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Wstęp

Powojenne procesy integracyjne w Europie wpisały się na stałe w funkcjono-
wanie poszczególnych państw członkowskich jak też w historię społeczną, gospo-
darczą i polityczną Europy. Tym samym stały się elementem analiz i opracowań 
literaturowych, jak też badań naukowych i dyskusji w celu poszukiwania nowych 
impulsów rozwojowych, wzmacniania już istniejących, reformowania polityk 
wspólnotowych oraz konstrukcji instytucjonalnej i fi nansowej Unii Europejskiej 
(UE) dla urzeczywistniania partnerstwa i subsydialności.

W nurt tych badań, poszukiwań i opracowań włączają się euroregiony jako 
regiony szczególnej „misji” w europejskiej integracji. Nie są one wprawdzie 
zjawiskiem zupełnie nowym i nieznanym, bo towarzyszą powojennej integra-
cji europejskiej od samego początku wraz z patronalnym Euroregionem Eure-
gio na granicy niemiecko-holenderskiej (1958 r.). Mimo to, euroregiony stano-
wią ciągle problem za mało rozpoznany, kryjący w sobie jeszcze wiele tajemnic 
i niewiadomych, niezapisanych kart, które stopniowo dają się odkrywać w miarę 
pogłębiania wiedzy o UE, jej funkcjonowaniu, prawidłowościach i regionalnych 
problemach rozwojowych. Dotyczy to również polskich euroregionów, które za-
początkowały euroregionalizację w Europie Środkowo-Wschodniej i wciąż nada-
ją jej kierunek rozwojowy oraz dynamikę w służbie pełnej integracji. Wystarczy 
tu choćby wspomnieć ich szczególną aktywność w wielopoziomowej strukturze 
organizacyjnego współdziałania euroregionów:

– poziom euroregionalny ogólnoeuropejski – Stowarzyszenie Europejskich 
Regionów Granicznych (SERG);

– poziom euroregionalny, tzw. grupowy, np. Czwórka Wyszehradzka, Rada 
Konsultacyjna Euroregionów Krajów Grupy Wyszehradzkiej, Węgiersko-Sło-
wacki Euroregion Vah-Dunaj-Ipel, Polsko-Czeska Komisja Międzyrządowa 
ds. Współpracy Transgranicznej;

– poziom euroregionalny, tzw. krajowy, który łączy współdziałanie w krajach 
ich pochodzenia, a w Polsce jest to Forum Polskich Regionów Granicznych.

Już samo istnienie struktur organizacyjnych dla euroregionów świadczy o ich 
obecności, zaś poważne przedsięwzięcia realizacyjne potwierdzają miejsce euro-
regionów w rozwoju regionalnym kraju i w gospodarce narodowej.
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Poparcie dla euroregionów ze strony UE jest niewątpliwe gdyż mają one – 
w porównaniu z innymi regionami – dodatkowe priorytety w polityce regional-
nej, a dzieje się tak, szczególnie w sposób widoczny i odczuwalny, począwszy 
od Maastricht. Każde kolejne okresy fi nansowe polityki regionalnej realizo-
wanej jako polityka spójności dawały zielone światło europejskiej współpracy 
transgranicznej. Wyrażało się to i wyraża w wielości programów operacyjnych 
tejże współpracy, której zasięg poprzez euroregiony wkracza również do kra-
jów spoza UE, np. do Białorusi, Ukrainy czy Rosji, bądź Szwajcarii i Norwe-
gii. Odzwierciedleniem tych poczynań jest Europejska Współpraca Terytorialna 
(EWT) w okresie 2007–2013. Nadchodzący zaś okres fi nansowy, tj. 2014–2020, 
zdaje się być jeszcze „łaskawszy” dla współpracy transgranicznej euroregionów, 
a wprowadzenie nowego instrumentu fi nansowego „Łącząc Europę” jest tego 
dowodem.

Euroregiony pozytywnie sprawdzają się jako forma współpracy oraz akty-
wizowania peryferyjnych regionów granicznych, chociaż sam termin euroregion 
nie ma w Unii Europejskiej charakteru ofi cjalnego. W odróżnieniu więc od ta-
kich pojęć jak współpraca transgraniczna czy region graniczny nie występuje on 
w ofi cjalnych dokumentach UE, czy w umowach międzypaństwowych odnoszą-
cych się do regionów prowadzących współpracę ponadgraniczną. Zatem geneza 
i używanie tegoż określania skłania do opinii iż jest to termin potoczny, mocno 
jednak zakorzeniony w literaturze i praktyce społeczno-gospodarczej, czy też 
mass mediach. Fakt ten powoduje, iż można twierdzić, iż euroregion stał się już 
normą prawa zwyczajowego i coraz częściej pojawia się w ofi cjalnych dokumen-
tach regionalnych i lokalnych związanych z formalizacją współpracy transgra-
nicznej. Euroregiony mają więc swoje miejsce tak w UE, jak i poszczególnych 
krajach członkowskich, podlegają różnym instytucjom, są benefi cjentami pomocy 
strukturalnej i realizują różne przedsięwzięcia w wymiarze lokalnym o znaczeniu 
ponadregionalnym i integracyjnym. Oczywiście bez zaplecza instytucjonalnego 
i fi nansowego nie byłyby tym czym są.

Wielość problemów jakie skrywają i łączą w sobie euroregiony zachęca i ro-
dzi potrzebę do badań i opracowań w obszarze powyższych zagadnień. Niniejsze 
opracowanie próbuje wyjść naprzeciw tym wyzwaniom. Jego zasadniczy cel sku-
pia się na poszukiwaniu i wykazywaniu dobroczynnego wpływu euroregionaliza-
cji na obszary nią objęte w kierunku łagodzenia dysproporcji rozwojowych i skut-
ków peryferyjności terenów przygranicznych, dla których granica była „furtką” 
do sąsiada, ale także siedliskiem wielu problemów i zagrożeń.

Cel ten jest stopniowo realizowany w kolejnych fragmentach, które mają 
charakter zarówno bardziej ogólny i teoretyczny jak i też szczegółowy oparty 
na empirycznej weryfi kacji. Dwa wprowadzające rozdziały (I i II) dotyczą, ge-
neralnie rzecz ujmując, regionów, współpracy transgranicznej i euroregionów. 
W nich bowiem zawarte są zagadnienia m.in. ekonomii regionu w poszukiwaniu 
teorii dla euroregionu oraz dochodzenie od regionu do euroregionu.
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Dalsze fragmenty dotyczą instrumentalizacji euroregionalnej, która general-
nie mieści się w instrumentach instytucjonalnych i fi nansowych regionów. Jednak-
że są też takie instytucje czy instrumenty fi nansowe, które przynależą wyłącznie 
euroregionom, na co wskazano, np. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Gra-
nicznych (SERG) po stronie instytucji, czy np. specjalistyczne fundusze w ramach 
Partnerstwa Wschodniego, czy też Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
po stronie fi nansów. Oczywiście, że zagadnienia instytucjonalizacji są bardzo roz-
ległe, gdyż tak regionami jak i euroregionami zajmują się wszystkie organy UE, 
gremia doradcze (poza opisanym tu Komitetem Regionów) czy instytucje autono-
miczne, organizacje i struktury branżowe. I dlatego wybrano, w opinii nie tylko 
Autorki, te najważniejsze. W odniesieniu zaś do instrumentów fi nansowych opisa-
no tak unijne jak i pozaunijne środki fi nansowe obsługujące różne przedsięwzięcia 
realizacyjne i oddziaływujące zarówno na „twarde” jak i „miękkie” czynniki roz-
woju regionalnego i euroregionalnego. W związku z tym uwzględniono fundusze 
strukturalne z polityki regionalnej i polityk sektorowych, Inicjatywy Wspólnoto-
we, Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, fundusze norweskie i granty 
szwajcarskie. Uwzględniono tu także „nowy” wymiar polityki regionalnej na lata 
2014–2020 wraz z jej nowym instrumentem fi nansowym „Łącząc Europę”, które-
go obecności i aktywności z nadzieją należy oczekiwać w euroregionach.

Rozdział V jest z natury swej w pewnej części teoretyczny, jak i w innej czę-
ści oparty na praktyce. W części teoretycznej, choć można ją też traktować jako 
praktyczną, nastąpiła próba udokumentowania i potraktowania euroregionu jako 
naturalnego klastra złożonego. Dalszy fragment rozdziału dotyczy Europejskiej 
Polityki Sąsiedztwa (EPS) i Partnerstwa Wschodniego jako elementu zbliżenia 
wschodniego w relacjach z Unią Europejską.

W rozdziale VI opisano Europejską Współpracę Terytorialną (EWT) wraz 
z jej priorytetami oraz zasięgiem euroregionalnym na wszystkich polskich pogra-
niczach. Odnotowano w niej obecność partnerów spoza UE jak Białoruś, Ukra-
ina, Rosja oraz dokonano próby zebrania i przestawienia mocnych i słabych stron 
euroregionów polskich pograniczy. Analiza SWOT jest dość ważnym elementem, 
gdyż może posłużyć jako materiał do opracowania strategii rozwojowej eurore-
gionów, do której wciąż euroregiony zdążają. Z kolei poprzez aktywność polskich 
euroregionów w EWT starano się przedstawić polskie euroregiony w integracji 
europejskiej (zgodnie z tytułem opracowania).

Rozdział VII stanowi studium empiryczne polskiej euroregionalizacji uwzględ-
niające efekty praktyczne funkcjonowania euroregionów. W pierwszej części tego 
fragmentu, opartej na badaniach kontynuowanych przed i po akcesji, dokonano po-
równania opinii ludzi i władz euroregionalnych dotyczących celów i czynników eu-
roregionotwórczych, znaczenia euroregionalizacji dla pogranicza, jak też korzyści 
i barier euroregionalnych. Podjęto też próbę weryfi kacji wpływu euroregionalizacji 
na jakość życia społeczności lokalnych poprzez zbadanie szybkości wyrównywania 
wynagrodzeń euroregionalnych w stosunku do średniej krajowej.
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Drugą część rozdziału skoncentrowano na wybranych praktycznych przed-
sięwzięciach w polskich euroregionach, które mają wymiar i znaczenie nie tylko 
dla Polski ale i europejskie. Dokonując wyboru kierowano się m.in. oryginal-
nością zarówno euroregionów w „rodzinie euroregionalnej”, siłą oddziaływania 
tych przedsięwzięć zarówno w wymiarze lokalnym jak i o szerszym zasięgu, jak 
i czasem niepowtarzalnością w innych euroregionach europejskich. W związku 
z powyższym uwagę zwrócono na euro-miasta, projekty wspólne międzyeuro-
regionalne, tzw. sieciowe i parasolowe, Euroregion Karpacki, który jest ewene-
mentem i ciekawostką nawet na skalę światową oraz Euroregion Bałtyk, który 
„wciąga” we współpracę wielkie grono partnerów, w tym pozaunijnych, także 
najmłodsze euroregiony polskie oraz fundusze norweskie. W ten sposób objęto 
analizą wszystkie polskie pogranicza z zachodu przez południe i wschód, a na pół-
nocnej granicy kończąc i dokumentując fakt, iż euroregiony stały się na polskich 
granicach „napędowym kołem” rozwojowym. Zwrócono przy tym uwagę na wie-
lopłaszczyznowość aktywizacji obszarów przez euroregiony i możliwość ciągłej 
ewolucji oraz wprowadzania nowoczesnych i innowacyjnych metod współpracy. 
W relacji tej występuje silne sprzężenie zwrotne, gdyż z jednej strony euroregion 
„sprowadza” na swój obszar wiele płaszczyzn współdziałania, a z drugiej – to 
one czynią euroregion „dojrzałym” włączającym go w realizację założeń strategii 
rozwojowych UE.

Przy powstawaniu opracowania wykorzystano warsztat literaturowy, w tym 
literaturę obcojęzyczną, zwłaszcza w jego części teoretycznej oraz materiał źró-
dłowy w jego części empirycznej. Materiał źródłowy ma dość zróżnicowane 
pochodzenie, gdyż opierano się zarówno na raportach, materiałach Komisji Eu-
ropejskiej, materiałach z Sekretariatów euroregionalnych, jak również bogatym 
materiale dokumentacyjnym dostępnym za pośrednictwem źródeł elektronicz-
nych. Ponadto uzyskano cenny materiał badawczy w drodze wywiadów bezpo-
średnich wśród ludności euroregionalnej i władz lokalnych. W miarę możliwości 
skierowano zestaw tych samych pytań problemowych i do tych samych respon-
dentów co w badaniach wcześniejszych przed wejściem Polski do UE, które 
wykorzystano w opracowaniu „Euroregiony a integracja europejska. Wnioski 
dla Polski”. Pozwoliło to na dokonanie porównania „starego” z „nowym” punk-
tem widzenia na euroregionalizację. W ten sposób wnioski dla Polski z poprzed-
niego opracowania mogły zaowocować niniejszym opracowaniem o polskich eu-
roregionach w integracji europejskiej i w przezwyciężaniu peryferyjności oraz 
dysproporcji regionalnych. 



Rozdział I

REGIONY I ROZWÓJ REGIONALNY, KLASYFIKACJA 
TEORII I REGIONÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA

Uwagi wstępne

Region i związane z nim zagadnienia zawsze były znaczące w rozwoju kraju 
jak i ugrupowania integracyjnego, choć może czasem niedostatecznie doceniane. 
Sytuacja ta ulegała stopniowej zmianie nabierając szczególnej dynamiki po Ma-
astricht. Przyczynił się do tego rozwój procesów integracyjnych i coraz bardziej 
związana z tym konieczność implementacji subsydialności i partnerstwa. Obecnie 
bezdyskusyjna jest prawidłowość, iż integracja zaczyna się w regionie, a poprzez 
państwa narodowe „trafi a” do uregulowań ponadnarodowych w UE. W procesie 
tym przypada szczególna rola euroregionom jako regionom szczególnej „misji”.

Fragment ten ma charakter wprowadzający do problematyki regionu, by ją 
dalej wykorzystać w problematyce euroregionu. A zatem główną osią rozważań 
są tu następujące zagadnienia:

– region i rozwój regionalny z uwzględnieniem celów i czynników tegoż rozwoju;
– wybrane teorie dotyczące regionu wraz z próbą ich odniesienia do wciąż 

poszukiwanej teorii euroregionu;
– miejsce regionu w Unii Europejskiej oraz istota i znaczenie harmonizacji 

unijnych regionów w podziale NUTS.

1. Region i rozwój regionalny – cele i czynniki rozwoju regionalnego

Na temat regionu i rozwoju regionalnego istnieje bogata literatura, w której 
dokonuje się analizy, badań i defi niowania regionu w różnych aspektach w zależ-
ności od tego jakie jest dalsze wykorzystanie materiału badawczego. Tak więc 
region jest defi niowany w aspekcie ekonomicznym, politycznym, prawnym, so-
cjologicznym, kulturowym czy etnicznym. Oczywistym jest jednak fakt, iż nie-
zależnie od przyjętej defi nicji i kryteriów wyodrębniania, region jest wydzielo-
nym i spójnym obszarem o cechach naturalnych i nabytych oraz jest jednostką 


