
EUROINSTYTUT POLSKO-CZESKO-SŁOWACKI 

Pomysł stworzenia EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego został zaczerpnięty z pogranicza 
francusko-niemieckiego, gdzie w mieście Kehl (Badenia-WirCembergia) założono Instytut ds. 
współpracy transgranicznej (Euro-InsKtut). Jest to modelowy przykład organizacji europejskiej, 
będącej dwukulturową, francusko-niemiecką strukturą specjalizującą się w kształceniu ustawicznym  
i szkoleniach, posiadającą dwunarodowy i dwujęzyczny zespół pracowników. To „neutralna plaOorma” 
współpracy, która stanowi pomost między różnymi instytucjami oraz mieszkańcami  
z francuskiej i niemieckiej części pogranicza, wykorzystując szkolenia i doradztwo do realizacji swoich 
celów. 

Od 2009 r. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” przy współudziale InsWtutu 
EuroSchola i wielu organizacji partnerskich prowadzi działania zmierzające do powołania pierwszego 
w Europie Środkowo-Wschodniej EuroInstytutu (na wzór Euro-InsWtutu z Kehl), obejmującego swoim 
zasięgiem nie tylko polsko-czeskie, ale również słowackie pogranicze. Jego celem byłoby prowadzenie 
działalności szkoleniowo-doradczej, koncepcyjno-badawczej i edukacyjno-wydawniczej, 
uwzględniającej realizację zadań publicznych leżących we wspólnym interesie Polski, Czech i Słowacji; 
przyczynianie się do rozwiązywania problemów wynikających z różnych systemów polityczno-
administracyjnych i strukturalnych trzech części pogranicza; znoszenie wszelkiego rodzaju barier 
administracyjnych; zachęcanie polskich, czeskich i słowackich podmiotów do działania na rzecz 
partnerskiej współpracy oraz rozwijanie narzędzi i metod kooperacji, które mogą być stosowane 
również na terytoriach innych regionów granicznych Europy.  

Dotychczasowe partnerskie działania związane z tworzeniem EuroInstytutu zostały zwieńczone 
uroczystym podpisaniem „Porozumienia o współpracy na rzecz EuroInstytutu Polsko-Czesko-
Słowackiego”. Wydarzenie to miało miejsce 30 czerwca 2015 r. w Katowicach, a dokument sygnowało 
10 przedstawicieli instytucji z Polski, Czech i Słowacji, w skład których weszły: 

• Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Cieszyn; 
• InsWtut 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. 

W chwili obecnej instytucje te tworzą partnerską sieć pod nazwą „EuroInstytut Polsko-Czesko-
Słowacki”. W 2018 roku jej nowym członkiem stała się Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydział 
Zamiejscowy w Cieszynie. 

Warto wspomnieć, że od 2011 r. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz   
z InsWtutem EuroSchola jako jedyne organizacje z Europy Środkowo-Wschodniej tworzą wraz 14 
partnerami (w tym z Euro-InsWtutem z Kehl - liderem  i inicjatorem pomysłu) reprezentującymi 8 
europejskich pograniczy, Mission OpéraWonnelle Transfrontalière oraz Stowarzyszeniem Europejskich 
Regionów Granicznych sieć TEIN (TransfronWer Euro-InsWtute Network, www.transfronWer.eu). Ideą 

http://www.transfrontier.eu


sieci jest między innymi: wymiana dobrych praktyk; analiza prowadzenia szkoleń i badań  
w kontekście transgranicznym; praca nad metodami analizy potrzeb oraz narzędziami związanymi  
z problematyką transgraniczną; realizowanie projektów; dążenie do wzrostu wiedzy i świadomości na 
temat współpracy transgranicznej na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  
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