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StreSzczenie

w artykule przedstawiono efekty współpracy polsko-niemieckiej w euroregionie 
Pomerania. celem opracowania jest przedstawienie zakresu realizacji przyjętej strate-
gii rozwoju euroregionu Pomerania w latach 2007–2013. skupiono się na projektach 
współfinansowanych z europejskiego Programu rozwoju regionalnego w ramach  
europejskiej współpracy transgranicznej.

Wprowadzenie

obszary przygraniczne nadal utożsamiane są z terenami o zdecydowanie gorszej 
sytuacji społeczno-gospodarczej mimo znacznych osiągnięć w realizacji polityki 
spójności. to zróżnicowanie rozwoju spowodowane jest wieloletnimi zaniedba-
niami wynikającymi niejednokrotnie z uwarunkowań historycznych i politycz-
nych. Bardzo często w odniesieniu do tych obszarów wskazuje się na ich pery-
feryjność, depresyjność, problemowość czy wręcz upośledzenie1. Polityka regio-
nalna Unii europejskiej w latach 2007–2013 polegała na realizacji trzech naj-

*  agnieszka Malkowska, dr, katedra Gospodarki Światowej i transportu Morskiego, wy-
dział zarządzania i ekonomiki Usług, Uniwersytet szczeciński, e-mail: agnieszka.malkowska@
wzieu.pl.

1  a. Malkowski, Regiony przygraniczne jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego 
i zachodniego pogranicza, w: Problemy regionalizmu i globalizacji, red. J. rymarczyk, M. Domi-
ter, w. Michalczyk, wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu, wrocław 2011, 
s. 366.
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ważniejszych celów2: konwergencji, podniesienia konkurencyjności regionów3 
i zatrudnienia oraz europejskiej współpracy terytorialnej (ewt). „całościowa 
polityka regionalna Ue na lata 2007–2013 wyraźnie dawała priorytet regionom 
ekstremalnym, a do takich należą euroregiony”�.

współpraca transgraniczna jest istotnym elementem integracji europejskiej. 
na obszarze województwa zachodniopomorskiego jest ona realizowana w ra-
mach współpracy polsko-niemieckiej, a dokładniej z przygranicznymi regiona-
mi Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia. na tym właśnie obszarze 
od 1995 roku funkcjonuje euroregion Pomerania, którego głównym celem jest 
„równomierny i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego miesz-
kańców i instytucji po obu stronach granicy”5. 

celem artykułu jest przedstawienie zakresu realizacji przyjętej aktualizacji 
transgranicznej koncepcji rozwoju i Działania euroregionu Pomerania na lata 
2007–20136. skupiono się na projektach współfinansowanych z programu in-
terreG iV a7. w artykule wykorzystano metodę desk research oraz analizę ja-
kościową, za pomocą której pogrupowano działania współpracy transgranicznej 
według celów strategicznych określonych dla euroregionu Pomerania. zakres 
czasowy obejmuje lata 2007–2013. 

2  zob. rozporządzenie (we) nr 1080/2006 Parlamentu europejskiego i rady z 5 lipca 2006 ro-
ku w sprawie europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego i uchylające rozporządzenie (we)  
nr 1783/1999.

3  zob. a. Malkowska, a. Malkowski, Budowa konkurencyjności regionu w dobie globalizacji 
na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Rola Funduszy unijnych w rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym regionu, red. J. Buko, zeszyty naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2013, 
nr 753, „ekonomiczne Problemy Usług” nr 103, s. 147–160. 

�  M. Greta, Euroregionalizacja i jej wpływ na rynek pracy, http://mikroekonomia.net/system/
publication_files/323/original/18.pdf?1314952663 (25.03.2014).

5  Umowa o utworzeniu euroregionu Pomerania zawarta 15 grudnia 1995 roku w szczecinie, § 2.
6  zob. Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2007–

2013. Aktualizacja, stowarzyszenie Gmin Polskich euroregionu Pomerania–kommunalgemein-
schaft europaregion Pomerania e. V., szczecin–lund–löcknitz, wersja końcowa sierpień 2006 
roku.

7  Program operacyjny celu 3 „europejska współpraca terytorialna” – „współpraca trans-
graniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i rzeczpospolitej Polskiej 
(województwo zachodniopomorskie) 2007–2013, Program operacyjny zmieniony w roku 2009, 
zmiana zatwierdzona przez komisję europejską 17 maja 2010 roku.
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program inTerreg iV a jako instrument wspierania  
współpracy transgranicznej w euroregionie pomerania  

w latach 2007–2013

w opracowanej wspólnie polsko-niemieckiej aktualizacji transgranicznej 
koncepcji rozwoju i Działania euroregionu Pomerania na lata 2007–2013 wy-
znaczono 6 obszarów działań8:

1. rozwój i modernizacja gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem 
MsP – rozwój turystyki jako znaku rozpoznawczego regionu.

2. wsparcie nauki, technologii, edukacji i podnoszenia kwalifikacji przy 
intensyfikacji współpracy multidyscyplinarnej pomiędzy gospodarką 
a placówkami badawczymi.

3. transgraniczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej i poprawa regio-
nalnych połączeń transportowych.

4. zachowanie i odtworzenie bogactwa przyrodniczego w euroregionie 
oraz poprawa ochrony środowiska.

5. Dywersyfikacja rozwoju obszarów wiejskich.
6. Dalszy rozwój transnarodowej koordynacji i współpracy regionalnej 

w obszarze społecznym, kulturalnym i technicznym.
zadania wyznaczone w strategii rozwoju euroregionu Pomerania na lata 

2007–2013 realizowano za pomocą środków pochodzących między innymi z9:
−	 programu interreG iV a,
−	 instytucji Polsko-niemieckiej współpracy Młodzieży,
−	 Fundacji współpracy Polsko-niemieckiej, 
−	 zasobów własnych samorządów, stowarzyszeń i związków, 
−	 innych źródeł (na przykład z eFs).
Program interreG iV a wniósł znaczący wkład w realizację działań za-

pisanych w koncepcji rozwoju i Działań euroregionu Pomerania na lata 2007–
201310. 

najważniejszym celem programu interreG iV a jest przyczynienie się 
do stworzenia mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego, Meklembur-
gii-Pomorze Przednie i Brandenburgii warunków życia i perspektyw, które będą 

8  Ibidem, s. 108.
9  Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014–2020. 

Aktualizacja, stowarzyszenie Gmin Polskich euroregionu Pomerania–kommunalgemeinschaft 
europaregion Pomerania e. V., szczecin–löcknitz 2009, s. 9.

10  Ibidem. 
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przez nich akceptowane i będą motywować ich do aktywności w działaniach słu-
żących rozwojowi na poziomie lokalnym i regionalnym w obszarze wsparcia11.

Budżet całego programu interreG iV a na lata 2007–2013 wynosił łącz-
nie 156 250 207 euro, z czego środki z eFrr stanowiły 132 812 670 euro12, 
a wkład polski – 49 971 489 euro. Beneficjenci mogli ubiegać się o wsparcie na 
projekty wpisujące się w jeden z trzech priorytetów (zob. tabela 1), przy czym 
15% wartości projektu musiał stanowić ich wkład własny. 

tabela 1

charakterystyka środków finansowych programu inierreG iV a dla krajów 
Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i województwo zachodniopomorskie 

według priorytetów w latach 2007–2013*

Priorytety

liczba za-
twierdzonych 

projektów

Planowane 
wydatki  

(unijne i krajowe)
Plan eFrr 

(euro)

wartość udzie-
lonego wsparcia 

(euro)

wykorzy-
stanie 
(%)

szt. % euro % euro %
priorytet i – wspieranie działań na 
rzecz infrastruktury służącej współ-
pracy transgranicznej i poprawie stanu 
środowiska na obszarze pogranicza

2� 36,0 65 154 229 44,4 55 381 094 55 910 409 44,8 100,96

priorytet ii – wspieranie transgranicz-
nych powiązań gospodarczych i za-
cieśnienie współpracy gospodarczo- 
-naukowej

20 29,0 35 236 899 24,0 29 951 364 29 399 006 23,5 98,16

priorytet iii – transgraniczny rozwój 
zasobów ludzkich oraz wspieranie 
współpracy transgranicznej w zakresie 
ochrony zdrowia, kultury i edukacji

25 35,0 46 484 064 31,6 39 511 452 39 613 310 31,7 100,26

suma 69 100 146 875 192 100 124 843 910 124 922 725 100 x

* dane na 31 grudnia 2013 roku

Źródło:  zestawiono i obliczono na podstawie: Program operacyjny celu 3: „europejska współ-
praca terytorialna” – „współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze 
Przednie/Brandenburgia i rzeczpospolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) 
2007–2013, Program operacyjny zmieniony w roku 2009, zmiana zatwierdzona przez 
komisję europejską 17 maja 2010 roku, s. 48; INTERREG IVA – zmieniamy obraz pogra-
nicza, regionalny Punkt kontaktowy, Urząd Marszałkowski województwa zachodnio-
pomorskiego, wydział współpracy terytorialnej, szczecin 2014, s. 7.

w ciągu całego okresu trwania programu do realizacji zatwierdzono 69 pro-
jektów na łączną kwotę 146 875 192 euro. Uczestniczyło w nich łącznie 147 part-

11  Program operacyjny celu 3..., s. 5. 
12  w tym Priorytet iV Pomoc techniczna. 
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nerów, w tym 70 polskich i 77 niemieckich13. wśród polskich beneficjentów do-
minowały jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. najbardziej aktywne 
w tym zakresie, uwzględniając liczbę projektów, w której brały udział, były1�: 

−	 gmina Miasto Świnoujście – 6 projektów,
−	 gmina Police – 6 projektów,
−	 stowarzyszenie Gmin Polskich euroregionu Pomerania – 6 projektów,
−	 województwo zachodniopomorskie – zachodniopomorski zarząd Dróg 

wojewódzkich w koszalinie – 4 projekty,
−	 gmina kołbaskowo – 3 projekty.

Partnerami w dwóch projektach były następujące jednostki terytorialne: gmina 
Gryfino, gmina trzcińsko-zdrój, gmina stare czarnowo, gmina chojna, gmi-
na miasto stargard szczeciński, gmina miasto szczecin, gmina miasto koszalin 
oraz powiat policki. Gminy Świnoujście, kołbaskowo i Police, które najczęściej 
były partnerami w projektach interreG iV a, położone są bezpośrednio przy 
granicy polsko-niemieckiej. 

Jednostki, które dwukrotnie były w nich partnerami (oprócz stargardu szcze-
cińskiego i gminy miasta koszalin), również są położone albo w bezpośrednim 
sąsiedztwie granicy (gminy Gryfino i chojna), albo w niedalekiej odległości od 
niej. Można więc wnioskować, iż położenie geograficzne jednostek terytorial-
nych względem granicy determinuje ich udział w projektach transgranicznych. 

Dzięki środkom unijnym z programu interreG iV a rozwijały się trzy 
regiony przygraniczne. najwięcej środków zasiliło region zachodniopomorski  
– 54 048 410 euro (43% wartości udzielonego wsparcia). Do niemieckich regio-
nów przygranicznych trafiło odpowiednio: 33% do Meklemburgi-Pomorza Przed-
niego (ponad 41 mln euro) i 24% do Brandenburgii (ponad 29,8 mln euro)15.

efekty współpracy transgranicznej w euroregionie pomerania  
w latach 2007–2013

wskazania efektów współpracy transgranicznej w euroregionie Pomerania do-
konano na podstawie ich klasyfikacji według subiektywnie wybranych działań 

13  INTERREG IVA – zmieniamy obraz pogranicza, regionalny Punkt kontaktowy, Urząd Mar-
szałkowski województwa zachodniopomorskiego, wydział współpracy terytorialnej, szczecin 
2014, s. 7. 

1�  obliczenia własne na podstawie: ibidem, s. 8–11.
15  Ibidem, s. 7.
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współfinansowanych z programu interreG iV a16, a które posłużyły realizacji 
przyjętych celów strategicznych dla euroregionu na lata 2007–2013. ze względu 
na ograniczenia dotyczące objętości artykułu, efekty te nie zostały ujęte w spo-
sób kompleksowy. wskazano na inicjatywy najistotniejsze z punktu widzenia 
rozwoju regionu. 

Pierwszy cel dla euroregionu Pomerania określono jako „rozwój i moder-
nizacja gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem MsP – rozwój turystyki 
jako znaku rozpoznawczego regionu”. w obszarach tych działania ukierunko-
wane były na to, aby uaktywnić gospodarcze atuty regionu (między innymi tu-
rystykę) oraz wzmocnić regionalne obszary kompetencji17. istotnym działaniem 
przy realizacji tego celu było stworzenie transgranicznej sieci centrów Usług 
i Doradztwa (cUD) euroregionu Pomerania. sieć służy nawiązywaniu koopera-
cji i wspieraniu MsP w regionie przygranicznym poprzez: giełdy kooperacyjne 
i konferencje branżowe, tworzenie i aktualizację transgranicznych baz danych 
gospodarczych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, podejmowanie działal-
ności gospodarczej o charakterze transgranicznym czy wspieranie MsP przy 
wchodzeniu na nowe rynki w kraju partnerskim18. 

w ramach programu interreG iV a na obszarze euroregionu Pomerania 
zrealizowano wiele projektów, które pozwoliły dalej rozwijać turystykę stano-
wiącą istotną gałąź gospodarki regionu. Do działań wzmacniających turystyczną 
funkcję euroregionu można zaliczyć rozwijanie ofert turystycznych, w tym te-
matycznie zróżnicowanych, na przykład rozbudowę transgranicznego Geopar-
ku „kraina polodowcowa nad odrą”, europejski Park Hugenotów w schwedt 
czy Pomorski krajobraz rzeczy promujący turystykę aktywną poniżej pasa 
wybrzeża. zbudowano bądź rozbudowano infrastrukturę dla potrzeb turystyki 
wodnej, między innymi centrum turystyki wodnej w schwedt czy port jachto-
wy w szczecinie i Ueckermünde. wdrożono koncepcje rozbudowy i połączenia 
ponadgranicznej sieci ścieżek rowerowych.

Dla „wsparcia nauki, technologii, edukacji i podnoszenia kwalifikacji, przy 
intensyfikacji współpracy multidyscyplinarnej pomiędzy gospodarką a placówka-
mi badawczymi” wykorzystano potencjały placówek naukowo-badawczych oraz 

16  wykorzystano w tym celu informacje pochodzące ze strony internetowej Programu inter-
reG iV a dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i województwa zachodnio- 
pomorskiego, www.interreg4a.info/index.php?id=56&l=1 (26.03.2014).

17  Ocena rezultatów wdrażania Koncepcji Rozwoju i Działania na lata 2007–2013. 
18  www.ko-pomerania.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&itemid= 

119 (26.06.2014).
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szkół wyższych funkcjonujących w regionie. ciekawym i ważnym społecznie 
działaniem w tym zakresie było stworzenie sieci teleinformatycznej w ramach 
poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia pacjentów w rzadko zaludnionym 
regionie przygranicznym. stworzono też sieć dotyczącą energii odnawialnych.

„transgraniczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej i poprawa regio-
nalnych połączeń transportowych” to kolejny cel określony w strategii rozwoju 
euroregionu Pomerania. tutaj skupiono się na poprawie infrastruktury drogowej 
między innymi w rejonie przejścia granicznego schwedt–krajnik Dolny oraz na 
pograniczu polsko-niemieckim między zalewem szczecińskim a przejściem gra-
nicznym Mescherin. odtworzono też historyczne połączenie drogowe pomiędzy 
schwennenz i Będargowem. Projekty te w sposób trwały pozytywnie wpłynęły 
na dostępność miejscowości przygranicznych. infrastruktura komunikacyjna jest 
jednym z ważniejszych elementów wpływających na jakość życia w regionie.

Dążenie do „zachowania i odtworzenia bogactwa przyrodniczego w euro-
regionie oraz poprawy ochrony środowiska” polegało między innymi na prowa-
dzeniu działań związanych z odnową ekologiczną i rozwojem turystyczno-przy-
rodniczym polskich i niemieckich części zlewni rzeki odry, w tym Drawień-
skiego Parku narodowego. rewitalizacji poddano Park Przyrodniczy „Dolina 
Miłości” w zatoni Dolnej. ciekawym działaniem w omawianym zakresie było 
stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń 
na odrze oraz polepszenie ochrony przeciwpowodziowej. efektem tych działań 
jest poprawa ochrony środowiska oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkań-
ców tego obszaru.

kolejny cel to „dywersyfikacja rozwoju obszarów wiejskich”, które w euro-
regionie nie są jednorodne i wykazują znaczące różnice w odniesieniu do ich 
potencjału rozwojowego i możliwości ekonomicznych. szans na rozwój upatruje 
się głównie w rolnictwie i leśnictwie w powiązaniu z przetwórstwem żywno-
ści, większym stopniem uszlachetnienia produktów rolnych, profesjonalną ich 
promocją i tworzeniem łańcuchów kreacji wartości dodanej19. Do dywersyfikacji 
rozwoju obszarów wiejskich euroregionu Pomerania może przyczynić się pi-
lotażowy projekt uprawy winorośli i nowych ciepłolubnych roślin uprawnych. 
celem tego projektu jest opracowanie nowych regionalnych produktów o ko-
rzystnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka oraz wspieranie rolników z re-

19  Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014–
2020..., część niemiecka, s. 25.
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gionu, aby zainteresowali się oni uprawą przystosowanych do zmieniającego się 
klimatu gatunków roślin20.

„Dalszy rozwój transnarodowej koordynacji i współpracy regionalnej w ob-
szarze społecznym, kulturalnym i technicznym” skupiał się na21: transgranicznej 
koordynacji rozwoju regionalnego, transgranicznym komunikowania się i współ-
pracy w zakresie działań samorządowych, kulturowych i pożytku publicznego 
oraz współpracy przygranicznej przy rozwiązywaniu problemów społecznych.

należy podkreślić, że praktycznie wszystkie wspólne działania transgra-
niczne na obszarze euroregionu Pomerania realizowane przez członków tej or-
ganizacji wpisują się w ten cel. wdrożenie każdego projektu w ramach programu 
interreG iV a wymaga przecież współpracy i koordynacji partnerów z pol-
sko-niemieckiego pogranicza. 

w latach 2007–2013 zrealizowano wiele projektów współfinansowanych 
z europejskiej współpracy terytorialnej w obszarze kultury (na przykład budo-
wa Polsko-niemieckiego centrum kultury i sportu w człopie, organizacja Festi-
walu Filmowego dokumentart), obszarze społecznym (na przykład europejskie 
Miejsce spotkań Barlinek) oraz w aspekcie technicznym (między innymi opraco-
wanie i realizacja koncepcji rozwoju i Działania euroregionu Pomerania).

podsumowanie

regiony przygranicze są coraz częściej obszarami ożywionej współpracy. Dzię-
ki współdziałaniu społeczności podzielonych granicami możliwe jest prze-
zwyciężenie peryferyjności terenów przygranicznych, czego przykładem jest  
euroregion Pomerania. wszystkie cele strategiczne określone dla tego obszaru 
na lata 2007–2013 konsekwentnie realizowano, głównie dzięki środkom unij-
nym. w ramach programu interreG iV a w euroregionie wspierano rozwój 
turystyki, badań i edukacji, rozbudowano i ulepszono transgraniczną infrastruk-
turę komunikacyjną, podjęto działania w zakresie ochrony środowiska i dywer-
syfikacji terenów wiejskich oraz kontynuowano polsko-niemiecką współpracę 
transgraniczną w obszarze społecznym, kulturalnym i technicznym. Podejmo-
wanie wspólnych przedsięwzięć przyniosło pozytywne efekty dla regionu i spo-
łeczności lokalnych.

20  http://pomerania.hs-nb.de/pl/pomerania/opis-projektu/ (26.03.2014).
21  Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014–

2020..., część niemiecka, s. 26.
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summary

the article presents the effects of the cross-border co-operation in the euroregion 
Pomerania. the aim of this article is to performance of range of realization the strategy  
of development of euroregion Pomerania in 2007–2013. the article presents the impor-
tant projects for development of this region, that’s was with european territorial coope-
ration funded.


