
 

2.1 Poprawa wewnętrznych połączeń w obszarze 

Europy Środkowej 

Via Regia Plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego 

Korytarza Transportowego 

Czas trwania: od października 2008 do grudnia 2011 r. 

Partner wiodący: Urząd Miejski Wrocławia 

Partnerzy: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach, Miasto Gliwice, 
Urząd Miasta Krakowa, Miasto Opole, Województwo Dolnośląskie, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Saksonii (Niemcy), Ministerstwo Budownictwa i Transportu Turyngii (Niemcy), 
Senat Miasta Berlina (Niemcy), Miasto Lipsk (Niemcy), Miasto Drezno (Niemcy), Miasto Koszyce 
(Słowacja), Agencja Rozwoju Regionalnego Koszyc (Słowacja), Rada Miasta Lwowa (Ukraina) 
 
Budżet całkowity: 2 862 150,00 € 
Dofinansowanie z EFRR: 2 143 757,50 €; 
Dofinansowanie dla GAPP-u: 220 000,00 € 
Dofinansowanie dla Miasta Gliwice: 130 000,00 € 
 
OPIS PROJEKTU: 
 
Celem było wdrożenie kluczowych założeń strategii rozwoju przestrzennego opracowanej w ramach 
realizacji projektu ED-C III Via Regia.  
 
Metodologia działań zakładała bezpośrednie krzyżowanie się priorytetów i obszarów interwencji 
założonych w ramach programu Europa Centralna. Wszystkie instytucje zaangażowane w jego 
realizację widziały konieczność podjęcia spójnych działań na rzecz rozwoju przestrzennego obszaru 
obejmującego Wschodnie Niemcy, Południową Polskę, Słowację, jak również Ukrainę. Lepsza 
dostępność jest konieczna dla polepszenia warunków rozwoju, jak również wdrożenia produktów 
turystycznych zwłaszcza w obszarach przygranicznych. Realizacja projektu przyczyniła się 
do wzmocnienia spójności terytorialnej i wielopłaszczyznowej integracji, obejmującej wiele 
procesów zachodzących w powiększonej Unii Europejskiej. Podstawy współpracy były oparte 
na dwóch zasadniczych punktach: 
 

1. Wsparcie rozwoju obszaru obejmującego dawny III Paneuropejski Korytarz Transportowy, 
obecną Oś Centralną z koniecznością utworzenia strategicznego połączenia Wschód-
Zachód w ramach sieci TEN-T, sięgającego od centrum Europy po Ukrainę, jak również 
pokrywającego się z kilkoma połączeniami Północ-Południe. Poza wybranymi regionami 
w projekcie bezpośrednio wsparciem zostały objęte zwłaszcza metropolie znajdujące się 
na skrzyżowaniu szlaków. 

2. Historyczny szlak handlowy Via Regia jest źródłem wielokulturowości i zależności 
pomiędzy regionami znajdującymi się na jego obszarze. Takie podejście pozwoliło 
na wykorzystanie ogromnej widoczności, jak również rezultatów projektu do budowania 
obrazu regionalnego znaku firmowego. 

 
To przedsięwzięcie realizowane było dla wzmocnienia wewnętrznego potencjału komunikacyjnego 
Europy Centralnej, zwłaszcza z uwagi na zidentyfikowaną potrzebę usprawnienia sieci kolejowej 
jako kluczowego czynnika dostępności i zrównoważonego transportu. Obecnie, zwłaszcza 
w regionach przygranicznych, sieć ta jest w złym stanie, co jest elementem hamującym rozwój. 
Na granicy niemiecko-polskiej zmiana sytuacji nie będzie możliwa bez wsparcia zawierającego 
czynnik międzynarodowy. Podobna sytuacja ma miejsce na granicy polsko-ukraińskiej ze względu 
na różny rozstaw torów kolejowych – w tym zakresie wypracowana została inicjatywa EuroRail, 
opierająca się na współpracy tych dwóch krajów i przyszłym rozwoju Osi Centralnej. 
 
Działania podjęte przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A.: 

1. Koncepcje modernizacji i rewitalizacji dla 4 lokalnych lotnisk; 
2. Opracowanie spójnej strategii rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami; 
3. Publikacja materiałów promocyjnych projektu i Systemu Transportu Małymi Samolotami; 
4. Studium marketingowe dotyczące produktów turystycznych Trójkąta Polsko-Czesko-

Słowackiego obszaru granicznego wraz z opracowaniem i publikacją materiałów 
promocyjnych. 

 
Miasto Gliwice w ramach projektu wykonało kompleksowe analizy i ekspertyzy ekonomiczno-
prawne związane z możliwością przekształcenia gliwickiego lotniska sportowego w lotnisko 
biznesowe. Ponadto Miasto zaangażowane było w prace dotyczące nowoczesnych systemów 
transportowych i komunikacyjnych, realizując w ramach swych działań między innymi badania 
dotyczące potrzeb i oczekiwań klientów komunikacji publicznej. 
 

http://www.viaregiaplus.eu 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu dla Europy Środkowej 

Zdjęcia ilustrujące działania zostały 
pobrane ze strony projektu 
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