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STRATEGIA ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA
A BUDOWA KONKURENCYJNEGO
REGIONU PRZYGRANICZNEGO
Streszczenie: Integracja Europy nie jest możliwa bez współpracy terytorialnej, w której dużą
rolę odgrywają euroregiony. Celem artykułu jest wskazanie planowanych działań i priorytetów strategii rozwoju na lata 2014-2020 w Euroregionie Pomerania, które mają się przyczynić
do budowania i wzmacniania jego konkurencyjności. Priorytetowe działania, ujęte w nowej
strategii rozwoju dla badanego obszaru, koncentrują się wokół takich obszarów, jak: edukacja, turystyka, usługi publiczne, centra gospodarcze oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.
Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna, Euroregion Pomerania, konkurencyjny region
przygraniczny, strategia rozwoju.

1. Wstęp
Zmiany, jakie dokonują się we współczesnej gospodarce światowej, mają charakter
wielowymiarowy. Obserwujemy przeobrażenia na wszystkich płaszczyznach życia
m.in.: społecznej, gospodarczej, kulturalnej i politycznej. Są one charakterystyczne
dla procesu globalizacji, tak jak powstawanie coraz silniejszych współzależności
międzynarodowych oraz jej dialektyczny charakter1. Zjawiska te szczególnie mocno
uwidocznione są na kontynencie europejskim, gdzie dodatkowo wzmacniane są poprzez procesy integracyjne. Integracja Europy nierozerwalnie związana jest ze
współpracą pomiędzy państwami i narodami, a jedną z jej form jest współpraca
transgraniczna, w tym w ramach euroregionów.
Celem artykułu jest wskazanie planowanych działań i priorytetów strategii rozwoju na lata 2014-2020 w Euroregionie Pomerania, które mają się przyczynić do
budowania i wzmacniania jego konkurencyjności. Wskazano także procesy, które
charakteryzują badany obszar oraz bariery w transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej. W pracy dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz dokumentów
o charakterze strategicznym dotyczących Euroregionu Pomerania.
1
Dialektyczny charakter globalizacji wiąże się z nieustającym procesem występowania zjawisk
o przeciwstawnym charakterze, jak np. globalizacja – regionalizacja.
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2. Pojęcie regionu konkurencyjnego
We współczesnej gospodarce światowej jednostki terytorialne, w tym regiony, dążą
do osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na
zasadach zrównoważonych. Nie jest to możliwe bez uwzględnienia kwestii konkurencyjności.
W kategoriach ekonomicznych konkurencyjność można określić najprościej
jako zdolność do osiągania sukcesu w rywalizacji gospodarczej2. Konkurencyjność
regionów jest procesem wynikającym bezpośrednio z dążenia do podnoszenia konkurencyjności gospodarki3. Definiuje się ją jako „przewagę nad innymi regionami,
będącą wypadkową atrakcyjności oferty usługowej kierowanej do obecnych i potencjalnych użytkowników regionu, którymi są mieszkańcy, firmy, inwestorzy, goście.
Jej źródłem jest nowoczesna infrastruktura materialna, instytucjonalna i intelektualna regionu. Konkurencyjność wynika z atutów, czyli najważniejszych silnych stron
regionu, których źródło tkwi między innymi w systemie edukacyjnym, strukturze
gospodarczej i infrastrukturze”4.
Konkurencyjność postrzegana jest też w kontekście umiejętności adaptowania
pozytywnych trendów pojawiających się w otoczeniu, kreujących korzyści wewnętrzne i zewnętrzne (rozwój przedsiębiorczości, kreowanie wzrostu regionalnego)5. Konkurencyjny region będzie zatem obszarem, w którym pojawia się zdolność do:
–– generowania wysokiego poziomu zatrudnienia,
–– wzrostu poziomu wydajności pracy,
–– trwałego wzrostu poziomu życia i warunków bytowych społeczności regionu,
–– osiągania sukcesu w rywalizacji gospodarczej,
–– przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia,
–– absorbowania i generowania innowacji,
–– tworzenia i wykorzystania zasobów strategicznych6.
Konkurencyjność nie jest celem samym w sobie. Regiony rywalizują ze sobą
poprzez osiąganie różnego rodzaju korzyści, które mają służyć mieszkańcom, instytucjom publicznym, przedsiębiorcom, inwestorom czy gościom. Konkurencyjność
regionów jest mierzalna, co jest podstawą tworzenia rankingów. Te z kolei pozwalają na tworzenie programów mających na celu zmniejszenie różnic pomiędzy re2
Z. Przygodzki, Konkurencyjność regionów, [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji,
red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 106.
3
T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
4
D. Stawasz, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 203.
5
B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania,
finanse procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 264.
6
Z. Przygodzki, Procesy terytorializacji przedsiębiorstw – w poszukiwaniu zasobów specyficznych w regionie łódzkim, [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK nr 218, Warszawa 2005, s. 174.
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gionami. W Unii Europejskiej wykorzystywana jest w tym celu Europejska Polityka
Spójności, która także zajmuje się problematyką europejskiej współpracy terytorialnej.

3. Współpraca transgraniczna a współpraca euroregionalna
Od drugiej połowy XX w. istotną rolę w gospodarce światowej odgrywa szeroko
rozumiana współpraca międzynarodowa. Zajmuje ona szczególne miejsce w koncepcjach zrównoważonego rozwoju terytorialnego, może dotyczyć różnych aspektów życia społeczno-gospodarczego i być prowadzona na wielu poziomach podziału
terytorialnego. W pojęciu współpracy międzynarodowej zawiera się pojęcie współpracy transgranicznej. Cechami je odróżniającymi są: sąsiedzkość (przyległość) obszarów oraz lokalny lub regionalny charakter współpracy7. Z kolei szczególną formą
współpracy terytorialnej, w której biorą udział społeczności lokalne i regionalne, jest
współpraca euroregionalna. Współpraca terytorialna nabiera cech współpracy euroregionalnej z chwilą wprowadzenia stałych, instytucjonalnych form działania poprzez tworzenie stowarzyszeń, rad, sekretariatów, grup roboczych itp., a także licznych powiązań z wyspecjalizowanymi krajowymi i międzynarodowymi organami
koordynacji współpracy terytorialnej. Współpraca euroregionalna odbywa się w ramach euroregionów8. Tworzy się je z myślą o długim horyzoncie czasowym i wielu
aspektach działalności9.
Pojęcie euroregionu nie występuje w jurysdykcji europejskiej i światowej. Używane jest ono jednak w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych i w szeroko
rozumianej dyscyplinie naukowej, jaką jest regionalistyka. Podejmowano liczne
próby jego zdefiniowania – w znacznej mierze były one nieudane10. Euroregion,
według Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), to11:
–– platforma współpracy władz regionalnych i lokalnych po obu stronach granicy
państwowej, niekiedy posiadająca zgromadzenia parlamentarne;
–– transgraniczna organizacja ze stałym sekretariatem, pracownikami merytorycznymi, administracyjnymi oraz własnymi środkami finansowymi;
–– według przepisów prawa prywatnego opiera się na krajowych związkach celowych lub fundacji po obu stronach granicy lub, według przepisów prawa puT. Borys, Z. Panasiewicz, Panorama Euroregionów, US Jelenia Góra, Jelenia Góra 1997, s. 8.
M. Małecka, Euroregiony na granicach Polski 2003, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 15.
9
M. Perkowski (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010, s. 17.
10
F. Adamczuk, Nowa strategia rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (ERN) – jej uwarunkowania i ewalucja, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 15.
11
Praktyczny podręcznik współpracy transgranicznej, Komisja Europejska – SERG, Gronau 2000,
s. 8.
7
8
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blicznego, opiera się na umowach międzynarodowych, które regulują też członkostwo władz terytorialnych.
Euroregiony funkcjonują w oparciu o tzw. zasady współpracy transgranicznej12.
Zalicza się tu m.in. zasadę dobrego sąsiedztwa, dobrowolności uczestnictwa, partnerstwa, równouprawnienia i równorzędności stron, zachowania tożsamości narodowej, państwowej, regionalnej czy lokalnej, zasadę pragmatyzmu oraz analizy kosztów i korzyści, a także zasadę subsydiarności, solidarności czy istnienia koncepcji
bądź strategii rozwoju transgranicznego. Ta ostatnia zasada oznacza konieczność
tworzenia wieloletnich strategii rozwoju, które określają potrzeby i przyszłe cele
rozwoju całego euroregionu w oparciu o wspólnie wypracowane perspektywy rozwoju regionalnego. Przyjęcie i skuteczna realizacja założeń koncepcji rozwoju pomaga budować i wzmacniać konkurencyjność danego obszaru.
Współpraca transgraniczna w Polsce w ramach euroregionów rozpoczęła się formalnie w roku 1991, wraz z powstaniem pierwszego w kraju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Od roku 2003 w Polsce funkcjonuje 16 euroreginów. Wśród nich znajdują się cztery na granicy polsko-niemieckiej (Pomerania, Pro Europa Viadrina,
Sprewa-Nysa-Bóbr i Nysa), wśród których Euroregion Pomerania jest najmłodszy.

4. Budowa konkurencyjnego Euroregionu Pomerania –
założenia strategii rozwoju na lata 2014-2020
Euroregion Pomerania został utworzony 15 grudnia 1995 roku. Rozciąga się on na
powierzchni 49 000 km², wzdłuż granicy trzech państw: północno-zachodniej Polski, południowej Szwecji oraz północnych Niemiec. Celem Euroregionu Pomerania
jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenie jego mieszkańców i instytucji. Ma on zostać osiągnięty
w szczególności poprzez13:
–– podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w regionie,
–– popieranie idei jedności europejskiej, współpracę i wymianę grup społecznych,
naukowych, zawodowych, kulturalnych oraz młodzieżowych,
–– budowanie i przystosowanie infrastruktury do potrzeb ruchu granicznego oraz
regionalnego,
–– rozwój współpracy gospodarczej,
–– wymianę know-how oraz transfer technologii,
–– stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego w celu wymiany danych w
euroregionie,
–– współpracę w zakresie likwidacji pożarów i skutków klęsk żywiołowych.
Szerzej: M. Greta, Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 41-42.
13
M. Małecka, Euroregiony na granicach Polski 2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 22.
12
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Budowa konkurencyjnego Euroregionu Pomerania oparta jest na przygotowanej
strategii. Lata 2012 i 2013 poświęcone są debacie nad przyszłością tego obszaru
i przygotowaniu aktualizacji Transgranicznej Strategii Euroregionu Pomerania na
lata 2014-2020. Realizacja tego zadania została poprzedzona oceną procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Pomerania. Za najważniejsze uznano14:
–– negatywne zmiany demograficzne – spadek liczby mieszkańców, negatywne
skutki migracji, spadek przyrostu naturalnego oraz odpływ młodych mieszkańców z obszarów o niższej atrakcyjności;
–– strukturalne zmiany gospodarki – deindustrializacja, wchodzenie w gospodarkę
regionu zewnętrznych firm sieciowych, kurczenie się lokalnych rynków pracy;
–– zmiany jakości i dostępności usług publicznych – modernizacja i rozbudowa
infrastruktury technicznej, rewitalizacja przestrzeni publicznej i modernizacja
obiektów użyteczności publicznej, poprawa jakości usług, redukcja oferty usług
w efekcie zmian demograficznych, konieczność dopasowania oferty usług
publicznych do nowych potrzeb i zmieniającej się struktury osadniczej euroregionu;
–– zmiany stanu finansów jednostek samorządów terytorialnych – wzrost zadłużenia i kosztów obsługi zadłużenia, wzrost kosztów utrzymania infrastruktury,
wzrost kosztów świadczenia usług, zmiany dochodów samorządów w efekcie
zmian demograficznych i gospodarczych, wzrost obciążenia budżetów wydatkami bieżącymi i obniżenie zdolności finansowania rozwoju.
Przy pracach nad aktualizacją Transgranicznej Strategii Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020 wskazano na największe problemy w zakresie współpracy
między sąsiadami15:
–– niezadowalający poziom wiedzy o sytuacji sąsiada i bariery komunikacyjne,
–– zróżnicowany poziom potencjału instytucjonalnego i profesjonalnego potencjalnych beneficjentów,
–– trudności z finansowaniem projektów,
–– rozdrobnienie inicjatyw i projektów.
Ocena sytuacji gospodarczej obszaru Euroregionu Pomerania oraz identyfikacja
problemów tego regionu pozwoliły na wstępne określenie celów dalszej współpracy
transgranicznej. Zestawienie priorytetów działań dla Euroregionu Pomerania na lata
2007-2013 oraz 2014-2020 zawiera tab. 1.
Planowane priorytety działań dla Euroregionu Pomerania skoncentrowane są
wokół takich obszarów, jak: edukacja, nauka, technologia, innowacyjność, gospodarka, turystyka, usługi publiczne i społeczeństwo obywatelskie. W porównaniu
z perspektywą lat 2007-2013 priorytetów programu współpracy transgranicznej jest
mniej, ale są one bardziej szczegółowe.
P. Bartnik, Aktualizacja Transgranicznej Strategii Rozwoju Euroregionu Pomerania na lata
2014-2020, http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59233.asp?soid=B6EF7F47A9A848DC
87F1624057B05C1F (dostęp 18.03.2013).
15
Tamże.
14
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Tabela 1. Priorytety działań Euroregionu Pomerania w latach 2007-2013 oraz 2014-2020
Priorytety działań na lata 2007-2013
1. Rozwój i modernizacja gospodarki ze szczególnym
uwzględnieniem MŚP – rozwój turystyki jako znaku
rozpoznawczego regionu
2. Wsparcie nauki, technologii, edukacji i podnoszenia
kwalifikacji przy intensyfikacji współpracy
multidyscyplinarnej między gospodarką a placówkami
badawczymi
3. Transgraniczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej
i poprawa regionalnych 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, kulturowym
i technicznym

Priorytety działań na lata 2014-2020
1. Wsparcie edukacji, badań,
wykorzystania nowych
technologii, innowacji dla
wzrostu zatrudnienia
2. Poprawa dostępności centrów
gospodarczych i turystycznych
3. Dostosowanie dostępności
usług publicznych do zmian
demograficznych
4. Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego

Źródło: zestawiono na podstawie: Transgraniczna koncepcja działań i rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2007-2013, http://www.pomerania.net/download/EHK_POMERANIA_2007-13_
Endfassung _PL.pdf (dostęp 18.03.2013 ); P. Bartnik, wyd. cyt.

Na V Konferencji Transgranicznej „Nasze pogranicze – między wizją a praktyką” , która odbyła się 10 grudnia 2012 r. w Szczecinie, zaprezentowano pomysły
projektów, które mogłyby być realizowane w ramach strategii euroregionu i stanowić podstawę do jego dalszego rozwoju, którego efektem będzie również budowa
konkurencyjnego obszaru przygranicznego. Wśród strategicznych propozycji projektów programu współpracy transgranicznej znalazła się budowa Centrum Kompetencji Euroregionu Pomerania. Miałoby ono świadczyć usługi dla interesariuszy,
współpracować z partnerami zewnętrznymi oraz badać procesy zachodzące na pograniczach. Proponuje się także stworzenie sieci o nazwie Pomerania n@t, która
stanowiłaby trzon współpracy subregionalnej dla świadczenia usług publicznych w
wyludniających się obszarach wiejskich. Planuje się także stworzenie sieci imprez
cyklicznych (imprezy sportowe, muzyczne, kulturalne, wystawy, konferencje), promowanie talentów Euroregionu Pomerania (np. naukowców, studentów, liderów
społecznych czy młodych przedsiębiorców) oraz pozyskanie przedsiębiorców i
mieszkańców spoza regionu. Kolejny pomysł to projekt wykorzystania nowych
technologii do obniżania kosztów zaopatrzenia energetycznego np. obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystanie transgranicznego potencjału Szczecina i
obszaru metropolitalnego innych ośrodków miejskich dla rozwoju całego Euroregionu Pomerania poprzez budowę centrów aktywności kulturalnej, edukacji, nowych technologii czy usług.
16

Konferencja została poświęcona przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Euroregionu Pomerania. Organizatorzy konferencji: Miasto Szczecin, Powiat Uckermark, Powiat Vorpommern-Greifswald oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
16
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W osiągnięciu zakładanych priorytetów dla Euroregionu Pomerania w latach
2014-2020 może pomóc także pięć koncepcji17 w ramach dwóch obszarów:
1. Turystyka i komunikacja, obejmujące trzy projekty: „Pomerania Ticket
Plus”, „Transgraniczna sieć ścieżek rowerowych” oraz „Transgraniczny produkt turystyki wodnej”;
2. Edukacja, obejmująca dwa projekty: „Poznajemy swój język i swoje małe
ojczyzny. Porozumienie ponad granicami” oraz „Centrum wspierania nauczania
i promocji języka niemieckiego i języka polskiego”.
Projekt „Pomerania Ticket Plus” stanowi rozszerzenie oferty „Pomerania Ticket” funkcjonującej od roku 2010, której bilet upoważnia do przejazdu na trasie Pasewalk – Szczecin – Pasewalk, obsługiwanej przez niemieckie linie kolejowe i autobusowe. Zaproponowano, aby nowa, rozszerzona oferta dawała dodatkowo
możliwość korzystania posiadaczom biletu Pomerania Ticket Plus z komunikacji
miejskiej (zarówno autobusowej, jak i tramwajowej) na terenie Szczecina. Docelowo wspomniany nowy bilet mógłby obowiązywać na dwóch transgranicznych trasach: Pasewalk – Szczecin + komunikacja miejska na terenie Szczecina – Pasewalk
oraz Uckermunde – Szczecin + komunikacja miejska na terenie Szczecina – Uckermunde. Projekt ten jest kierowany głównie do: polskich i niemieckich turystów,
osób pracujących lub załatwiających sprawy służbowe na obszarze objętym projektem oraz grup zakupowych. Jego wprowadzenie wymaga wzajemnych uzgodnień
(dotyczących np. porozumień między podmiotami projektu, określenia wzoru biletów, uzgodnienia wzajemnych rozliczeń finansowych, uwzględnienia w obowiązującej taryfie biletów Pomerania Ticket Plus) oraz oczywiście promocji.
Koncepcja „Transgraniczna sieć ścieżek rowerowych” zakłada zinwentaryzowanie istniejących szlaków i ścieżek rowerowych po stronie polskiej i niemieckiej oraz
wydanie mapy rowerowej. Wskazuje się, iż uwagę należy zwrócić na takie aspekty,
jak: ustalenie tras (ich przebieg i jakość) oraz miejsc postojowych, a także opracowanie tablic informacyjnych i odpowiednich oznakowań oraz organizacja corocznej
imprezy integrującej rowerzystów z Polski i Niemiec.
Celem projektu „Transgraniczny produkt turystyki wodnej” jest wzrost ruchu
turystycznego na akwenach transgranicznych. Jego realizacja ma przynieść zarówno
korzyści krótkoterminowe, tj. zbudowanie wspólnego wizerunku obszaru transgranicznego w zakresie turystyki wodnej, oraz długoterminowe, które wiązane są ze
wzrostem zatrudnienia w branży turystyki wodnej w obszarze transgranicznym. Za
mocne strony projektu uznano wielkość i atrakcyjność akwenów oraz już istniejącą
i ciągle rozwijaną infrastrukturę. Przy analizie słabych stron wskazuje się na: dużą
ilość podmiotów organizujących turystykę wodną oraz brak współpracy pomiędzy
tymi podmiotami i samorządami, zróżnicowany poziom jakości infrastruktury oraz
Wszystkie koncepcje opisano na podstawie materiałów z V Konferencji Transgranicznej „Nasze pogranicze – między wizją a praktyką”, która odbyła się 10 grudnia 2012 r. w Szczecinie, http://
www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59233.asp?soid=B6EF7F47A9A848DC87F1624057B05
C1F (dostęp 18.03.2013).
17
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ubogą ofertę uprawiania turystyki wodnej. Z kolei szans w realizacji projektu upatruje się w braku granicy (tzn. braku barier), popularności turystyki wodnej na pograniczu polsko-niemieckim oraz w możliwości pozyskania środków finansowych
na realizację projektu z INTERREG V. Zagrożeniem dla projektu mogą się okazać
różne uwarunkowania prawne w Polsce i w Niemczech oraz ograniczone możliwości wydatkowania środków finansowych na promocję.
Realizacja projektu „Transgraniczny produkt turystyki wodnej” ma się skupić na
czterech działaniach. W pierwszej kolejności planuje się opracowanie marketingowej strategii produktu turystyki wodnej w obszarze transgranicznym. Dalsze działania w ramach projektu przewidują konsolidację sieci marin. Ma ona polegać na:
wprowadzeniu standardów usług oferowanych przez wszystkie obiekty infrastruktury wodnej, wspólnej polityce cen i rezerwacji, wdrożeniu systemu zarządzania i rezerwacji miejsc postojowych w portach jachtowych oraz opracowaniu modelu zbierania danych do analizy ruchu turystyki wodnej. Kolejnym krokiem w realizacji
projektu ma być przeprowadzenie kampanii promocyjnej niezbędnej w rozpropagowaniu idei transgranicznego produktu turystyki wodnej. Ostatnim działaniem
w omawianej koncepcji ma być edukacja żeglarska młodzieży.
Celem projektu pt. „Poznajemy swój język i swoje małe ojczyzny. Porozumienie
ponad granicami” jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w językach partnerów projektu, przy wykorzystaniu elementów kulturowych, artystycznych i przyrodniczych polsko-niemieckiego pogranicza. Zakłada on realizację programu nauczania
języka niemieckiego z elementami kulturoznawczymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla kadry nauczycielskiej. Realizacja tego projektu ma przynieść długofalowe efekty, takie jak: wzmocnienie świadomości z korzyści płynących ze znajomości języka sąsiada, wzbudzenie zainteresowania oraz
budowanie motywacji do nauki języka niemieckiego wśród dzieci na etapie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wśród ich rodziców, nawiązanie bezpośrednich kontaktów transgranicznych i relacji językowo-kulturowych pomiędzy dziećmi, rodzicami, nauczycielami, wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli
(funkcjonowanie placówek, podobieństwa i różnice w systemie edukacji i wychowania po obu stronach granic), przełamanie barier emocjonalnych i mentalnych ograniczających wzajemną współpracę oraz zbudowanie porozumienia i więzi międzysąsiedzkich ponad granicami kulturowymi i językowymi. Realizacja projektu ma
przynieść korzyści dla regionu w postaci zintensyfikowania procesu budowania klimatu partnerstwa transgranicznego między Polską a Niemcami.
Celem drugiego projektu z obszaru edukacji pt. „Centrum wspierania nauczania
i promocji języka niemieckiego i języka polskiego” jest integracja i promocja działań na rzecz dwujęzyczności na pograniczu polsko-niemieckim m.in. poprzez popularyzowanie dwujęzyczności i ukazywanie korzyści płynących ze znajomości języka
sąsiada. Realizacja tej koncepcji ma przynieść korzyści dla regionu zarówno krótkoterminowe (spotkanie osób i instytucji związanych z nauczaniem języka niemieckie-
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go i polskiego), jak i długoterminowe (powstanie trwałego miejsca – Centrum, zmiana postaw dotyczących nauki języka sąsiada, ożywienie w obszarze nauczania i
promowania obu języków).

5. Podsumowanie
Euroregion Pomerania wpisał się w krajobraz funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego po stronie polskiej oraz północno-wschodniej części Meklemburgii-Pomorza Przedniego i północno-wschodniej części Brandenburgii w Niemczech. Jest on najmłodszym tego typu tworem na pograniczu polsko-niemieckim, na
którym funkcjonuje prawie dwie dekady, co należy uznać za sukces, zwłaszcza że
historia tego obszaru jest trudna. Tym samym należy pamiętać, iż jako jeden z euroregionów powstałych w Polsce w latach 90. stanowił swojego rodzaju „teren doświadczalny”, na którym wszystkie podejmowane działania i inicjatywy miały charakter prekursorski.
Euroregion Pomerania stosuje się do zasad współpracy transgranicznej, w tym
do zasady istnienia koncepcji bądź strategii rozwoju transgranicznego. Dokument
strategiczny pt. Transgraniczna koncepcja działań i rozwoju Euroregionu Pomerania, był przygotowywany i realizowany w latach 2000-2006 oraz 2007-2013, a obecnie trwają zaawansowane prace nad perspektywą 2014-2020.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż w budowaniu konkurencyjności regionów strategiczne miejsce zajmuje edukacja, gospodarka i infrastruktura. Z kolei planowane priorytety działań dla Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020 skoncentrowane są wokół takich obszarów, jak: edukacja, nauka, technologia, innowacyjność,
gospodarka, turystyka, usługi publiczne i społeczeństwo obywatelskie. Tym samym
wydaje się, iż cele strategiczne dla rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego w obrębie Euroregionu Pomerania zostały trafnie określone, a ich realizacja powinna pozytywnie wpłynąć na rozwój regionalny tego obszaru oraz na wzrost jego konkurencyjności.
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STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT
OF POMERANIA EUROREGION AND BUILDING
OF COMPETITIVE BORDER REGION
Summary: Processes connected with globalization and regional integration create new
challenges for the border regions. This change in the perception of the border regions should
indicate that these regions can be competitive. Strategic planning within the regions is the
result of competition between regions. The paper presents priorities of strategy for the
development of Pomerania Euroregion in the years 2014-2020, which have to contribute to
building and strengthening its competitiveness. The priority actions, included in the new
strategy focus round such areas as: education, tourism, public services, e economic centres, as
well as building of civil society.
Keywords: cross-border cooperation, Pomerania Euroregion, cross-border competitive region, development strategy.
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