
POLSKO-ČESKO-SLOVENSKÝ  EUROINSTITUT 

Myšlenka vytvoření Polsko-česko-slovenského Euroins9tutu byla převzata z francouzsko-německého 
příhraničí, kde byl v Kehlu (Badensko-WürGenbersko) založen Ins9tut pro přeshraniční spolupráci 
(Euro-Ins:tut).  Jedná se o vzorový příklad evropské organizace, která je dvoukulturní francouzsko-
německou strukturou specializující se na celoživotní učení a odbornou přípravu, s dvounárodnostním 
a dvojjazyčným týmem zaměstnanců. Jedná se o "neutrální plaSormu" spolupráce, která je mostem 
mezi různými ins9tucemi a obyvateli z francouzské a německé čás9 pohraničí, svých cílů dosahuje 
pomocí školení a poradenství. 

Od roku 2009 usiluje Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci "Olza" za účas9 Ins9tutu EuroSchola 
a mnoha partnerských organizací o vytvoření prvního EuroIns9tutu ve střední a východní Evropě (jako 
je Euro-Ins9tut Kehl), která zahrnuje nejen polsko-české, ale i slovenské pohraničí. Jeho cílem by mělo 
být provádět odbornou přípravu a poradenství, koncepční výzkum a vzdělávací a publikační činnost s 
přihlédnu[m k provádění veřejných úkolů společného zájmu v Polsku, České republice a na 
Slovensku; přispívat k řešení problémů vyplývajících z různých poli9ckých, správních a strukturálních 
systémů tří čás[ hranice; odstranit všech druhů administra9vních překážek; povzbuzovat polských, 
českých a slovenských aktérů k práci na partnerské spolupráci a rozvoj nástrojů a metod spolupráce, 
které lze použít i na území jiných příhraničních regionů Evropy.  

Předchozí partnerství související s vytvořením EuroIns9tutu vyvrcholila slavnostním podpisem 
"Dohody o spolupráci pro Polsko-česko-slovenský Euroins9tut". 30. června 2015 tento dokument 
podepsalo 10 zástupců ins9tucí z Polska, České republiky a Slovenska, mezi něž patřilo: 

• Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Cieszyn; 
• Ins9tut EuroSchola, Třinec; 
• Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Český Těšín; 
• Regionální rada rozvoje a spolupráce, Třinec; 
• Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Racibórz; 
• Euroregion Silesia CZ, Opava; 
• Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín; 
• Uniwersytet Śląski w Katowicach; 
• Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel, Čadca; 
• KERIC, Čadca. 

V současné době tyto ins9tuce tvoří partnerskou síť s názvem "Polsko-česko-slovenský Euroins9tut". 
V roce 2018 se stala jejím novým členem Akademie WSB v Dąbrowé Górnicze, zejm. její fakulta 
v Cieszyne. 

Stojí za zmínku, že od roku 2011 jsou Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci "Olza" spolu s 
Ins9tutem EuroSchola jedinými členskými středo- a východoevropskými organizacemi sítě 
Transfron9er Euro-Ins9tute Network (TEIN), které tvoří dohromady 14 partnerů z 8 evropských 
hranic, Mise Opéra9onnelle Transfrontalière a Sdružení evropských příhraničních regionů TEIN 
(Přeshraniční síť Euro-Ins9tut, www.transfron9er.eu).  Myšlenka sítě je mimo jiné: výměna 
osvědčených postupů; analýza odborné přípravy a výzkumu v přeshraničním kontextu; práce na 
metodách analýzy potřeb a nástrojích souvisejících s přeshraničními otázkami; provádění projektů; 

http://www.transfrontier.eu


snaha o zvýšení povědomí a povědomí o přeshraniční spolupráci na místní, regionální, vnitrostátní a 
evropské úrovni. 

ZVEME VÁS KE SPOLUPRÁCI  
www.euro-in.org 
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