 
for the Pan-European Transport Corridor III developed within the ED-C III Via Regia project. In order to 
achieve the project’s main goal, following three specifi c objectives were established:

1. Improved transport accessibility in the corridor through development of sustainable transport, 
including:
− improved links in long-distance passenger rail transport,
− development of sustainable transport in urban areas,
− improved transport links in trans-border areas.

2. Strengthening of the corridors nodal points (cities - centres of regions) serving as „engines” of 
regional development, including:
− socio - economic development of cities and metropolitan areas,
− strengthening of metropolitan areas and creating a better link, especially through eff ective 

rail links,
− metropolitan cooperation,
− promotion of economic growth through the use of particular, specifi c, innovative potentials, 

smart inter-modal logistics solutions.
3. Activation of the tourism potential - increased tourism availability, including:

− Increased attractiveness of the corridor area as a tourism destination,
− marketing and promotion of tourism potentials.

AREA OF ACTIVITY:
The scope of the project includes, as in previous project, an area of   impact along the Pan-European 
Transport Corridor III (Berlin / Dresden - Wroclaw - Krakow - Lviv - Kyiv). (Fig. 3.)

PARTNERSHIP:
The role of a lead partner was given to Wroclaw City Council. The project involved 14 partners from 
Germany, Poland, Slovakia and Ukraine. Just like in the project ED-CIII Via Regia the Province of Lower 
Silesia was represented by the Regional Bureau of Spatial Planning (WBU) in Wroclaw. 
The following partners contributed to the project:

− Poland: Lower Silesia Marshal’s Offi  ce, City Council of Opole, City Council of Krakow, Upper 
Silesian Agency for the Promotion of Entrepreneurship , city of Gliwice.

− Germany: Saxon Ministry of Interior (SMI), Thuringian Ministry for Construction, Regional 
Development and Transport, Senate of the city of Berlin, Leipzig and Dresden.

− Ukraine:  Lviv authorities.
− Slovakia: Kosice authorities, Agency for Regional Development Support for the Province of 

Kosice.
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PROJECT STRUCTURE:
The project Via Regia Plus has been divided into 5 work packages (WP) of which 3 cover substantive 
activities. 
WP1 – Project management and coordination 
WP2 – Communication, management and implementation  
WP3 – Joint undertakings in order to improve transport accessibility
WP4 –  Strengthening of the corridor’s nodal points – metropolitan cooperation 
WP5 – Strengthening of the tourism potential – improving the availability of tourism 
Regional Bureau of Spatial Planning (WBU) has carried out the following activities:

− WP3 (3.3.1.)- The analysis regarding mapping out of a road route integrating southern 
province of Lower Silesia together with an outline of North-South links

− WP4 (4.2.4.)- Regional Node for a Spatial Data Infrastructure in the fi eld of spatial planning 
for the Wroclaw Functional Area

− WP5 (5.3.3.)- Mapping out of a cycling route: „Way of St. James in Lower Silesia”  
In addition, the province of Lower Silesia got actively involved in the activities carried out by the city of 
Wroclaw:

− A study Park and Ride in the urban and suburban area of Wroclaw Metropolitan Area (work 
package WP3).

− An investment policy (especially associated with settlement) along the rail line in the 
Wroclaw metropolitan area (work package WP4).

PROJECT RESULTS:
The project, as a joint undertaking of fourteen cities and government institutions from Germany, Poland, 
Slovakia and Ukraine, led by the city of Wroclaw focused on the implementation of joint measures in 
improving road and rail transport accessibility in metropolitan areas, development of eff ective models of 
territorial cooperation and regional governance, and creation of a tourism product in the Via Regia area. 
As part of the above mentioned issues, cities and regions participating in the project have developed 
more than 40 local, regional and cross-border studies and strategic documents.
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