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ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUP TEMATYCZNYCH 
w projekcie:   

Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 
 

Województwo opolskie, reprezentowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospdarki 
realizuje, wspólnie z krajem morawsko-śląskim oraz Opolską Fundacją Inicjatyw 
Mi ędzynarodowych, projekt pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości i rynku pracy“, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-
Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 
 
Projekt ma na celu promowanie współpracy i zwiększanie potencjału czeskich i polskich 
przedsiębiorców na obszarach transgranicznych oraz stworzenie sieci przedsiębiorców 
zainteresowanych współpracą biznesu w kraju sąsiednim.  
 
W celu nawiązania lepszych kontaktów między uczestnikami projektu z obu krajów 
stworzono „ Analizę istniejących transgranicznych działań gospodarczych na terenie okręgu 

morawsko-śląskiego i województwa opolskiego“.H DZAŁAŃ  
 
Na podstawie szczegółowej analizy i wywiadów z ekspertami zidentyfikowano cztery 
podstawowe obszary współpracy: 

� rolnictwo i przemysł spoŜywczy  
� przemysł drzewny i meblarski     
� ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo  
� budownictwo (materiały budowlane, odnawialne źródła energii i inne usługi w tej 

dziedzinie) 



 

 

4 dziedziny wspólnych działań i wzajemnej współpracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rolnictwo i przemysł spoŜywczy 
 
 
 
 
Polityka rolna obu krajów doświadczyła w historii wielu zmian, z których współcześnie 
najistotniejszą jest wejście do UE w roku 2004 i włączenie się do europejskiej polityki rolnej, 
która prowadzi do intensyfikacji produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wdraŜania bardziej 
efektywnych procesów technologicznych. Czescy rolnicy mogą skorzystać z polskich 
doświadczeń, poniewaŜ rolnictwo w Polsce posiada bardzo długą tradycję i rozwój rolnictwa 
wywarł wyraźny wpływ takŜe na strukturę społeczeństwa. DuŜa część polskiej populacji jest 
głęboko związana z ziemią, co odzwierciedla się takŜe w relacjach społecznych, kulturze i 
rozmieszczeniu społeczeństwa na terenach wiejskich. W strukturze polskiego rolnictwa dominują 
zboŜa stanowiące aŜ 55 % wartości całkowitego eksportu. Do kolejnych eksportowanych płodów 
rolnych naleŜą owoce i ich przetwory, cukier i wyroby cukiernicze, z produkcji zwierzęcej 
dominuje wywóz mięsa, przetworów mięsnych i mlecznych (Regionalna geografia Polski, 2013). 

 

Przemysł drzewny i meblarski 
 
 
 
 
W obu regionach działają klastry drzewne zatrudniające stosunkowo wysoką liczbę pracowników. 
Polska jest jedną z potęg meblarskich i producenci mebli wnoszą do polskiego PKB prawie dwa 
procenty. Na polskim rynku działa 23 tysięcy firm zatrudniających 133 tysiące osób. 90 % ich 
produkcji zmierza za granicę. 
Natomiast potencjał czeskich producentów leŜy w dostępności podstawowych materiałów (tarcica, 
płyty wiórowe, fornir, kantówka i in.), które są pochodzenia krajowego. Istotna jest równieŜ 
unikalność czeskich wyrobów, zwłaszcza zaś mebli giętych, ale takŜe elementów 
wykończeniowych takich jak na przykład okucia czy uchwyty lub zamki. Z punktu widzenia 
konkurencji międzynarodowej właśnie czescy producenci stanowią w tym segmencie najwyŜszy 
poziom europejski. Przy porównaniu meblarstwa czeskiego i polskiego wyroby polskie eksperci 
oceniają jako bardziej wyrafinowane, jakościowe oraz z bardziej precyzyjnymi detalami, co jednak 
ma równieŜ odzwierciedlenie w wyŜszej cenie wyrobów. 

 

Ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo 
 
Ruch turystyczny, balneologia i lecznictwo stanowią dziedzinę, w której tkwi ogromny potencjał do 
wzajemnej współpracy przedsiębiorców. Do mocnych stron województwa opolskiego z punktu 
widzenia atrakcyjności turystyczne zdaniem ankietowanych w ramach badania ruchu turystycznego na 
pograniczu czesko-polskim naleŜy głównie rekreacja, zwiedzanie zabytków historycznych, odwiedziny 
członków rodziny, udział w imprezach kulturalnych. Słabymi stronami regionu są drogi 
komunikacyjne, zły stan ekonomiki regionalnej, bardzo wysokie ceny i źle rozwinięta infrastruktura 
turystyczna. Głównymi czynnikami motywacyjnymi dla odwiedzin okręgu morawsko-śląskiego są 
wypoczynek, przyroda, zabytki historyczne i liczne imprezy kulturalne. Słabymi stronami są z kolei 
brak miejsc parkingowych, orientacyjne systemy nawigacyjne oraz niedobory obiektów noclegowych  
i Ŝywieniowych. (Ruch turystyczny na pograniczu czesko-polskim w roku 2012 – 2013, 2013).W  obu 
regionach moŜna odwiedzić wiele atrakcji turystycznych. W okręgu morawsko-śląskim goście 
wyszukują przede wszystkim turystykę górską, zabytki historyczne, zabytki techniczne oraz imprezy 
kulturalne. W województwie opolskim zdaniem zapytanych ekspertów turystów przyciągają przede 
wszystkim zabytki historyczne, jeziora koło miasta Nysy lub przygraniczne kompleksy rekreacyjne, 
które często są na wysokim poziomie. Główny problem wspólnej turystycznej koordynacji jest 
postrzegany w niedostatecznym poinformowaniu mieszkańców o celach turystycznych w sąsiednim 
kraju.Aktualnie między przedstawicielami okręgu morawsko-śląskiego a województwa opolskiego 
zaczyna rozwijać się koncepcja tzw. turystyki medycznej. Chodzi o kooperację placówek zdrowia na 
obszarze pogranicza obu krajów. Współpraca mogłaby się odbywać w taki sposób, Ŝe pacjent 
poddałby się zabiegowi lekarskiemu na przykład w Opolu, a późniejsza rehabilitacja odbywałaby się 
w kurorcie Karlova Studánka w górskim regionie rekreacyjnym Jesioników. Kooperacja obu regionów 
mogłaby oczywiście funkcjonować takŜe na odwrót. Podany zamiar ma wysoki potencjał dla dalszego 
rozwoju i będzie zaleŜny od chęci obu partnerów do wzajemnej współpracy. 
 

Budownictwo (materiały budowlane, odnawialne źródła energii i inne 
usługi w tej dziedzinie) 
 
 
 
 
Ostatnią dziedziną z wyraźnym potencjałem do rozwoju współpracy jest budownictwo oraz z nim 
związane odnawialne źródła energii i inne usługi w tej dziedzinie. Przed kilku laty między 
firmami budowlanymi w obu krajach odbywała się nasilona współpraca. Wraz z nastaniem recesji 
ekonomicznej w roku 2008 i spadkiem liczby zamówień ich kooperacja przekształciła się we 
wzajemną konkurencję, która trwa na obszarze obu regionów do dnia dzisiejszego. Podstawowa 
produkcja budowlana w okręgu morawsko-śląskim w roku 2011 wynosiła 10,6 mld CZK, w 
województwie opolskim 19,0 mld CZK. Potencjał do współpracy zdaniem ekspertów spoczywa 
zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii, do których w przyszłości będzie płynąć 
wyŜszy udział środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, a takŜe w ponownym 
nawiązaniu kooperacji przez firmy budowlane w regionie, które w okresie przed recesją 
ekonomiczną w roku 2008 pośredniczyły we wzajemnych poddostawach materiałów i towarów. 

 



 

 

ANALIZA SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 
Konkurencyjne branŜe przemysłowe (przemysł drzewny, budownictwo itp.) Gospodarczo słabe regiony 

Wzrastająca współpraca transgraniczna przedstawicieli sfery gospodarczej Brak fachowych rzemieślników w regionie 
Rosnąca liczba wzajemnych spotkań czeskich i polskich przedsiębiorców (konferencje, spotkania 
„business to business”) 

Skomplikowane ustawodawstwo przy zakładaniu przedsiębiorstwa 

Jakościowe rolnictwo i przemysł spoŜywczy (przede wszystkim w Polsce) Brak finansowej transgranicznej pomocy dla przedsiębiorców z funduszy europejskich lub innych 

Poprawiająca się jakość środowiska naturalnego Mentalność przedsiębiorców – obawy dot. konkurencji zagranicznej (zwłaszcza w Polsce) 

RóŜnorodne bogactwa naturalne (duŜa liczba rezerwatów, terenów chronionych i lasów) Brak przejść granicznych (mało mostów) 

Atrakcyjne miejsca rekreacyjne i uzdrowiskowe o bogatej tradycji Niesprawny transgraniczny system komunikacyjny (kabotaŜ) 

Bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne 
Wysoki udział dotacji finansowych z UE na tzw. „miękkie projekty“ (projekty o charakterze 
nieinwestycyjnym) 

Podobieństwo języków obu krajów Niedostateczne wzajemne informowanie o atrakcjach turystycznych 

 Bariera językowa (bardziej u Czechów) 

Szanse ZagroŜenia 

Budowa drogi I/57 z podłączeniem o duŜej przepustowości do autostrady A4 w Polsce 
Postępujący odpływ młodej i wykształconej ludności z pogranicza i związany z tym całkowity 
spadek liczby ludności 

Harmonizacja transgranicznego systemu komunikacyjnego  Długookresowe bezrobocie rezydentów 
Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy w regionie (ukierunkowanie na zawody i 
rzemiosło) 

Niewystarczające powiązanie kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy 

Wspieranie rozwoju działań gospodarczych o wysokiej wartości dodanej oraz pomoc 
przedsiębiorcom proeksportowym 

Spadek inwestycji publicznych i prywatnych w regionie 

Współpraca w dziedzinie szkolenia – wspieranie rzemiosła, kształcenia technicznego i 
zawodowego 

Dewastacja dziedzictwa kulturowo-historycznego (spadek atrakcyjności turystycznej) 

Wspieranie inicjatyw klastrowych i innych form współpracy Wzrastająca rywalizacja podmiotów w dziedzinie ruchu turystycznego 

Zwiększenie udziału dotacji finansowych z UE na tzw. „twarde projekty“ (projekty o charakterze 
inwestycyjnym) 

Wzrastające bariery językowe  

Wykorzystanie urodzajnej gleby rolnej w cyplu osoblaŜskim  

Wzajemna promocja usług i ruchu turystycznego obu regionów (ogromny potencjał turystyczny)  

Podniesienie wzajemnej wiedzy o obu regionach  
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SPOTKANIA GRUP TEMATYCZNYCH  organizowane w ramach projektu „Transgraniczna 
sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy“ mają na celu zapoznanie 
się z potrzebami biznesu na pograniczu polsko-czeskim poprzez wypracowanie rozwiązań 
dotyczących poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstw po obu stronach granicy, 
współpracy biznesowej i okołobiznesowej, m.in. poprzez zaangaŜowanie Instytucji Otoczenia 
Biznesu i organizacji zrzeszających firmy. Zadaniem grup tematycznych będzie wymiana 
doświadczeń i informacji oraz zidentyfikowanie głównych przeszkód we współpracy na 
polsko-czeskich przedsiębiorców, natomiast ich głównym celem będzie określenie 
moŜliwości współpracy w danej dziedzinie. 
Spotkania te będą dawały takŜe moŜliwość pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych  
i kontrahentów z Republiki Czeskiej.  

Na spotkania zapraszamy: 

1. Przedstawicieli przedsiębiorców z branŜ: 
� rolnictwo i przemysł spoŜywczy  
� przemysł drzewny i meblarski     
� ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo  
� budownictwo (materiały budowlane, odnawialne źródła energii i inne usługi w tej 

dziedzinie)  
2. Przedstawicieli działających klastrów 
3. Przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu 
4. Przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych. 
 
Spotkania odbywać się będą w 8 turach po dwie grupy tematyczne w jednym dniu od 
kwietnia 2014 do lutego 2015 r. Łącznie zaplanowano 16 spotkań grup tematycznych 
odbywających się po obu stronach granicy. 
  
W ramach kaŜdej grupy tematycznej przewidziano 4 spotkania (dwa w Opolu i dwa  
w Ostrawie). Ostateczny termin spotkań będzie przekazywany Państwu na bieŜąco. 
Udział w spotkaniach grup tematycznych jest bezpłatny. Organizator zapewnia 
transport i ubezpieczenie uczestników na wyjazdy do Ostrawy. 
 
Zainteresowanych udziałem w spotkaniach grup tematycznych prosimy o wysłanie 
formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: a.juszczyszyn@ocrg.opolskie.pl lub 
l.kucharski@ocrg.opolskie.pl oraz przesłanie podpisanego oryginału dokumentu na adres: 
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Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Spychalskiego 1a, 
45-716 Opole 

 
Termin przyjmowania zgłoszeń to 23.04.2014 r.  
 
Szczegóły dotyczące spotkań grup tematycznych są dostępne w Biurze Projektu: 
 
BIURO PROJEKTU: 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Spychalskiego 1a, 
45-716 Opole 
 
Pracownicy projektu: 
Anna Juszczyszyn 
tel. 77 40 33 643 
e-mail: a.juszczyszyn@ocrg.opolskie.pl 
 
Łukasz Kucharski 
tel. 77 40 33 663 
e-mail: l.kucharski@ocrg.opolskie.pl 
 
 

Turistický ruch, lázeňství a lékařství představují oblast, v níž se nachází obrovský potenciál vzájemné 
podnikatelské spolupráce. K silným stránkám Opolského vojvodství z hlediska turistické atraktivity 
patří podle respondentů dotazovaných v rámci výzkumu cestovního ruchu na česko-polském příhraničí 
hlavně rekreace, prohlídka historických památek, návštěva rodinných příslušníků, účast na kulturních 
akcích. Slabými stránkami regionu jsou dopravní komunikace, špatný stav regionální ekonomiky, velmi 
vysoké ceny a špatně rozvinutá turistická infrastruktura. Hlavními motivačními faktory pro návštěvu 
Moravskoslezského kraje jsou odpočinek, příroda, historické památky a nejrůznější kulturní akce. 
Slabými stránkami jsou naopak nedostatek parkovacích míst, orientační navigační systémy a 
nedostatek ubytovacích a  

 


