
 
 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/316/2017 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego 

 

Na podstawie art.18 pkt 13 oraz art. 75 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz.486) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego”, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

„Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego”, o których mowa w §1 zostały  

uzgodnione z ministrem właściwym do spraw zagranicznych. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Współpraca zagraniczna Województwa Opolskiego jest realizowana zgodnie z dokumentem 

„Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego”, przyjętym uchwałą Sejmiku 

Nr VII/51/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku. W oparciu o zapisy w tym dokumencie oraz zapisy 

wcześniej obowiązujących Priorytetów Województwo zawarło 11 umów i porozumień z regionami 

Europy zachodniej i środkowo-wschodniej, oraz z regionem położonym w Chińskiej Republice 

Ludowej, które podlegają dalszej realizacji.  

Nowy dokument, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa składa się z trzech 

głównych rozdziałów, w których opisywane są: cele i zadania współpracy międzynarodowej 

Województwa Opolskiego, kierunki geograficzne współpracy międzynarodowej Województwa 

Opolskiego oraz zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych  

„Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego” podtrzymują główne 

kierunki współpracy, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację międzynarodową Polski 

związaną z członkostwem w Unii Europejskiej oraz otwarcie na współpracę z regionami spoza Unii 

Europejskiej .  

Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. projekt 

„Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego”, został uzgodniony z ministrem 

właściwym do spraw zagranicznych.  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/316/2017  
          Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 25 kwietnia 2017r. 

 

Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Opolskiego 

 

I. Do czynników determinujących współpracę zagraniczną Województwa Opolskiego należą: 

− priorytety, kierunki i zadania polityki zagranicznej oraz międzynarodowe zobowiązania 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

− członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych 

strukturach i organizacjach politycznych, gospodarczych i obronnych; 

− porządek prawny  Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kompetencje samorządu terytorialnego  

zawarte w art. 172 ust. 2 Konstytucji RP oraz zadania województwa wynikające z Ustawy 

o samorządzie województwa z dnia 5.06.1998 r.; 

− europejskie standardy dotyczące samorządu terytorialnego i współpracy z zagranicą zawarte 

w Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami 

i Władzami Terytorialnymi; Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego i Europejskiej Karcie 

Regionów Granicznych i Transgranicznych; 

− Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.; 

− dotychczasowe kontakty międzynarodowe Województwa Opolskiego (podpisane umowy 

i porozumienia o współpracy międzyregionalnej, 

− specyfika Województwa Opolskiego wynikająca z jego przygranicznego położenia, historii oraz 

zróżnicowanej struktury narodowej i etnicznej jego mieszkańców. 

 

II. Cele współpracy zagranicznej 

Rozbudowa sieci kontaktów i partnerskiej współpracy z zagranicą powinny sprzyjać:  

− wspieraniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Województwa 

Opolskiego oraz wzrostu jego konkurencyjności, 

− wymianie oraz pozyskiwaniu wiedzy i doświadczeń regionów partnerskich w zakresie 

samorządności na szczeblu regionalnym; 

− pozyskiwaniu dla regionu opolskiego kapitału zagranicznego, wiedzy na temat innowacji 

i nowoczesnych technologii,  

− pomocy w sieciowaniu współpracy środowisk gospodarczych i naukowych ukierunkowanej na 

wzmacnianie potencjału innowacyjnego regionów; 

− rozwijaniu współpracy ponadregionalnej na rzecz wzmacniania obszarów inteligentnych 

specjalizacji; 

− realizacji projektów  międzynarodowych  sprzyjających realizacji regionalnych strategii 

innowacyjnych i inicjatyw ukierunkowanych na wspieranie badań i innowacji; 

− realizacji wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi z wykorzystaniem funduszy 

europejskich i innych środków zagranicznych; 

− promocji Województwa Opolskiego na arenie międzynarodowej i kształtowaniu pozytywnego 

wizerunku Opolszczyzny jako regionu  zgodnego współistnienia różnych grup narodowych 

i etnicznych; regionu atrakcyjnego z gospodarczego, kulturowego i turystycznego punktu 

widzenia; regionu aktywnego i godnego zaufania; 



 
 

− promocji Polski poprzez aktywną zagraniczną dyplomację samorządową; 

− współpracy ze środowiskami polonijnymi; 

− kooperacji w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu potencjału 

naukowego regionu; 

− wymianie wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju i modernizacji rolnictwa oraz ochrony 

środowiska; 

− pomocy w nawiązywaniu kontaktów gmin, miast i powiatów Województwa Opolskiego 

z jednostkami samorządowymi partnerskich regionów; 

− pomocy opolskim instytucjom otoczenia biznesu w nawiązywaniu kontaktów 

gospodarczych  

z podobnymi organizacjami  z zagranicy a w szczególności z regionów partnerskich; 

− działaniom mającym na celu zbliżenie i wzajemne poznanie społeczności Województwa 

Opolskiego i regionów partnerskich oraz kształtowaniu postaw społeczeństwa 

obywatelskiego, otwartego, tolerancyjnego, akceptującego różnorodności i odrębności.  

 

We współpracy zagranicznej Województwo Opolskie przestrzegać winno następujących 

zasad: 

− partnerstwa, równoprawności i równorzędności stron, 

− poszanowania różnic i interesów partnerskich regionów i ich państw, 

− dążenia do symetrii i parytetów, 

− kierowania się przyjaźnią i zaufaniem, 

− pragmatyzmu i analizy efektywności ekonomicznej (analizy kosztów i korzyści), 

− osiągania obopólnych korzyści, 

− gospodarności w dysponowaniu środkami samorządu, 

 

III. Kierunki geograficzne współpracy zagranicznej Województwa Opolskiego 

1. Realizując współpracę zagraniczną samorząd Województwa Opolskiego uwzględnia 

i będzie uwzględniał następujące uwarunkowania:  

− bliskość geograficzną i kulturową, 

− wspólną historię, 

− podobne doświadczenia w procesie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, 

− podobieństwo struktur gospodarczych, zróżnicowania narodowościowego i etnicznego, 

− doświadczenia, dobre praktyki i możliwości ich transferu na grunt województwa 

opolskiego 

− trendy panujące w kwestii napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

− znaczenie regionów, z których przybyła po wojnie ludność na Śląsk Opolski i regionów, 

i do których wyemigrowali byli mieszkańcy Opolszczyzny, 

− członkostwo Polski w Unii Europejskiej, 

− potencjał, doświadczenia i możliwości współpracy dynamicznie rozwijających się 

gospodarczo państw azjatyckich 



 
 

 

2. Kierunki geograficzne współpracy zagranicznej województwa opolskiego powinny 

stanowić kontynuację współpracy z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

z którymi wcześniej podpisane zostały odpowiednie umowy i porozumienia, takimi jak: 

− Kraj Ołomuniecki w Republice Czeskiej,  

− Kraj Związkowy Nadrenia-Palatynat w Republice Federalnej Niemiec,  

− Kraj Środkowoczeski w Republice Czeskiej,  

− Burgundia we Francji,  

− Komitat Fejer na Węgrzech,  

− Autonomiczna Wspólnota Galicji w Hiszpanii,  

− Region Bazylikata we Włoszech,  

− Kraj Związkowy Styria w Austrii,  

− Okręg Arad w Rumunii. 

3. Kierunki geograficzne współpracy zagranicznej województwa opolskiego mogą zostać 

poszerzone      o inne regiony krajów Unii Europejskiej, jak np. Saksonia w Niemczech. 

4. Podtrzymanie i rozwój kooperacji z regionem państwa europejskiego stowarzyszonego 

z Unią Europejską, jakim jest Obwód Iwano-Frankiwski na Ukrainie. 

5. Kontynuacja współpracy z regionem państwa pozaeuropejskiego – z Prowincją Fujian 

w Chińskiej Republice Ludowej.   

6. Formalizacja istniejącej współpracy poprzez podpisanie odpowiednich umów z innymi  

partnerami zagranicznymi, do których należą regiony: 

− innych państw Unii Europejskiej, będące źródłem doświadczeń w  zakresie 

funkcjonowania                        w UE,  

− państw znajdujących się poza granicami UE, takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś,  

− państw Dalekiego Wschodu takich jak Chiny czy Japonia, oraz Indii, z którymi 

współpraca przynieść może znaczne korzyści dla Województwa.  

7. Współpraca z pozostałymi kierunkami geograficznymi rozpatrywana będzie przez 

władze Województwa każdorazowo pod kątem możliwych korzyści dla Województwa.  

 

IV. Udział Województwa Opolskiego w międzynarodowych organizacjach i zrzeszeniach 

Województwo Opolskie jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ARGE z siedzibą w Wiedniu. Współpraca z  ARGE przynosi Województwu duże korzyści, 

zarówno w kwestii możliwości wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania obszarów 

wiejskich, jak i związane z promocją Opolskiego Programu Odnowy Wsi. Dlatego też 

przewiduje się kontynuację członkostwa Województwa w tym zrzeszeniu regionalnym. 

Przewiduje się również kontynuację przynależności Województwa do Europejskiej Sieci 

Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.   

Województwo należy również do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która  prowadzi 

współpracę z Komitetem Koordynacyjnym Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 



 
 

Województwo Opolskie jest również obserwatorem w Ugrupowaniu o nazwie: 

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy 

Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚKT-EUWT z o.o.) i zamierza kontynuować 

współpracę z członkami Ugrupowania. 

Województwo opolskie wchodzi w skład Platformy S3, która wspiera regiony UE 

w podnoszeniu potencjału ekonomicznego poprzez wspieranie badań i innowacji. W tym celu 

opracowywane są strategie na rzecz identyfikacji kluczowych priorytetów w celu zwiększenia  

potencjału rozwojowego regionów. 

Uczestnictwo w pozostałych międzynarodowych zrzeszeniach  regionalnych, w tym również 

w europejskich zrzeszeniach współpracy terytorialnej,  rozpatrywane będzie przez władze 

województwa każdorazowo z uwzględnieniem specyfiki Województwa Opolskiego oraz jego 

interesów.  

Istotną rolę w realizacji zadań z zakresu współpracy z zagranicą pełnią biura zamiejscowe 

Województwa Opolskiego w Brukseli i Moguncji. Oprócz przekazywania informacji na temat 

możliwości współpracy z  podmiotami z terenu Belgii i Niemiec biura uczestniczą 

w poszukiwaniu zewnętrznych środków finansowania wydarzeń i projektów realizowanych 

przez Województwo Opolskie. Ponadto biuro w Brukseli wspiera działalność regionu 

w ramach sieci regionalnych i działalności na rzecz wspólnej polityki spójności w kolejnym 

okresie programowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


