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PWT RCz-RP  Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –  

Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020. 

PPP   partnerstwo publiczno-prywatne. 

PTTK   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

PUP   Powiatowy Urząd Pracy. 

RCz   Republika Czeska. 
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SSD   Specjalna Strefa Demograficzna. 
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TEN-T   Trans-European Transport Networks (Transeuropejska Sieć  
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WSSE   Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
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Wstęp. 

 

Niniejsza „Strategia Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego ze Szczególnym Uwzględnieniem Powiatu 

Prudnickiego i Mikroregionu Krnowskiego” (dalej „Strategia“) powstała w ramach realizacji 

Mikroprojektu pt. „Dobre praktyki – 20 lat współpracy polsko-czeskiej“ finansowanego ze środków 

Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Głównym celem niniejszej Strategii 

jest przygotowanie założeń rozwoju Powiatu prudnickiego oraz współpracy z partnerskim 

Mikroregionem Krnowskim do roku 2020.  

Historia współpracy transgranicznej obydwu regionów rozpoczęła się jeszcze przed 

przeprowadzeniem reform administracyjnych w Polsce i Czechach i sięga już blisko 20 lat. W tym czasie 

udało się zrealizować dziesiątki wspólnych projektów o znaczeniu lokalnym oraz regionalnym. Projekty 

zawsze powstawały z potrzeby wymiany doświadczeń, rozwoju infrastruktury czy zacieśniania 

współpracy pomiędzy poszczególnym podmiotami działającymi na terenie obydwu regionów. Znaczna 

część tych działań została sfinansowana ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad, 

którego bardzo aktywnymi członkami są jednostki samorządów terytorialnych z pogranicza prudnicko-

krnowskiego. JST realizują współpracę transgraniczną także w ramach codziennych kontaktów i swej 

działalności poza projektami współfinasowanymi ze środków UE, co może świadczyć o rozszerzaniu się 

regionu funkcjonalnego (który w zasadzie na poziomie krajowym odpowiada administracyjnym 

granicom powiatu) do formatu transgranicznego regionu funkcjonalnego.  

Pomimo bardzo dobrej współpracy transgranicznej obydwa regiony borykają się z dużą ilością 

problemów na poziomie krajowym. Do głównych obszarów problematycznych należy zaliczyć rynek 

pracy w powiązaniu z systemem edukacji, strukturę demograficzną oraz gospodarkę.  

Niniejsza Strategia obejmuje kilka wymiarów (m.in. unijny, krajowy, regionalny czy lokalny) spojrzenia 

na społeczno-gospodarcze uwarunkowania obydwóch regionów, co pozwala na efektywniejsze 

wybranie celów i narzędzi interwencji w perspektywie do roku 2020.  

Poniższa strategia w części diagnostycznej i strategicznej została podzielona na aspekty krajowe i 

transgraniczne, szczególnie w obszarach tematycznych, w których realizacja niektórych interwencji przy 

współpracy z podmiotem partnerskim z drugiej strony granicy wydaje się być efektywniejsza. 

 Okres wdrażania Strategii do roku 2020 jest oczywiście powiązany z perspektywą finansową 

funduszy strukturalnych UE, które są niezmiernie ważnym źródłem realizacji celów niniejszej Strategii. 

       Z wyrazami szacunku, 
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1. Zarys metodologiczny oraz cele i założenia dokumentu. 

 

Głównym założeniem niniejszej Strategii jest wyznaczenie celów rozwoju Powiatu Prudnickiego do 

roku 2020 w oparciu o współpracę transgraniczną z Mikroregionem Krnowskim z wykorzystaniem 

analizy wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego 2005-2015. Chociaż okres wdrażania 

obowiązującego dokumentu strategicznego jeszcze nie minął to już dziś można dokonać 

w znacznym stopniu ewaluacji długofalowych polityk w nim zawartych. Założenia dokumentu oraz 

struktura metodologiczna powstała w oparciu o zapisy ustawy o prowadzeniu polityk rozwoju1 

z wprowadzoną modyfikacją o aspekty współpracy transgranicznej.  

 

1.1. Zakres badań metodologicznych. 

 

Niniejsza Strategia została przygotowana w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. W ramach 

przygotowania dokumentu przeprowadzono szereg prac badawczych prowadzonych 

z wykorzystaniem następujących metod badań społecznych: 

1. Dwie grupy fokusowe z tematycznymi podgrupami zgodnymi tematycznie z głównymi 

obszarami tematycznymi Strategii (po jednej grupie w PL i CZ) – do udziału w grupach 

zaproszono przedstawicieli powiatu, gmin, jednostek podległych powiatu oraz przedstawicieli 

zrzeszeń przedsiębiorców i sektora NGO. 

2. Badanie ankietowe z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz ich jednostek 

podległych w PL i CZ. 

3. Badania gabinetowe. 

4. Wywiady pogłębione. 

Dzięki zachowaniu zasady triangulacji2 metodologicznej wyznaczone cele i przykłady interwencji 

odpowiadają potrzebom i inicjatywom wielu grup aktywnie uczestniczących w kreowaniu 

przestrzeni publicznej obu regionów.  

Obszar terytorialny objęty badaniami obejmował Powiat prudnicki oraz wchodzące w jego skład 

gminy a także 25 gmin (gmin oraz gmin z rozszerzonymi kompetencjami) z Mikroregionu 

Krnowskiego. 

                                                 
1  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006, Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późniejszymi zmianami. 
2  Triangulacja - metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie 

błędu pomiaru. Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod (np. obserwacja razem z sondażem bądź 
analizą treści), a następnie porównywanie i łączenie wyników. Może też oznaczać łączenie metod jakościowych i ilościowych. 
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Grupą docelową badań byli przedstawiciele samorządów terytorialnych, jednostek pomocniczych 

JST z obu stron granicy oraz przedstawiciele tzw. „trzeciego sektora”.  

Badania zostały przeprowadzone w okresie od marca do maja 2014 roku.  

 

2. Zgodność z dokumentami strategicznymi.  

 

 Niniejsza Strategia został przygotowana  w oparciu o dokumenty nadrzędne z zachowaniem 

pełnej zgodności celów i trendów wytyczanych w tychże dokumentach. Do najważniejszych 

komplementarnych dokumentów należy zaliczyć: 

- Komunikat Komisji Europejskiej Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010) 2020 wersja 

ostateczna. Bruksela 2010 r. Projekt przewodni: „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. 

Punkt 3.1. Jednolity rynek XXI wieku. Punkt 3.2. Inwestowanie na rzecz rozwoju: polityka spójności, 

wykorzystanie budżetu UE i prywatnego kapitału. 

- Strategię Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej na lata 2014-2020. Praga 2013 r. 

Priorytet 9. Wsparcie współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. 

- Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Obszar strategiczny 2: „Zapewnienie 

spójności wewnętrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych”. 

Problem przestrzenny d) „Zwiększanie potencjału rozwojowego i przeciwdziałanie marginalizacji 

obszarów”. 

Cel horyzontalny 1.3.7 – „Współpraca międzynarodowa”.  

Cel 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych 

szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. 

- Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2006 r. 

Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

- Strategię Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 

państwo , która została przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów. Warszawa 2012 r. Cel 

III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. 

- Strategię Rozwoju Kraju Morawskośląskiego na lata 2009-2020.  

Cel globalny 4: Środowisko o wysokiej jakości i wysokich walorach kulturowych, usługi 

i infrastruktura dla celów życiowych, pracy oraz wizyt. 
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Cel globalny 5: Efektywne zarządzanie sprawami publicznymi. 

- Strategię Rozwoju Współpracy Polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad 2014-2020 

- wersję roboczą Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 

2014-2020.  

Szczególną uwagę poświęcono zgodności z celami wyznaczonym w Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego do 2020 r. (Opole, grudzień 2012 r.), chociaż niektóre modele 

interwencji w niej zaproponowane zostały uszczegółowione i przystosowane do warunków 

lokalnych Powiatu prudnickiego z uwzględnieniem aspektów transgranicznych.  

 

3. Zakres terytorialny. 

 

3.1. Charakterystyka Powiatu prudnickiego. 

 

Powiat Prudnicki leży w południowej części województwa opolskiego, w bezpośredniej bliskości 

Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich. Od zachodu graniczy z Powiatem Nyskim, od wschodu 

z powiatami: Krapkowickim oraz Kędzierzyńsko-Kozielskim, od południa z Powiatem Głubczyckim 

oraz Republiką Czeską. Powierzchnia powiatu wynosi 570 km2. Powiat zamieszkuje 60 500 osób a 

gęstość zaludnienia wynosi ok. 100 osób na km2.  

W skład Powiatu Prudnickiego wchodzą następujące gminy: 

- Prudnik, 

- Głogówek, 

- Biała,  

- Lubrza. 
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Źródło: http://www.powiatprudnicki.pl.  

 

Największe miejscowości Powiatu Prudnickiego to: Prudnik, Głogówek, Biała, Lubrza, Chrzelice, 

Racławice Śląskie, Łącznik, Szybowice oraz Łąka Prudnicka. 

Teren powiatu jest zróżnicowany pod względem krajobrazowym. Część północną zajmują tereny 

nizinne, natomiast część południową niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym tereny 

górzyste w postaci Gór Opawskich, na terenie których od 1988 roku istnieje Park Krajobrazowy. 

Znaczną część Powiatu zajmują tereny równinne o bardzo dobrych właściwościach gleby 

umożliwiających rozwój rolnictwa. Obszar Powiatu charakteryzuje się średnim stopniem 

uprzemysłowienia i dobrze rozwiniętą produkcją rolno-przemysłową.  

Bardzo duże znaczenie dla rozwoju Powiatu Prudnickiego ma dogodne, transgraniczne położenie 

komunikacyjne charakteryzujące się dobrym skomunikowaniem z pozostałym obszarem 

województwa opolskiego, województw ościennych (województwa: dolnośląskie oraz śląskie) 

a także północną częścią Republiki Czeskiej. 

Na obszarze Powiatu działają następujące Lokalne Grupy Działania: 

- Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła”, 

- Lokalna Grupa Działania „Euro-Country”. 

 

Do kompetencji Powiatu Prudnickiego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 595) należą między innymi zadania 

w zakresie: 

- edukacji publicznej, 

- promocji i ochrony zdrowia, 
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- pomocy społecznej, 

- polityki prorodzinnej, 

- wspierania osób niepełnosprawnych, 

- transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

- kultury fizycznej i turystyki, 

- geodezji, kartografii i katastru, 

- gospodarki nieruchomościami, 

- administracji architektoniczno-budowlanej, 

- gospodarki wodnej, 

- ochrony środowiska i przyrody, 

- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

- ochrony praw konsumenta, 

- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

- obronności, 

- promocji powiatu, 

- współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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3.2. Charakterystyka Mikroregionu Krnovsko. 

 

 

 

 

 

Logo Mikroregionu Krnovsko. 

Źródło: www.mikroregionkrnovsko.cz  

 

Mikroregion Krnovsko położony jest w północno-wschodniej części Kraju Morawskośląskiego, 

w bezpośredniej bliskości Rzeczpospolitej Polskiej. Większość obszaru Mikroregionu jest położona 

na terenach górskich i stanowi jeden z najstarszych terenów osadniczych w Republice Czeskiej.  

Mikroregion Krnovsko powstał jako dobrowolny związek gmin na podstawie przepisów ustawy nr 

128/2000 o gminach. 

W skład mikroregionu wchodzi 25 gmin członkowskich: 

- Bohušov, 

- Brantice, 

- Býkov-Láryšov, 

- Čaková, 

- Dívčí Hrad, 

- Heřmanovice, 

- Hlinka, 

- Holčovice, 

- Hošťálkovy, 

- Janov, 

- Jindřichov, 

- Krasov, 

- Krnov, 

- Lichnov, 

- Liptaň, 

- Město Albrechtice, 

- Osoblaha, 

- Petrovice, 

http://www.mikroregionkrnovsko.cz/


 

Strona | 12 

- Rusín, 

- Slezské Pavlovice, 

- Slezské Rudoltice, 

- Třemešná, 

- Úvalno, 

- Vysoká, 

- Zátor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa oraz położenie Mikroregionu 

Krnovsko. 

Źródło: http://www.mikroregionkrnovsko.cz 

 

 

 

Łączna liczba mieszkańców Mikroregionu wynosi 43 000 osób.  

Powierzchnia Mikroregionu wynosi 582 km2 a gęstość zaludnienia ok. 74 osoby na km2.  

Głównym miastem Mikroregionu jest Krnov liczący ok. 24 500 mieszkańców. 

Na obszarze mikroregionu działa Lokalna Grupa Działania - Rozvoj Krnovska, o. p. s. 

Celem Mikroregionu jest współpraca gmin członkowskich w takich obszarach jak: 

- strategiczny plan rozwoju gospodarczego, 

- rozwój obszarów wiejskich, 

- podnoszenie jakości życia mieszkańców, 

- ochrona środowiska naturalnego, 

- rozwój turystyki, 

- wspieranie inicjatyw kulturalnych, 

- promocja walorów historycznych oraz naturalnych Mikroregionu. 

http://www.mikroregionkrnovsko.cz/
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4. Część diagnostyczna. 

 

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wdrażania założeń strategicznych Strategii Powiatu 

Prudnickiego na lata 2005-2015 z uwzględnieniem współpracy transgranicznej z Mikroregionem 

Krnowskim. 

Obecnie obowiązująca Strategia powiatu prudnickiego została przygotowana na okres 

dziesięciolecia - od roku 2005 do roku 2015. Dokument ten został przygotowany w okresie 

następującym zaraz po wstąpieniu Polski do UE. Zakres Strategii jedynie w bardzo niewielkim 

stopniu uwzględnia szanse i korzyści płynące z członkostwa Polski w UE, co wynikało przede 

wszystkim ze skróconego pierwszego okresu programowania (2004-2006) i braku informacji 

o kolejnej perspektywie finansowej UE oraz polityki w zakresie wspólnej polityki rolnej. 

Dodatkowym aspektem był krótki staż funkcjonowania samorządu powiatowego (jedynie 6 lat). 

Z dzisiejszej perspektywy okazuje się, że średni szczebel samorządu terytorialnego może stanowić 

bardzo funkcjonalny łącznik pomiędzy szczeblem lokalnym i regionalnym. Sukces reformy 

administracyjnej wprowadzającej powiaty oraz wieloletnia praca władz Powiatu prudnickiego 

pokazała, że zakres działalności powiatu i sukcesy w zakresie rozwoju regionalnego w wielu 

obszarach tematycznych znacząco wykraczają poza cele i założenia wytyczone w Strategii na lata 

2005-2015. Powiat prudnicki jest doskonałym przykładem na to, iż powiat może być ważnym 

graczem i kreatorem przestrzeni życia publicznego na poziomie lokalnym i regionalnym, choć ze 

względu na ograniczenia budżetowe i ilość obowiązków to zadanie jest zdecydowanie utrudnione. 

W Polsce jest wiele przykładów powiatów, które poprzez złe zarządzanie borykają się 

z utrzymaniem swojej egzystencji, w związku z czym zapewnienie realizacji nawet podstawowych 

ustawowych zadań stanowi w nich problem. Potwierdzeniem tezy stanowiącej o tym, że 

funkcjonowanie powiatów stanowi duże wyzwanie, może być porównanie z czeskim systemem 

samorządności, gdzie w roku 2001 w ramach przeprowadzonej reformy zlikwidowano 

administrację powiatową a kompetencje powiatu zostały przeniesione na poziom gminny (w tym 

do gmin z tzw. rozszerzonymi kompetencjami) oraz krajski (regionalny). Powodem wspomnianej 

likwidacji była głównie nieefektywność pracy i mnożenie barier administracyjnych poprzez przerost 

formy administracji samorządowej.  

Realizacja celów wytyczonych w Strategii na lata 2005-2015 powiodła się częściowo. Cele te zostały 

wytyczone w procesie partycypacji społecznej i obejmują bardzo szeroką skalę działań w zakresie 

ustawowej działalności samorządu powiatowego. Cechą charakterystyczną wspomnianego 
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dokumentu było jednak to, iż nie było w nim narzędzi koordynacyjnych a poszczególny etapy 

i zadania były realizowane raczej w oparciu o bieżące potrzeby niż o długofalową konsekwentną 

politykę rozwojową. W dużej mierze dzięki funduszom europejskim udało się jednak uzyskać dobre 

efekty w zakresie wielu dziedzin np.: bezpieczeństwa, poprawy stanu infrastruktury drogowej czy 

polepszenia poziomu opieki zdrowotnej mieszkańców powiatu. W rozdziale nr 7 niniejszego 

dokumentu zaprezentowano propozycje projektowe na lata 2005-2015 z podziałem na dziedziny 

tematyczne. W ramach dokumentu strategicznego nie wskazano natomiast ram finansowych i 

kosztów realizacji tychże działań dlatego trudno jest w chwili obecnej ocenić efektywność i realność 

ich realizacji. Słabe i mocne strony będące częścią analizy SWOT w dużej mierze były wybrane w 

formie subiektywnego wskazania przez liderów lokalnych a nie opierały się na dogłębnej analizie. 

Należy jednak przyznać, że w większości przypadków określono i oceniono je poprawnie.  

Poniżej znajduje się krótka diagnoza wdrażania Strategii 2005-2015 według pierwotnie ustalonych 

kategorii. Wszystkie poniżej umieszczone kartogramy pokazujące sytuację demograficzną 

przygotowane zostały przez Urząd Rozwoju Terytorialnego z Brna i pochodzą z analizy społeczno-

gospodarczej Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-

2020.  

 

4.1. Ludność i struktura osadnicza. 

 

Za mocny element w zakresie osadnictwa uznano kontakty mieszkańców z innymi regionami 

krajowymi oraz zagranicą a także zróżnicowanie etniczne struktury ludności. Można uznać, że ta 

mocna strona jest nadal aktualna i stanowi istotny potencjał rozwoju regionu, szczególnie 

w zakresie przenoszenia dobrych praktyk z innych regionów oraz budowania więzi w ramach 

społeczności lokalnej. Wspomniana tendencja podnosi jakość życia w regionie i może wpływać na 

hamowanie negatywnych trendów demograficznych. Z badań przeprowadzonych w zakresie 

postrzegania jakości życia region Opolszczyzny plasuję się na drugim miejscu w Polsce, zaraz po 

województwie mazowieckim3, choć jego wyniki w zakresie poziomu życia należą do najgorszych 

w kraju (ok. 43% średniej UE)4. Struktura osadnicza ma charakter mieszany z przewagą osadnictwa 

wiejskiego5.  

                                                 
3
 Czapiński J., Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków., Warszawa 2012. 

4
 Dane GUS, 2013.  

5
 Typologia obszaru na wiejski, miejski i pośredni jest oparta o metodologię OECD, która klasyfikuje obszary wiejskie w zależności od 

procentowego udziału ludności mieszkającej na obszarach wiejskich (gdy więcej niż 50% jego mieszkańców zamieszkuje obszary 
lokalne sklasyfikowane jako wiejskie, chodzi o region wiejski, gdy więcej niż 15% jego mieszkańców chodzi o region pośredni, 
pozostałe regiony są sklasyfikowane przeważnie jako miejskie), przy czym jako wiejskie sklasyfikowano gminy, gdzie gęstość 
zaludnienia nie przekracza 150 mieszkańców/km². 



 

Strona | 15 

 

Kartogram – struktura osadnicza, UUR Brno 2013 

Do słabych stron zaliczono przemiany struktury wiekowej mieszkańców oraz negatywne 

konsekwencje odpływu migracyjnego. Niestety tendencje te w ostatnich latach uległy jeszcze 

większemu pogłębieniu.  Z Narodowego Spisu Ludności wynika, że średni odpływ ludności w latach 

2002-2011 w powiecie prudnickim wyniósł aż -6,6%, co stanowi drugi najgorszy wskaźnik 

w województwie opolskim (gorzej plasuje się jedynie powiat strzelecki z wynikiem -7,4%). 

Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat będzie dochodziło do dalszego ubytku ludności 

a szacunkowe dane wskazują na 12% ubytek liczby mieszkańców, co stanowi wynik katastrofalny.  

 

Kartogram – saldo migracji, UUR Brno 2013 
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Poziom migracji zagranicznych w celach zarobkowych lub migracji stałej (związanej 

z wymeldowaniem) jest w regionie Opolszczyzny ciągle jednym z najwyższych w kraju6 i może 

dotyczyć ok. 10% mieszkańców regionu. Sytuacja w partnerskim Mikroregionie Krnowskim jest 

podobna pod względem trendów demograficznych związanych z depopulacją. Różnica pojawia się 

natomiast w kierunku migracji, czyli po stronie czeskiej jest to raczej migracja wewnętrzna do 

większych ośrodków funkcjonalnych w regionie lub poza nim. Natomiast w przypadku obydwu 

regionów możemy mówić o bardzo negatywnym trendzie ujemnego przyrostu naturalnego. 

W zakresie struktury wiekowej także dochodzi do pogłębiania się trendu polegającego na 

zwiększaniu się grup w wieku poprodukcyjnym. Indeks starości, czyli udział ludzi w wieku 

poprodukcyjnym wynosi ok. 17,6%7 i jest jednym z najgorszych wyników w regionie znacząco 

przekraczającym średnią krajową. Powodem tak dynamicznej i negatywnej zmiany są dwa 

nasilające się trendy: odpływ młodej generacji w ramach emigracji z regionu oraz ujemny przyrost 

naturalny, co zaburza zdecydowanie proporcje poszczególnych grup. Jedynie trochę lepsza sytuacja 

występuje w sąsiednich powiatach: kędzierzyńskim oraz głubczyckim. Po stronie czeskiej 

wspomniany trend jest podobny i częściowo spowodowany odpływem ludzi w wieku 

produkcyjnym, choć jego skala nie jest porównywalna z sytuacją po stronie polskiej i nie stanowi 

ona aż tak zasadniczego problemu w postaci depopulacji i starzenia się społeczeństwa.  

 

4.2. Środowisko i zasoby naturalne. 

 

Do mocnych stron zaliczono przede wszystkim atrakcyjne przygraniczne położenie geograficzne 

z dobrą spójnością komunikacyjną z okolicznymi regionami. Wskazany potencjał rzeczywiście 

pozostaje nadal największym atutem Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego. Wynika to 

przede wszystkim z dobrego ulokowania Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego na 

obszarach ze zwiększoną ilością elementów bogactwa przyrodniczego oraz bardzo ciekawego 

ukształtowania terenu. Dzięki staraniom władz lokalnych obydwu regionów w ostatniej dekadzie 

udało się w dużej mierze wykorzystać i rozwinąć ten potencjał, a to przy zachowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju ekonomicznego ze szczególną dbałością o zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego. Jednym z ważnych elementów polityki rozwojowej w tym zakresie jest 

skoordynowany, wspólny (polsko-czeski) rozwój infrastruktury turystycznej, w szczególności 

poprzez udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego (np. sieć transgranicznych ścieżek rowerowych, 

                                                 
6
 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, str. 32. 

7
 Dane GUS, 2013 



 

Strona | 17 

budowa i rewitalizacja połączeń drogowych, budowa ścieżek dydaktycznych oraz rozwój 

infrastruktury służącej do uprawiania sportów ekstremalnych). Zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego jest także jednym z priorytetów realizowanych polityk planowania przestrzennego 

tak, aby ewentualne inwestycje w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko naturalne. 

Jednym z przykładów potwierdzających to twierdzenie jest wydzielenie podstrefy inwestycyjnej 

WSSE w Prudniku, co pozwala na skumulowanie inwestycji mogących obciążać środowisko 

naturalne w jednym miejscu.  

Do negatywnych aspektów zaliczono natomiast niski poziom rozwoju infrastruktury wodno-

ściekowej powiatu. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ostatniej dekadzie uczyniono jednak 

zasadniczy postęp i według danych GUS z roku 2012 Powiat prudnicki osiągnął wskaźnik 

oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych w % ścieków wymagających oczyszczania 

 na poziomie 100%8. Od roku 2004 w ramach powiatu prudnickiego do wszystkich rodzajów 

oczyszczalni ścieków podłączono ponad 6 000 mieszkańców.  

 

4.3. Gospodarka i rynek pracy. 

 

W „Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2005-2015” do głównych pozytywnych 

aspektów gospodarczych zaliczono dobrze rozwinięte rolnictwo na glebach wysokiej jakości oraz 

bazę surowcową dla przemysłu rolno-spożywczego. Przemiany strukturalne spowodowane 

wejściem Polski do UE spowodowały dynamiczne zmiany w strukturze gospodarki i jej 

poszczególnych sektorów. Zgodnie z danymi statystycznymi9 w województwie opolskim rolnictwo 

nadal odrywa bardzo istotną rolę, choć bardzo powoli ustępuje ono miejsca sektorowi usług, co 

może prowadzić do  zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki. Bardzo ważnym atutem 

pozostaje bardzo wysoka jakość gleby charakteryzująca się prawie o 20% wyższym wskaźnikiem 

jakości niż średnia krajowa. Po stronie czeskiej rolnictwo odgrywa dużo mniejszą rolę w strukturze 

gospodarki, a to przede wszystkim ze względu na ukształtowanie terenu oraz przemiany 

transformacji gospodarczej, w wyniku której doszło do dalszego zmniejszania udziału rolnictwa 

indywidualnego na rzecz zorganizowanych form gospodarowania. Do słabych stron zaliczono 

natomiast stagnację w budownictwie mieszkalnym, słabo rozwinięty przemysł rolno-spożywczy 

oraz niedostateczne wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych. 

 
                                                 
8
 Wskaźnik wg metodologii GUS 

9
 GUS, 2003-2012. 
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Mapa – Bieguny wzrostu i obszary problematyczne, źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, str. 71. 

 

 

Ze względu na przemiany gospodarcze, zmiany demograficzne ostatniej dekady oraz zmiany 

udziału poszczególnych sektorów w strukturze gospodarki można stwierdzić, że postulaty ze 

„Strategii 2005-2015” uległy w dużej mierze zdezaktualizowaniu i straciły priorytetowe znaczenie 

na rzecz innych poważnych problemów strukturalnych gospodarki i rynku pracy. Opisywany obszar 

po stronie polskiej i czeskiej jest w przeważającej części obszarem wiejskim z głównymi ośrodkami 

funkcjonalnymi w Prudniku i Krnowie. Region Krnowski charakteryzuje się jednak wyższym 

poziomem aktywności gospodarczej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, co jednak nie przekłada 

się znacząco na niższy poziom bezrobocia. Ostatnia dekada charakteryzuje się także przesunięciem 

sił roboczych i aktywności gospodarczej do sektora usługowego na rzecz zmniejszania udziału 

rolnictwa, choć to właśnie rolnictwo nadal pozostaje bardzo ważnym sektorem regionu 

Opolszczyzny (ze względu na bardzo dobre uwarunkowania geograficzne). Zmiana struktury 

sektorowej na rzecz usług jest jednak powolniejsza niż ogólnopolski trend a przedmiotowy region 
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nadal pozostaje raczej regionem rolniczo-przemysłowym o tradycyjnej strukturze.  

W województwie opolskim ważną rolę odgrywa przemysł10, który jest motorem 

napędowym dla gospodarki w regionie. Region powiatu prudnickiego korzysta głównie na 

lokowaniu MŚP współpracujących z przemysłem. Nie ulega wątpliwości, że region ten w ostatniej 

dekadzie bardzo dobrze wykorzystał swoje położenie geograficzne, dzięki czemu rynek niemiecki 

oraz czeski (w eksporcie) znajdują się w ścisłej czołówce odbiorców dóbr wyprodukowanych na 

Opolszczyźnie. Szczególnie duży potencjał ma rynek czeski ze względu na jego bliskość i już w roku 

200911 wynosił ok. ¼ eksportu na rynek niemiecki. Na sytuację tą oczywiście miało znaczący wpływ 

wejście do UE i wstąpienie do Strefy Schengen a także realizacja kilku projektów transgranicznych 

na rzecz wsparcia wymiany gospodarczej i integracji rynków lokalnych.  

Zdecydowanym problemem strukturalnym, który w „Strategii na lata 2005-2015” nie był 

postrzegany za bardzo istotny, jest przystosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

Działania władz Powiatu prudnickiego (np. powstanie Centrum Kształcenia Ustawicznego) 

i Mikroregionu Krnowskiego (w tym przede wszystkim Pakt o Zatrudnieniu MSK) mające na celu 

maksymalne polepszenie sytuacji na rynku pracy i uczynienie go atrakcyjnym dla potencjalnych 

inwestorów nie przyniosły oczekiwanych efektów. Rozpoczęto natomiast działania o charakterze 

transgranicznym w celu przygotowania wspólnych programów edukacyjnych, których kontynuacja 

może zdecydowanie pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność osób pozostających długotrwale bez 

zatrudnienia. 

Kartogram – bezrobocie, Źródło: UUR Brno 2013 

                                                 
10

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, str. 41. 
11

 Dane Izby Celnej – Warszawa. 
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W ostatniej dekadzie można zaobserwować wolniejszy trend wzrostu liczby osób bezrobotnych niż 

średnia w regionie, ale wpływ na to ma zdecydowanie emigracja zarobkowa, która pociąga za sobą 

wymeldowanie, co potwierdzają dane z ostatniego Narodowego Spisu Ludności GUS12.  

 

4.4. Infrastruktura techniczna. 

 

„Strategia na lata 2005-2015” wskazywała na mocne strony w zakresie dobrze rozwiniętej 

sieci telekomunikacyjnej oraz wystarczającej sieci drogowej. Po upływie dekady, w wyniku 

dogłębnej analizy połączeń drogowych na poziomie regionalnym i lokalnym, można uznać, że sieć 

drogowa jest wystarczająca w zakresie podstawowej obsługi regionu. Stan dróg, których remonty 

i modernizacje zostały sfinansowane ze źródeł krajowych i unijnych, zdecydowanie uległ poprawie 

i można go uznać za zadowalający. Dotyczy to również sieci drogowej po stronie Mikroregionu 

Krnowskiego, co potwierdziły dodatkowo odpowiedzi ankietowe. Nadal jednak częściowo nie 

zostały zrealizowane cele (uznane za słabe strony regionu) w zakresie kompleksowej budowy 

obwodnic miast: głównie Białej oraz południowej obwodnicy Prudnika do granicy z Czechami a po 

stronie czeskiej miast Krnov oraz Albrechtice. Ważnym elementem infrastruktury drogowej, który 

miałby przede wszystkim wpływ na zasadnicze zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu 

prudnickiego oraz obszaru pogranicza, jest ciągle niezrealizowany zjazd z autostrady A4 w 

Prószkowie. Dzięki temu pojazdy z wyższym tonażem mogłyby bezpośrednio po drodze 

wojewódzkiej nr 414 dojeżdżać do Prudnika i dalej do Czech, co zwiększyłoby dostępność 

komunikacyjną tego obszaru. Drugą ważną i zaniedbaną inwestycją jest dostępność komunikacyjna 

przez granicę. W ciągu ostatniej dekady nie udało się zrealizować działań związanych 

z modernizacją połącznie transgranicznego Krnov-Bartultovice (na drodze nr 57)-Trzebina, które 

zwiększyłoby dostępność komunikacyjną przedmiotowego regionu transgranicznego. 

                                                 
12

 GUS, 2011. 
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Mapa (źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, str. 59). 

 

Niestety sukcesów w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej nie udało się powielić 

w przypadku infrastruktury kolejowej. W omawianym okresie nie udało się przeprowadzić 

rewitalizacji linii kolejowej Jindrichov na Slezsku – Krnov przez Głuchołazy i Pokrzywną. Nie 

powiodło się również przygotowanie projektu wspomnianej inwestycji do POWT RCZ-RP 2007-

2013, a w kolejnej perspektywie współpracy transgranicznej na polsko-czeskim pograniczu na lata 

2014-2020 tego typu działania nie będą kwalifikowalne. Należy jednak nadmienić, że władze 

Powiatu prudnickiego oraz Miasta Głuchołazy bardzo aktywnie włączyły się w przygotowanie tego 

projektu (szczególnie w zakresie umożliwienia budowy przystanków kolejowych w Głuchołazach 

i Pokrzywnej), problem ten jednak pozostał nierozwiązany z uwagi na brak aktywności właściciela 

infrastruktury kolejowej czyli Polskich Linii Kolejowych. Zaprzepaszczenie tej szansy będzie niestety 

zdecydowanym hamulcem rozwojowym w zakresie infrastruktury turystycznej i transgranicznej 

dostępności regionu (wspomniana linia kolejowa jest powiązana z połączeniami kolejowymi np. do 
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Pragi, Opawy czy Ostrawy będących łącznikiem do sieci korytarzy międzynarodowych TEN-T). 

Operatorem przewozów na tej trasie są w ostatnich latach jedynie Czeskie Koleje, które na 

poziomie regionalnym są dofinansowane z budżetu krajów (czeskich regionów). W długofalowych 

strategiach Kraju Morawsko-Śląskiego niestety brak jest dłuższej perspektywy użytkowania i 

dotowania tejże linii. Dla strony czeskiej połączenie to jest bardzo istotnym skróceniem dojazdu 

pomiędzy Jesenikami, Krnovem i dalej do Opawy i Ostrawy. Z punktu widzenia interesu współpracy 

transgranicznej uruchomienie tejże linii z przystankami po stronie polskiej mogłoby być istotnym 

elementem przyspieszającym rozwój branży turystycznej i wspólnych transgranicznych produktów 

turystycznych.  

Mapa (źródło Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, str.68). 

 

Pozostała infrastruktura techniczna wskazywana w „Strategii na lata 2005-2015” uległa 

znacznej poprawie i na chwilę obecną nie ma zasadniczych zaległości w tym zakresie. Proces 

budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wynika z zaostrzania przepisów i norm krajowych oraz 

z przepisów ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. Zasadniczą rolę w tym zakresie po 

obydwu stronach granicy odegrały fundusze europejskie, które dzięki długofalowej strategii 

oraz konsekwencji władz gminnych i powiatowych pozwoliły na zdecydowaną poprawę stanu 

infrastruktury w tym zakresie. Wiele do życzenia pozostawia poziom gazyfikacji Powiatu oraz 

Mikroregionu Krnowskiego, który obecnie znajdują się poniżej średniej krajowej Polski i Czech13.  

                                                 
13

 GUS i ČSÚ, 2012.  
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4.5. Infrastruktura społeczna. 

 

 W „Strategii na lata 2005-2015” mocne strony działalności Powiatu prudnickiego skupiły się 

na dobrze ukształtowanej i komplementarnej sieci placówek oświatowych chociaż ich stan 

techniczny uznano za fatalny. Podkreślano również, że oferta edukacyjna nie została dostosowana 

do potrzeb rynku pracy subregionu. Z analizy diagnostycznej dotyczącej rynku pracy po stronie 

polskiej i czeskiej można stwierdzić, że pomimo usilnych starań (np. otwarcia takich kierunków jak 

agroturystyka, hotelarstwo itp. w szkołach średnich) nie udało się skorelować potrzeb 

pracodawców z kwalifikacjami i umiejętnościami uczniów lub w na danym lokalnym rynku pracy 

nie istnieje popyt na wspomniane zawody. W tym celu otwarto Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

które stara się elastyczniej reagować na zapotrzebowanie konkretnych kwalifikacji osób 

pozostających długotrwale bez zatrudnienia. Strona czeska w ramach Paktu dla Zatrudnienia 

skoordynowała lokalne i regionalne polityki edukacyjne dzięki czemu w sposób bardziej 

skoordynowany i pragmatyczny reaguje na potrzeby rynku pracy. Natomiast w zakresie poprawy 

stanu infrastruktury technicznej szkół dokonano dużego postępu.  

W zakresie dostępu do usług medycznych i zdrowotnych również udało się dokonać postępu i to 

zarówno po stronie polskiej jak i po czeskiej. Należy jednak podkreślić, że dzięki konkurencyjności 

na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Czechach usługi medyczne są tam dużo bardziej dostępne 

i kompleksowe. Po stronie polskiej udało się zachować główne jednostki medyczne w Prudniku 

i Białej oraz rozszerzyć i podnieść jakość świadczonych usług. Ankietowani wskazują jednak, że czas 

oczekiwania na świadczenia medyczne jest zdecydowanie za długi, co wynika raczej z procedur 

zcentralizowanego systemu kontraktacji świadczeń z NFZ. W zakresie rynku usług medycznych 

warto jednak podjąć działania o charakterze transgranicznym dotyczące wymiany doświadczeń na 

temat systemu i zarządzania jakością usług medycznych, co w poprzedniej dekadzie zostało 

całkowicie pominięte. 
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5. Analiza SWOT. 

 

Poniższa analiza SWOT stanowi podsumowanie części diagnostycznej niniejszej Strategii. 

Potencjały rozwojowe zostały zidentyfikowane na podstawie badań i analiz dotychczasowej 

działalności Powiatu prudnickiego i Mikroregionu Krnowskiego. Szczególny akcent analizy SWOT 

został również położony na efektywność współpracy transgranicznej w poszczególnych obszarach 

tematycznych, której platformą dla obydwu regionów jest Euroregion Pradziad. Ze względu na 

wielość dziedzin współpracy oraz w celu  uzyskania większej przejrzystości analiza SWOT została 

rozdzielona na zakresy tematyczne odpowiadające części analitycznej oraz celom i wyzwaniom dla 

Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego od roku 2015. Dodatkowo wyodrębniono w analizie 

SWOT dwa bardzo istotne obszary tematyczne: rozwój ruchu turystycznego jako ważnego elementu 

sektora usługowego w strukturze lokalnych gospodarek oraz współpracę instytucjonalną 

z akcentem na współpracę transgraniczną, co znajduje uzasadnienie w uwarunkowaniach 

społecznych i geograficznych. Znacząca część słabych i mocnych stron została opisana już 

w dokumencie pt. „Strategia rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 

2014-2020”14. W zakresie wykorzystania opisanych potencjałów, na końcu niniejszego dokumentu, 

przygotowano propozycje projektów strategicznych bezpośrednio reagujących na istniejące 

potrzeby.  

 

5.1. Infrastruktura techniczna – dostępność komunikacyjna. 

 

Słabe strony: 

 

- brak dróg szybkiego ruchu łączących 

obydwa regiony z wojewódzkim/krajskimi 

ośrodkami funkcjonalnymi, 

- brak szybkiego połączenia drogowego w 

ujęciu transgranicznym, 

- brak integracji rozkładów jazdy 

Mocne strony: 

 

- stosunkowo gęsta siatka połączeń 

drogowych o lokalnym i regionalnym 

znaczeniu, 

- stosunkowo dobry stan i gęstość przejść 

granicznych pozwalających rozwijać stosunki 

gospodarcze i społeczne w transgranicznym 

                                                 
14 OFIM, 2013 Opole. 
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w transgranicznej komunikacji autobusowej 

oraz kolejowej, brak koncepcji i wizji 

uruchomienia publicznej komunikacji 

transgranicznej po stronie polskiej, co 

stanowi znaczącą barierę w powiązaniu 

połączeń po stronie czeskiej, 

- zróżnicowanie w zakresie kategoryzacji 

i tonażu dróg, 

- brak zjazdu autostradowego w Prószkowie, 

- niewykorzystany potencjał 

pełnotonażowego przejścia granicznego 

w Trzebini, 

- brak dobrego połączenia transgranicznego 

w miejscowości Osoblaha, 

- niewykorzystany potencjał kolejki 

wąskotorowej, 

- niewykorzystana szansa rewitalizacji linii 

kolejowej Jindrichov na Slezsku – Krnov.  

ujęciu, 

- dobre uwarunkowania geograficzne do 

rozwoju infrastruktury transportowej, 

- współpraca instytucjonalna wspierająca 

wspólne projekty komunikacyjne w ramach 

ER Pradziad.  
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Szanse: 

 

- budowa zjazdu autostradowego A4 w 

Prószkowie, 

- dokończenie budowy obwodnic Krnova, 

Prudnika i Białej, 

- rozwój infrastruktury o charakterze 

krajowym i transgranicznym w celu 

zwiększenia dostępności komunikacyjnej 

podstrefy prudnickiej WSSE, 

- budowa dróg oraz podnoszenie standardu 

dróg łączących Euroregion z autostradami 

w PL i CZ ze środków programu 

transgranicznego, 

- integracja rozkładów jazdy 

w transgranicznej komunikacji autobusowej 

oraz kolejowej, 

- powstanie koncepcji wprowadzenia 

transgranicznych połączeń po stronie polskiej 

po to, aby w dokumentach koncepcyjnych 

samorządu kraju w zakresie transportu 

publicznego można brać pod uwagę 

zintegrowanie polsko-czeskich połączeń, 

- ujednolicenie tonażu dróg w zakresie 

połączeń transgranicznych. 

Zagrożenia: 

 

- brak zdolności finansowych potencjalnych 

wnioskodawców do realizacji kluczowych 

połączeń drogowych (np. małe gminy 

położone na pograniczu), 

- niszczenie połączeń drogowych w związku 

ze zwiększonym zagrożeniem powodziowym, 

- brak funduszy europejskich przeznaczonych 

na podnoszenie standardu dróg lokalnych w 

nowej perspektywie finansowej UE, 

- brak możliwości finansowania projektów 

kolejowych w nowej perspektywie 

finansowej UE, 

- długi proces decyzyjny w zakresie 

przygotowania nowych projektów 

drogowych (np. kwestie własności dróg 

i zarządzania nimi, decyzje lokalizacyjne, 

środowiskowe), 

- protesty społeczności lokalnych związane 

z podniesieniem standardu dróg oraz 

zwiększeniem ich przepustowości (np. w 

zakresie zwiększenia natężenia ruchu 

tranzytowego), 

- zły stan infrastruktury kolejowej grożący 

zamknięciem linii o znaczeniu 

transgranicznym oraz połączeń 

wewnątrzkrajowych łączących się z 

odcinkiem transgranicznym.  
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5.2. Gospodarka, rynek pracy i edukacja. 

 

Słabe strony: 

 

- sytuacja demograficzna negatywnie 

wpływające na strukturę aktywnej 

zawodowo ludności, migracje,  

- brak mobilności transgranicznej w zakresie 

zakładania działalności gospodarczej (przede 

wszystkim dotyczy to strony czeskiej), 

- brak nowoczesnych form wsparcia 

samozatrudnienia np. inkubatorów 

przedsiębiorczości powiązanych ze szkołami 

i programami edukacyjnymi 

(specjalizacjami), 

- niższe wpływy podatkowe spowodowane 

emigracją zarobkową, wymeldowania, 

- niedostosowana do potrzeb rynku pracy 

oferta rynku edukacyjnego, 

- brak szkoleń językowych w zakresie języka 

polskiego i czeskiego w szkołach 

partnerskich, 

- powolniejsze przemiany z gospodarki 

o charakterze tradycyjnym (rolniczo-

przemysłowym) na gospodarkę innowacyjną, 

- brak wspólnej strategii rozwoju 

gospodarczego Ziemi Prudnickiej i 

Mikroregionu Krnowskiego. 

 

Mocne strony: 

 

- istnienie podstrefy prudnickiej WSSE, 

- determinacja władz lokalnych aktywnie 

działających na rzecz poprawy sytuacji 

gospodarczej oraz sytuacji na rynku pracy 

poprzez realizację kilkunastu projektów 

wspierających te zmiany, 

- dobrze rozwinięty, efektywny sektor 

rolniczy (przede wszystkim dotyczy to strony 

polskiej), 

- możliwości lokalizacyjne dla produkcji 

przemysłowej (przede wszystkim dotyczy to 

strony polskiej), 

- położenie geograficzne w bezpośredniej 

bliskości rynku czeskiego oraz niemieckiego, 

- zaangażowanie samorządów regionalnych 

(UMWO i MSK) w rozwiązywanie problemów 

demograficznych oraz problemów rynku 

pracy na poziomie lokalnym (projekty 

Specjalnej Strefy Demograficznej i Paktu 

Zatrudnienia), 

- lepsza znajomość języków obcych osób 

powracających z emigracji, 

- bliskość geograficzna pozwalająca na 

stworzenie wspólnego rynku pracy bez 

konieczności migracji ludności, 

- silny samorząd gospodarczy wspierający 

działania transgraniczne, 

- stabilnie rosnące saldo wymiany 
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gospodarczej, 

- występowanie surowców umożliwiających 

produkcję materiałów budowlanych (przede 

wszystkim dotyczy to strony polskiej). 

Szanse: 

 

- dostosowanie oferty edukacyjnej do 

potrzeb rynku pracy, 

- tworzenie aktywnych form promocji 

i wsparcia samozatrudnienia w powiązaniu 

ze szkolnictwem średnim i zawodowym (np. 

tematyczne inkubatory przedsiębiorczości), 

- rozwój Centrum Kształcenia Ustawicznego 

oraz realizacja wspólnych programów 

dydaktycznych o charakterze 

transgranicznym, 

- rozwój obecnego inkubatora w powiązaniu 

z działalnością WSSE w Prudniku z 

zachowaniem limitów pomocy publicznej,  

- wspólna promocja WSSE z partnerami z 

Czech jako szansa transgranicznego produktu 

dla inwestorów, 

- wprowadzenie kursów językowych Business 

Czech/Business Polish do oferty szkół 

językowych oraz w kształceniu ustawicznym, 

- wykorzystanie potencjału transgranicznego 

do dalszego rozwoju gospodarczego oraz 

wsparcia wchodzenia podmiotów na rynek 

kraju sąsiedniego, 

- tradycyjna struktura gospodarki jest 

bardziej odporna na negatywne trendy 

(kryzysy ekonomiczne) na poziomie 

krajowym i ogólnoświatowym, 

Zagrożenia: 

 

- zjawisko postępującej depopulacji 

zachodzące po obydwu stronach granicy, 

- niedostosowana edukacyjnie dostępność 

siły roboczej dla potencjalnych inwestorów 

WSSE, 

- korzystniejsze zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej w CZ (niższe 

podatki, mniej pozwoleń i koncesji, rzadsze 

kontrole) prowadzące do przenoszenia 

działalności gospodarczej do CZ, co może 

prowadzić do wzrostu konkurowania 

pomiędzy rynkami na poziomie lokalnym 

zamiast zwiększania ich kompatybilności, 

- brak inwestycji w rozwój infrastruktury 

kolejowej i innych form komunikacji 

publicznej (w tym transgranicznej), co 

utrudnia procesy integracyjne rynku pracy 

itp.), 

- brak transgranicznej kompatybilności 

systemów certyfikacji zawodów i nadawania 

uprawnień, 

- niski poziom innowacyjności 

w gospodarkach lokalnych i regionalnych, 

- w ramach inwestycji w edukację, 

kształcenie kompetencyjne i ustawiczne 

może dojść do wspierania 

niekomplementarnych i niespójnych 
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- transgraniczne, dwujęzyczne opracowania 

na temat przedsiębiorstw, rynku pracy 

i edukacji,  

- wybór priorytetu inwestycyjnego nr 10 jako 

jednego z priorytetów wdrażanych w ramach 

PWT RCz-RP 2014-2020, który pozwoli na 

finansowanie edukacji językowej i edukacji 

w zakresie przygotowania zawodowego już 

na etapie szkolnym, co pozwoli 

obniżyć/spowolnić negatywny trend 

zwiększającego się udziału absolwentów 

wśród osób niezatrudnionych. 

projektów po obydwu stronach granicy.  
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5.3. Ludność i struktura osadnicza – warunki życia i infrastruktura społeczna. 

 

Słabe strony: 

 

- w ostatniej dekadzie doszło do nasilenia 

i przyspieszenia procesu depopulacji, 

- jedne z najgorszych wskaźników migracji, 

- negatywne zmiany struktury aktywności 

zawodowej, 

- starzejące się społeczeństwo, 

- ujemny przyrost naturalny, 

- bardzo pozytywne postrzeganie jakości 

warunków życia, 

- po stronie polskiej długie terminy 

świadczenia usług medycznych 

i niewystarczający ich zakres, 

- niski poziom gazyfikacji gmin Powiatu 

i Mikroregionu Krnowskiego, 

- emigracja krajowa i zagraniczna (przede 

wszystkim) młodzieży. 

Mocne strony: 

 

- wielokulturowe społeczeństwo 

i dwujęzyczność części mieszkańców, 

- tożsamość regionalna społeczności 

lokalnych, 

- bardzo aktywna współpraca transgraniczna, 

- równomierna i odpowiadająca 

uwarunkowaniom geograficznym struktura 

osadnicza, 

- dobra infrastruktura społeczna po obydwu 

stronach granicy, 

- dobrze działająca służba zdrowia po stronie 

czeskiej, 

- duża aktywność sektora pozarządowego 

(po stronie polskiej ponad 100 podmiotów), 

- duża ilość jednostek organizacyjnych 

samorządu pokrywających kompetencjami 

podstawowe funkcje samorządu średniego 

szczebla. 

Szanse: 

 

- zahamowanie negatywnych trendów 

depopulacyjnych poprzez realizację 

projektów za zakresu edukacji i rynku pracy, 

- budowanie i ukorzenianie tożsamości 

lokalnej i regionalnej, 

- rozwijanie idei Lokalnych Grup Działania na 

obszarach wiejskich, 

- zacieśnianie współpracy transgranicznej 

Zagrożenia: 

 

- negatywne trendy demograficzne 

i gospodarcze na poziomie krajowym 

i europejskim akcelerujące zmiany na 

poziomie lokalnym, 

- powolne zmiany w strukturze gospodarki 

na rzecz zwiększenia jej innowacyjności, 

- pogarszająca się sytuacja na rynku pracy, 

- pogłębiające się trendy migracyjne, 
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w zakresie demografii, rynku pracy, 

gospodarki oraz współpracy instytucjonalnej, 

- rozwój współpracy transgranicznej 

w zakresie przenoszenia dobrych praktyk 

z drugiej strony granicy (np. z Czech do Polski 

w zakresie organizacji służby zdrowia), 

- realizacja projektów europejskich dla 

rozwoju infrastruktury społecznej. 

- bariery na poziomie krajowym 

i europejskim pozwalają przyspieszyć procesy 

integracji transgranicznej. 
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5.4. Środowisko i zasoby naturalne. 

 

Słabe strony: 

 

- niewykorzystany potencjał dziedzictwa 

przyrodniczego w zakresie tworzenia 

produktów ruchu turystycznego, 

- niewielkie zasoby wód powierzchniowych 

oraz brak dużych zbiorników wodnych 

(zarówno sztucznych jak i naturalnych), 

- niewystarczająca ilość terenów 

rekreacyjnych na terenie Powiatu 

prudnickiego, 

- mały stopień zalesienia obszarów nizinnych. 

Mocne strony: 

 

- wydzielenie strefy ekonomicznej 

i kumulowanie inwestycji w jednym miejscu, 

pozwala zachować w maksymalnym stopniu 

dziedzictwo przyrodnicze, 

- czyste środowisko naturalne, 

- dobre jakościowo gleby, 

- dobrze zrealizowane działania w zakresie 

polityki wodno-ściekowej, 

- oczyszczalnie ścieków w Prudniku i Białej, 

- bardzo dobre uwarunkowania geograficzne, 

klimatyczne i geofizyczne, 

- oryginalna roślinność Gór Opawskich oraz 

parków Głogówka, Trzebini i Chrzelic. 

 

Szanse: 

 

- rozwój produktów turystycznych opartych 

o dziedzictwo przyrodnicze z zachowaniem 

równowagi zachowania tego dziedzictwa, 

- współpraca transgraniczna w zakresie 

wykorzystania potencjału przyrody w celu 

tworzenia wspólnych ścieżek rowerowych 

oraz dydaktycznych, 

- duże środki finansowe przeznaczone na 

zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego w PWT RCz-RP 2014-2020, 

- rozwój zielonych form produkcji energii 

elektrycznej (np. w gminie Biała), 

Zagrożenia: 

 

- ograniczone środki na rewitalizację 

obszarów miejskich w celu zachowania 

walorów przyrodniczych i zahamowanie 

degradacji środowiska spowodowane 

upadaniem obiektów poprzemysłowych, 

- niedostateczna ilość punktów recyclingu 

i przetwarzania wtórnego segregowanych 

odpadów, 

- rozwój i powstawanie nowych podmiotów 

w WSSE może mieć negatywny wpływ na 

środowisko naturalne, 

- lokalizacja na terenach zagrożonych 
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- realizacja projektów zwiększająca 

świadomość ekologiczną mieszkańców, 

- współpraca transgraniczna w zakresie 

efektywizacji działań dotyczących segregacji, 

recyclingu i przenoszenia doświadczeń w tym 

zakresie. 

powodzią. 

 

5.5. Rozwój ruchu turystycznego. 

 

Słabe strony: 

 

- bariera językowa na poziomie języka 

specjalistycznego w ruchu turystycznym 

(przede wszystkim dotyczy osób pracujących 

w obsłudze turystów), 

- po stronie polskiej bardzo mało obiektów 

zakwaterowania zbiorowego, w tym także 

agroturystycznych, 

- brak obiektów hotelowych 

o podwyższonym standardzie, 

- niedostateczna infrastruktura towarzysząca, 

- niedostateczna promocja atrakcji 

turystycznych na poziomie lokalnym, 

regionalnym oraz transgranicznym, 

- brak zintegrowanego systemu informacji 

turystycznej, 

- ograniczona świadomość mieszkańców 

Republiki Czeskiej w zakresie polskiej oferty 

turystycznej, 

- niezadowalająca dostępność 

transgranicznych połączeń kolejowych 

i autobusowych, 

- mniejsze zainteresowanie samorządów 

Mocne strony: 

 

- bardzo duża ilość atrakcji turystycznych 

z zakresu dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego po obydwu stronach granicy,  

- gęsta sieć drogowa dla transportu 

indywidualnego, 

- region atrakcyjny turystycznie i posiadający 

uzupełniające się atrakcje po dwóch stronach 

granicy (ze szczególnym uwzględnieniem 

bliskości Jeseników oraz Karlovej Studanki), 

- bogate dziedzictwo kulturowe (w tym 

architektoniczne), 

- czyste środowisko naturalne, 

- długie tradycje turystyki leczniczej 

i rehabilitacyjnej, 

- relatywnie niskie ceny usług turystycznych, 

- dogodne położenie geograficzne, 

- formy ochrony przyrody nie są zagrożeniem 

dla rozwoju branży turystycznej, 

- duża ilość środków finansowych 

przeznaczonych realizację projektów 

regionalnych i transgranicznych w zakresie 

wsparcia rozwoju produktów turystycznych 
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gminnych budowaniem silnej turystycznej 

marki regionalnej/lokalnej (ankieta). 

i dostosowania rynku pracy w tym zakresie. 

Szanse: 

 

- korzystne trendy jakościowe i ilościowe 

w zakresie przyjazdów turystów z kraju 

sąsiedniego, 

- wykorzystanie potencjału przyrodniczego 

regionów po obydwu stronach granicy do 

tworzenia komplementarnej oferty 

turystycznej, 

- promocja atrakcyjności turystycznej pod 

szyldem Euroregionu Pradziad także poza 

granicami ER, 

- projekt flagowy dotyczący tworzenia 

pakietów turystycznych z udziałem OROT-u, 

- kursy językowe dla pracowników sektora 

turystycznego, 

- wykorzystanie potencjału historycznego do 

przyciągnięcia turystów 

niemieckojęzycznych, 

- realizacja projektów promocyjnych z 

udziałem UMWO i OROT na poziomie 

regionalnym, 

- wspólne transgraniczne karnety, systemy 

zniżek, itp. -  np. karta turysty Ziemi 

Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego, 

- rozwój turystyki „indoor”, 

- rozwój turystyki „wellness-spa” na bazie 

tradycji turystyki leczniczej i rehabilitacyjnej, 

- upowszechniający się wizerunek Polski 

i Czech jako krajów pozytywnych i szybkich 

zmian, 

Zagrożenia: 

 

- załamanie koniunktury gospodarczej  na 

poziomie krajowym lub europejskim, 

- możliwy wzrost cen usług turystycznych, 

- konkurencja ze strony pobliskich obszarów 

o podobnej atrakcyjności turystycznej 

zamiast rozwoju komplementarnych ofert, 

- pogorszenie się wizerunku Polski na rynku 

czeskim, 

- degradacja walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych (w szczególności po stronie 

czeskiej ER), 

- niedostosowanie oferty edukacyjnej do 

rynku usług nowoczesnych turystycznych, 

- mała ilość czeskich turystów po stronie 

polskiej. 
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- dalsze wsparcie inicjatyw transgranicznych  

ze środków UE, 

- wzrost udziału nowych technologii 

w świadczeniu usług przez sektor 

turystyczny, 

- podwyższenie standardu obiektów 

turystycznych oraz rozwój komplementarnej 

infrastruktury turystycznej, 

- bliskość wielu dużych aglomeracji 

miejskich, 

- wzrost liczby inwestycji w infrastrukturę 

turystyczną realizowanych w trybie 

partnerstwa publiczno-prywatnego, 

- wymiana doświadczeń, plany, strategie 

w zakresie ochrony przyrody,  

- wprowadzenie wspólnej waluty EUR. 

 

5.6. Potencjał rozwoju instytucjonalnej współpracy transgranicznej.15 

 

Słabe strony: 

 

- słaba znajomość języków obcych (CZ, PL, 

ENG) oraz systemów prawa i administracji 

publicznej w kraju sąsiednim, 

- bardzo mały udział organizacji 

pozarządowych we współpracy instytucji 

świadczących usługi publiczne po stronie 

polskiej, 

- skomplikowane procedury utrudniające 

współpracę w ramach POWT RCz-RP i innych 

programów współpracy międzynarodowej, 

- mała integracja struktur zarządzających ER 

Mocne strony: 

 

- atrakcyjne położenie transgraniczne, 

- bardzo dobra współpraca JST, 

- duża zdolność absorpcyjna w zakresie 

wykorzystania środków UE oraz budowania 

trwałych powiązań transgranicznych, 

- rozwijanie współpracy powstałej na bazie 

FMP w innych działaniach poza tą formułą, 

- zgodne priorytety członków ER z wybranym 

zakresem koncentracji tematycznej dla PWT 

2014-2020. 

 

                                                 
15 

Strategia rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad 2014-2020.  
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w Czechach i Polsce, 

- różnice w zakresie systemów administracji 

publicznej w Czechach i Polsce, 

- znikome korzystanie z innych niż PWT RCz-

RP środków finansowania zewnętrznego, 

- większa centralizacja w Czechach, 

- brak instrumentów umożliwiających 

prefinansowanie współpracy czesko-polskiej 

(zaliczki, fundusze pożyczkowe, fundusze 

poręczeń). 

Szanse: 

 

- staże, kursy językowe oraz szkolenia 

z zakresu prawa i administracji kraju 

sąsiedniego, 

- wymiana informacji w zakresie planowania 

przestrzennego oraz systemów ratownictwa, 

- działania edukacyjne i integracyjne 

młodzieży z obydwu stron granicy,  

- aktywizacja organizacji pozarządowych, 

- uproszczenie procedur wdrażania PWT RCz-

RP, 

- powołanie instrumentów finansowych 

mających na celu prefinansowanie działań 

realizowanych przez instytucje publiczne w 

ramach zewnętrznych źródeł finansowania, 

- wzrost absorpcji innych niż PWT RCz-RP 

środków finansowania zewnętrznego, 

- wybór priorytetu inwestycyjnego nr 11 jako 

jednego z priorytetów wdrażanych w ramach 

PWT RCz-RP 2014-2020, 

- powołanie ER w formie EUWT lub innej 

sformalizowanej wspólnej instytucji. 

Zagrożenia: 

 

- bariery prawne i administracyjne, 

- zmiany związane z wynikami wyborów 

samorządowych, które mogą wpływać na 

zmianę koncepcji poszczególnych JST 

w zakresie współpracy transgranicznej, 

- system refundacji środków z UE, który jest 

bardzo obciążający pod względem 

finansowym dla gmin oraz (szczególnie) dla 

organizacji pozarządowych. 
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6. Wyzwania i cele dla Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego na lata 2015-

2020. 

 

Wyzwania i cele dla Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego na lata 2015-2020 zostały 

sformułowane na podstawie analizy SWOT, która została przygotowana w oparciu o badania 

gabinetowe oraz badania społeczne przeprowadzone z uwzględnieniem zasady triangulacji. 

Wspomniane badania, w sposób maksymalnie zobiektywizowany, wytyczają optymalne kierunki 

rozwoju regionów w najbliższych latach.  

Ze względu na dużą liczbę obszarów tematycznych (i ich wzajemnych powiązań) działania na 

rzecz rozwoju obu regionów zostały ujęte w następującej hierarchii: wizja> wyzwania > 

szczegółowe cele strategiczne i operacyjne > propozycje działań na rzecz realizacji celów. 

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd powiązań pomiędzy wyzwaniami i celami. W dalszej 

części rozdziału natomiast szczegółowo opisano poszczególne cele z podziałem na cele strategiczne 

i operacyjne.  

Cele strategiczne stanowią podstawę długofalowych polityk i określają kierunki rozwoju regionów 

w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

Cele operacyjne skupiają działania związane z wprowadzeniem uproszczeń i ulepszeń w sferze 

zarządzania samorządem i tworzeniem przyjaznych warunków życia i prowadzenia działalności 

w obydwu regionach.  

 

Do poszczególnych celów zostały przypisane propozycje konkretnych działań i projektów 

(patrz rozdział nr 7 niniejszej Strategii), które miałyby być zrealizowane w ciągu najbliższych lat. 

Wskazano również potencjalne źródła finansowania wspomnianych projektów.  
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Wizja dla Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego, która miałaby być zrealizowana 

dzięki poniższym wyzwaniom tematycznym i osiągnięciu celów strategicznych jest następująca: 

 

 

Wizja:  

Ziemia Prudnicka i Mikroregion Krnowski jako przyjazna przestrzeń do życia o wysokiej jakości 

oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju wykorzystująca potencjał bardzo dobrych 

uwarunkowań geo-środowiskowych oraz aktywnej społeczności lokalnej. 

 

 

Tabela nr 1 – Hierarchia wyzwań i celów dla Ziemi Prudnickiej oraz Mikroregionu Krnowskiego do roku 2020. 

Wyzwanie Cel strategiczny  Cel operacyjny 

1. Stworzenie warunków 

godnej egzystencji dla 

mieszkańców 

stymulującej dodatni 

przyrost naturalny. 

- zahamowanie negatywnych 

trendów depopulacji, 

- pogłębienie współpracy 

instytucjonalnej jednostek 

podległych Powiatowi, 

Starostwa, gmin, organizacji 

pozarządowych oraz 

podobnych instytucji z drugiej 

strony granicy w celu dogłębnej 

analizy możliwości poprawy 

warunków życia w obu 

regionach, 

- większe włączenie 

społeczności lokalnych 

w kreowanie rzeczywistości i 

proces decydowania o regionie. 

- powołanie grupy roboczej 

ds. depopulacji, która 

przygotuje badania 

społeczne oraz zakres 

lokalnych i regionalnych 

projektów Specjalnej Strefy 

Demograficznej, 

- analiza i wprowadzenie 

działań upraszczających 

procedury urzędowe 

(możliwe w ramach 

obowiązków ustawowych), 

- stworzenie budżetu 

partycypacyjnego dla 

społeczności lokalnych, 

- wprowadzenie działań 

ułatwiających mobilność 

w obydwu transgranicznych 

regionach (np. 

wprowadzenie 
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dwujęzycznych formularzy, 

itp.) 

2. Stworzenie dobrych 

warunków dla edukacji 

począwszy od edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej z 

elementami budowania 

tożsamości lokalnej i 

regionalnej. 

- zahamowanie negatywnych 

trendów depopulacji, 

- dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb 

i zdolności absorpcyjnych rynku 

pracy, 

- maksymalne udostępnienie 

edukacji przedszkolnej tak, aby 

rodzice po urlopach 

macierzyńskich /ojcowskich jak 

najszybciej wracali na lokalny 

rynek pracy, 

- stworzenie długofalowych 

programów edukacji 

regionalnej i lokalnej  

- wprowadzenie pakietów 

edukacyjnych dla rodzin 

wielodzietnych, 

- wprowadzenie edukacji 

regionalnej i lokalnej 

z elementami dialogu 

międzykulturowego w celu 

budowania tożsamości 

lokalnej i regionalnej, 

- tworzenie transgranicznych 

programów edukacyjnych 

już od poziomu edukacji 

podstawowej, 

- fakultatywne 

wprowadzenie edukacji 

w zakresie podnoszenia 

kompetencji językowych 

(języka czeskiego/polskiego) 

już od szkół podstawowych  

3. Rozwój Ziemi 

Prudnickiej i Mikroregionu 

Krnowskiego jako 

funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej kreowanej przy 

aktywnej partycypacji 

społeczności lokalnych 

wykorzystującej potencjał 

położenia przygranicznego. 

- zahamowanie negatywnych 

trendów depopulacji, 

- zwiększanie dostępności 

komunikacyjnej względem 

regionu na poziomie krajowym 

jak i transgranicznym, 

- rozwijanie i tworzenie nowych 

Lokalnych Grup Działania, 

- stworzenie modelu 

partycypacji społecznej (przy 

współpracy z gminami ) 

- poprawa dostępności 

komunikacyjnej poprzez 

realizację niezbędnych 

projektów z zakresu 

infrastruktury drogowej 

i kolejowej, 

- stworzenie stowarzyszenia 

LGD wspierającego ich 

działalność operacyjną, 

stworzenie centrum 

wsparcia grantowego, 
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w procesie decyzyjnym 

w zakresie redystrybucji części 

środków budżetowych (budżety 

obywatelskie), 

- stworzenie wspólnej 

transgranicznej koncepcji 

zagospodarowania 

przestrzennego 

z uwzględnieniem bardzo 

dobrych uwarunkowań 

przyrodniczych. 

- wydzielenie środków do 

tzw. budżetu obywatelskiego 

z udziałem samorządów 

gminnych w celu wsparcia 

inicjatyw obywatelskich oraz 

sektora pozarządowego 

(forma konkursowa), 

- przygotowanie projektu w 

ramach PWT RCz-RP 2014-

20 dotyczącego stworzenia 

studium przestrzennego 

rozwoju Ziemi Prudnickiej 

i Mikroregionu Krnowskiego 

jako wspólnej przestrzeni 

funkcjonalnej. 

4. Stworzenie 

konkurencyjnej 

gospodarki opartej na 

synergii tradycyjnych 

sektorów gospodarki i 

innowacyjnych 

technologii. 

- zahamowanie negatywnych 

trendów depopulacji, 

- wsparcie wzrostu 

efektywności tradycyjnych 

sektorów gospodarki oraz 

wsparcie zmian sektorowych 

i strukturalnych, 

- pozyskanie nowych 

inwestorów w zakresie średnich 

i wysokich technologii (głównie 

do WSEE), 

- stworzenie transgranicznej, 

długofalowej, komplementarnej 

polityki pozyskiwania 

inwestorów. 

- realizacja projektów 

wsparcia dla podmiotów 

przechodzących 

transformację z sektorów 

tradycyjnych na bardziej 

zorganizowane formy 

prowadzenia działalności 

(np. rolnictwo, przetwórstwo 

spożywcze itp.) mających na 

celu ich utrzymanie na 

rynku, 

- stworzenie transgranicznej 

strategii promocji 

inwestycyjnej regionu 

w powiązaniu z systemem 

podnoszenia kwalifikacji lub 

rekwalifikacji potencjalnych 

pracowników, 
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- stworzenie narzędzi 

wsparcia dla tworzenia 

małych i średnich firm 

będących podwykonawcami 

dużych koncernów 

w okolicznych regionach (np. 

aglomeracji ostrawskiej, 

Opolu, Wrocławiu i 

Katowicach). 

- realizacja corocznych giełd 

kooperacyjnych we 

współpracy z samorządami 

gospodarczymi z obydwu 

stron granicy oraz tworzenie 

wspólnych prudnicko-

krnowskich misji 

gospodarczych. 

5. Stworzenie wspólnego, 

funkcjonalnego 

transgranicznego rynku 

pracy charakteryzującego 

się wysokim poziomem 

konkurencyjności oraz 

synergią z ofertą 

edukacyjną i 

oczekiwaniami 

potencjalnych inwestorów. 

- zahamowanie negatywnych 

trendów depopulacji, 

- długofalowe 

spowolnienie/zatrzymanie 

trendów w zakresie 

negatywnych zmian w 

strukturze wiekowej 

społeczeństwa, 

- stworzenie długofalowych 

mechanizmów dostosowania 

oferty edukacyjnej do potrzeb 

rynku pracy, 

- wspieranie form 

samozatrudnienia w oparciu 

o system edukacji zawodowej, 

- stworzenie narzędzi wsparcia 

- stworzenie tematycznych 

inkubatorów 

przedsiębiorczości 

połączonych ze szkołami 

średniego szczebla, 

- stworzenie stałych 

mechanizmów wsparcia 

transgranicznej współpracy 

gospodarczej, 

- stworzenie wspólnych 

transgranicznych 

programów/przedmiotów 

dydaktycznych, 

- lepsze wykorzystanie 

potencjału Centrum 

Kształcenia Ustawicznego 
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lokalnych przedsiębiorców 

ułatwiających wejście i 

rozwijanie działalności po 

drugiej stronie granicy w 

oparciu o dobrze 

przygotowanych 

i wykwalifikowanych 

pracowników. 

opartego na analizach 

potrzeb rynku pracy w PL i 

CZ, 

- wymiana informacji 

i zacieśnienie współpracy 

z okolicznymi powiatami 

w zakresie tworzenia 

komplementarnej oferty 

edukacyjnej. 

 

Poniżej znajdują się opisy celów operacyjnych i strategicznych sformułowanych 

w odniesieniu do wyzwań rozwojowych Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego do roku 

2020. W rozdziale końcowym niniejszej Strategii opisane zostały natomiast poszczególne 

propozycje działań, które w sposób efektywny pomogą w osiągnięciu poniższych celów. Niektóre 

cele szczegółowe są przypisane do kilku lub wszystkich wyzwań, co wynika ze złożoności procesów 

społeczno-ekonomicznych. 

 

Szczegółowe cele strategiczne w odniesieniu do wyzwań: 

 

1. Stworzenie warunków godnej egzystencji dla mieszkańców stymulującej dodatni przyrost 

naturalny. 

 

 Zahamowanie negatywnych trendów depopulacji. 

 

Ten cel strategiczny ma najwyższy priorytet realizacji i wszystkie zaproponowane wyzwania do 

roku 2020 mają spowolnić lub zahamować negatywne trendy w strukturze wiekowej 

społeczności lokalnej po obu stronach granicy, a które są głównie wynikiem depopulacji. Proces 

depopulacji związany jest z dużą ilością uwarunkowań i wpływów, dlatego podejmowane 

działania muszą być spójne i komplementarne.  

 

 Pogłębienie współpracy instytucjonalnej jednostek podległych Powiatowi, Starostwa, gmin, 

organizacji pozarządowych oraz podobnych instytucji z drugiej strony granicy w celu 

dogłębnej analizy możliwości poprawy warunków życia w obu regionach. 
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Stworzenie dogodnych i atrakcyjnych warunków życia dla mieszkańców Ziemi Prudnickiej 

i Mikroregionu Krnowskiego jest bardzo ważnym elementem strategii zahamowania procesu 

depopulacji. W związku z bardzo dużą liczbą aspektów składających się na standard życia 

społecznego konieczne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy w zakresie zaspakajania potrzeb 

społecznych oraz potencjałów rozwojowych na przedmiotowym obszarze i przygotowanie 

odpowiednich mechanizmów interwencji w celu podniesienia jakości życia. W tym celu 

należałoby powołać transgraniczną grupę roboczą złożoną z przedstawicieli samorządów 

jednostek organizacyjnych samorządów oraz organizacji pozarządowych, która koordynowałaby 

działania po obu stronach granicy oraz angażowała się w prace w ramach projektu Specjalnej 

Strefy Demograficznej. Grupa robocza powinna mieć charakter transgraniczny tak, aby 

maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z przygranicznego położenia.  

 

 Większe włączenie społeczności lokalnych w kreowanie i decydowanie o regionie. 

 

Kreowanie warunków życia mieszkańców oraz przestrzeni publicznej jest zadaniem 

wymagającym często pogodzenia bardzo dużej ilości interesów grup lokalnych. Dlatego na 

etapie planowania i wdrażania decyzji związanych z procesem decyzyjnym (np. w odniesieniu 

do wykorzystania terenów poprzemysłowych w Prudniku lub ustalenia zakresu projektów 

edukacyjnych) należałoby w większym stopniu poddawać decyzje debacie społecznej tak, aby 

społeczność lokalna miała poczucie współtworzenia „małej ojczyzny”. Dzięki temu mieszkańcy 

będą odczuwali większe więzi z regionem oraz większą odpowiedzialność za jego przyszłość a 

co za tym idzie trudniej im będzie opuścić region np. w celach zarobkowych.  

 

2. Stworzenie dobrych warunków dla edukacji począwszy od edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej z elementami budowania tożsamości lokalnej i regionalnej. 

 

 Zahamowanie negatywnych trendów depopulacji. 

 

Patrz opis celów strategicznych wyzwania nr 1. 
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 Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i zdolności absorpcyjnych rynku pracy. 

 

Sytuację na rynku pracy w obydwu regionach można nazwać jako złą. Co prawda nie są to 

jeszcze najgorsze wyniki na obszarze pogranicza16, ale trend ostatniego dziesięciolecia należy 

uznać za bardzo niepokojący. W głównych ośrodkach funkcjonalnych zanotowano wzrost 

bezrobocia – w Krnowie z 11,4% (2007) do 13,4% (2013) a w Prudniku 16,1% (2007) do 20,1% 

(2013). Dodatkowo duży problem stanowi powiększająca się rzesza absolwentów, którzy 

pozostają niezatrudnieni, co przede wszystkim wynika z niedostosowania oferty edukacyjnej do 

potrzeb i zdolności absorpcyjnych lokalnego i regionalnego rynku pracy. Dane te znacząco 

odstają od średnich krajowych w RCz i RP. Pod względem kształcenia na poziomie średnim na 

kierunkach odpowiadających potrzebom rynku pracy należy kłaść większy nacisk na kierunki 

techniczne i to zarówno w szkołach średnich zakończonych maturą jak i zawodowych. Duży 

potencjał w tym zakresie mają kierunki ściśle techniczne, oparte na nowych technologiach.  

Warto jednak nadmienić, że absolwenci tych kierunków, chociaż są obecnie najbardziej 

poszukiwani na rynku pracy, często nie posiadają kwalifikacji spełniających oczekiwań 

pracodawców17. Przykładem niedostosowania oferty edukacyjnej do rynku pracy może być zbyt 

duża ilość absolwentów prudnickiego technikum na kierunkach takich jak hotelarstwo 

i agroturystyka. Na terenie Powiatu prudnickiego znajduje się jedynie 5 obiektów 

zakwaterowania zbiorowego, w związku z czym jasno można wskazać, że absolwenci tychże 

kierunków będą mieli zasadniczy problem ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym na 

terenie Powiatu. W związku z powyższym można zakładać scenariusze, że bądź opuszczą region 

i znajdą pracę w zawodzie poza jego obszarem albo będą postrzegani w innych zawodach jako 

niewykwalifikowana siła robocza (dla danego zawodu/rzemiosła), czyli będą gorzej opłacanymi  

pracownikami w porównaniu do wykwalifikowanych specjalistów. To oczywiście może również 

prowadzić do podejmowania dalszych decyzji o emigracji.  

 

W ramach interwencji publicznej do roku 2020 należałoby dokonać rzetelnej i obiektywnej 

oceny oferty edukacyjnej i jej komplementarności na różnych szczeblach (szkół gminnych, 

powiatowych, powiązań z kierunkami oferowanymi w szkołach wyższych, itp.) a także 

wypracować programy edukacji, które pozwolą absolwentom na znalezienie godnego 
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 Patrz część diagnostyczna niniejszej Strategii 
17

 Dokument Programowy – PWT RCz-RP 2014-2020, wersja robocza nr 5, str.16. 
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zatrudnienia w Powiecie prudnickim lub Mikroregionie Krnowskim. Zdecydowanie warto 

postawić na wymianę doświadczeń i dostosowanie niektórych rozwiązań (np. praktyk 

zawodowych w firmach wykorzystujących nowoczesne technologie) zapisanych w Pakcie 

Zatrudnienia Kraju Morawsko-Śląskiego.  

 

 Maksymalne udostępnienie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej tak, aby rodzice po 

urlopach macierzyńskich /ojcowskich jak najszybciej wracali na lokalny rynek pracy. 

 

Z uwagi na jeden z najniższych przyrostów naturalnych w obydwu regionach przygranicznych 

należy podjąć maksimum wysiłku w zakresie stworzenia najlepszych warunków prorodzinnych 

mogących mieć wpływ na decyzję o posiadaniu potomków. Jednym z nich jest związana 

z bardzo złą sytuacją na rynku pracy, która powoduje niepewność związaną z możliwością 

utraty zatrudnienia z powodu odejścia na urlop macierzyński. Gminy oraz Powiat powinny 

szczególnie zadbać o stworzenie i maksymalne udostępnienie wystarczającej ilości miejsc w 

żłobkach oraz instytucjach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej tak, aby rodzice mogli 

swobodnie łączyć zatrudnienie z wychowywaniem dzieci.  

Osoby długo pozostające po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich bez zatrudnienia mają 

szczególnie trudną sytuację powrotu na rynek pracy.  

 

 Stworzenie długofalowych programów edukacji regionalnej i lokalnej. 

 

Bardzo ważnym elementem psychologiczno-społecznym dla społeczności lokalnych są aspekty 

tożsamości kulturowej, przynależności etnicznej czy też tożsamości regionalnej tzw. „małej 

ojczyzny”. Ziemia Prudnicka i (w mniejszym stopniu) Mikroregion Krnowski pozostają regionami 

o dużej różnorodności kulturowej i etnicznej, co stanowi ich mocną stronę. Warto jednak 

budować także tożsamość regionalną opartą o znajomość tradycji, historii, dialogu 

międzykulturowego i tolerancji. Dzięki umocnieniu więzi mieszkańców z regionem wzrośnie ich 

poczucie odpowiedzialności za region i wpływu na kształtowanie ich tożsamości, co może 

pozytywnie wpłynąć na decyzję o związaniu decyzji życiowych właśnie z tymi regionami, 

a w dalszej perspektywie będzie miało wpływ na proces depopulacji. W związku z powyższym 

warto podjąć kroki zmierzające do wprowadzenia edukacji regionalnej (także z akcentami 

współpracy transgranicznej) od poziomu edukacji wczesnoszkolnej do wyższych szczebli 

edukacji pozostających w gestii Gmin i Powiatu.  
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3. Rozwój Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego jako funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej kreowanej przy aktywnej partycypacji społeczności lokalnych wykorzystującej 

potencjał położenia przygranicznego. 

 

 Zahamowanie negatywnych trendów depopulacji. 

 

Patrz opis celów strategicznych wyzwania nr 1. 

 

 Zwiększanie dostępności komunikacyjnej względem regionu na poziomie krajowym, jak 

i transgranicznym. 

 

Jednym z najważniejszych czynników rozwojowych jest dostępność komunikacyjna regionu. 

Z części diagnostycznej niniejszej Strategii wynika, że w ostatniej dekadzie zrealizowano bardzo 

wiele inwestycji drogowych zwiększających mobilność i bezpieczeństwo transportu 

w regionach. W ramach prowadzonych badań na potrzeby niniejszego dokumentu stwierdzono, 

że choć stan infrastruktury drogowej jest dostateczny to ilość połączeń komunikacyjnych 

wewnątrzkrajowych (np. z Opolem, Katowicami czy Warszawą) a także tych o charakterze 

transgranicznym jest niewystarczająca. Należałoby podjąć działania konsultacyjne z władzami 

województwa opolskiego, sąsiednimi powiatami oraz partnerami ze strony czeskiej 

(Mikroregion Krnowski, kraje, gminy) w celu sporządzenia list projektów infrastruktury 

transportowej o charakterze strategicznym, które w najbliższych latach byłyby konsekwentnie 

realizowane. Tego typu działania muszą być realizowane w sposób komplementarny 

i z zachowaniem zasady etapowości, w celu szybszego osiągania lepszej dostępności ośrodków 

funkcjonalnych (czy to w znaczeniu krajowym czy też transgranicznym).  

 

Drugim, bardzo ważnym elementem dostępności komunikacyjnej jest zrównoważony transport 

publiczny, który powinien być planowany w oparciu o maksymalne skrócenie dojazdu do 

ośrodków skupiających funkcje społeczno-ekonomiczne (Prudnik, Krnov, Opole, Ostrawa, 

Ołomuniec, Bruntal) z bardziej odległych miejscowości regionu. Po stronie czeskiej 

wykorzystywany jest zintegrowany system transportu publicznego (drogowego i kolejowego), 

który koordynowany jest przez Urząd Krajski. Po stronie polskiej odpowiedzialność ta spada na 

niższe szczeble samorządu. Od roku 2016 powiaty przejmą organizację i integrację rozkładów 



 

Strona | 47 

jazdy oraz zamówień transportu publicznego, w związku z tym konieczna będzie integracja 

połączeń na poziomie krajowym. Dodatkowo warto byłoby rozpocząć działania związane ze 

stworzeniem i integracją połączeń o charakterze transgranicznym. W pierwszej fazie warto 

rozważyć wprowadzenie połączeń sezonowych związanych ze zwiększonym ruchem 

turystycznym np. autobusy przystosowane do transportu rowerów, autobusy dla narciarzy. 

 

 Rozwijanie i tworzenie nowych Lokalnych Grup Działania. 

 

Region Opolszczyzny oraz niektórych gmin Mikroregionu Krnowskiego w ostatnich latach 

bardzo prężnie rozwijał i wspierał powstawanie i funkcjonowanie tzw. Lokalnych Grup Działania, 

których celem było skupianie i integracja społeczności lokalnych w oparciu o tradycje i wspólne 

wartości. Idea ta jest bardzo popularna w UE i pozwala na współtworzenie przyjaznej 

przestrzeni regionu opartej na pielęgnowaniu tradycji i wspólnym rozwijaniu zainteresowań.  

Dobrze funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie jest właśnie oparte na tego typu 

wartościach na poziomie lokalnym, dlatego warto tę ideę wspierać organizacyjnie, finansowo 

oraz dbać o ich rozwój (np. poprzez FMP Euroregionu Pradziad, Cel tematyczny nr 11).  

 

 Stworzenie modelu partycypacji społecznej (przy współpracy z gminami) w procesie 

decyzyjnym w zakresie redystrybucji części środków budżetowych. 

 

Aktywny udział społeczeństwa obywatelskiego w kreowaniu wspólnej przestrzeni do życia jest 

bardzo ważnym aspektem prorozwojowym. Dlatego warto stworzyć wspólny (gminno-

powiatowy lub na poziomie Mikroregionu) budżet partycypacyjny dla aktywnych grup, 

stowarzyszeń zrzeszających mieszkańców. Budżet partycypacyjny o określonym rocznym limicie 

byłby przydzielany w formie lokalnych konkursów, w których sami mieszkańcy głosowaliby na 

projekty z różnych dziedzin tematycznych. Dzięki tego typu rozwiązaniom mieszkańcy zyskują 

większą odpowiedzialność za redystrybucję podatków a także wzrasta ich tożsamość 

regionalna.  
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 Stworzenie wspólnej transgranicznej koncepcji zagospodarowania przestrzennego 

z uwzględnieniem bardzo dobrych uwarunkowań przyrodniczych. 

 

Bardzo ważnym aspektem Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu Krnowskiego jest ich przygraniczne 

położenie, które należy traktować jako mocną stronę z punktu widzenia geo-społecznego. 

Dodatkowym atutem jest bogactwo przyrodnicze i czyste środowisko naturalne, które przy 

zrównoważonym rozwoju różnych gałęzi gospodarki stanowi bardzo duży potencjał. W związku 

z rosnącą integracją warto rozważyć stworzenie wspólnego studium rozwoju przestrzennego 

pogranicza krnowsko-prudnickiego, które wskazywałoby na ważne kierunki i trendy rozwojowe 

oraz stałoby się podstawą komplementarnych polityk inwestycyjnych. Szczególnie ważnym 

elementem prorozwojowym miałoby być wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego jako 

elementu rozwoju turystyki oraz jako transgranicznego regionu przyjaznego do zamieszkania. 

 

4. Stworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na synergii tradycyjnych sektorów 

gospodarki i innowacyjnych technologii. 

 

 Zahamowanie negatywnych trendów depopulacji. 

 

Patrz opis celów strategicznych wyzwania nr 1. 

 

 Wsparcie wzrostu efektywności tradycyjnych gałęzi gospodarki i wsparcie zmian 

sektorowych i strukturalnych. 

 

W ramach działań wsparcia okołobiznesowego, polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz 

wsparcia bezpośredniego dla inwestorów warto stworzyć pakiet działań wspierających 

zwiększanie efektywności tradycyjnych gałęzi gospodarki (np. w przypadku rolnictwa poprzez 

zwiększanie poziomu organizacji produkcji i wsparcie rozwoju przetwórstwa spożywczego) 

poprzez wymianę doświadczeń, tworzenie klastrów oraz innych pośrednich i bezpośrednich 

form wsparcia w ramach zasad udzielania pomocy publicznej. W ramach narzędzi wsparcia 

konieczne jest zaproponowanie mechanizmów łatwiejszego przechodzenia do innych form 

działalności będących wynikiem zmian strukturalnych gospodarki (np. zaprzestania niektórych 

form działalności lub wprowadzenie zasadniczych rozwiązań innowacyjnych).  
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 Pozyskanie nowych inwestorów w zakresie średnich i wysokich technologii. 

 

Przy współpracy z regionalnymi podmiotami wsparcia okołobiznesowego (np. OCRG, samorząd 

gospodarczy) oraz specjalistycznymi agencjami rządowymi należy stworzyć ofertę inwestycyjną 

przeznaczoną dla średnich i wysokich technologii głównie w prudnickiej podstrefie WSSE. 

Pozyskanie tego typu inwestorów pozwoliłoby na dogonienie powolniejszego tempa rozwoju 

innowacyjnej gospodarki18. 

 

 Stworzenie transgranicznej długofalowej polityki pozyskiwania inwestorów (tak, aby nie 

była dla siebie konkurencją, ale wykorzystywała komplementarność ofert). 

 

Ze względu na przygraniczne położenie sytuacja związana z pozyskiwaniem inwestorów nie jest 

oparta jedynie na konkurencyjności międzyregionalnej na poziomie krajowym (np. podstrefy 

ekonomiczne w Nysie), ale także w ujęciu transgranicznym. W związku z gorszą pozycją 

i trendami rozwojowymi transgranicznych regionów partnerskich należałoby rozważyć 

stworzenie wspólnej lub komplementarnej oferty (strategii) pozyskiwania kapitału i inwestycji. 

Warto dokonać ewaluacji potencjałów poszczególnych sektorów i gałęzi gospodarki 

w kontekście uwarunkowań społeczno-ekonomicznych obydwu regionów (np. rynek pracy, 

system edukacji, dostępność komunikacyjna) i stworzyć uzupełniającą się ofertę inwestycyjną. 

Z pewnością warto stworzyć wspólną (dzięki temu bardziej efektywną i tańszą) strategię 

prezentacji atrakcyjności inwestycyjnej poprzez wspólne misje gospodarcze, udział 

i wystawiennictwo na targach, współpracę na poziomie dyplomacji ekonomicznej. Środki na 

tego typu działania mogą pochodzi z PWT RCz-RP 2014-20.  

 

5. Stworzenie wspólnego, funkcjonalnego transgranicznego rynku pracy charakteryzującego 

się wysokim poziomem konkurencyjności oraz synergią z ofertą edukacyjną 

i oczekiwaniami potencjalnych inwestorów. 

 

 Zahamowanie negatywnych trendów depopulacji. 

 

Patrz opis celów strategicznych wyzwania nr 1. 
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 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020. 
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 Długofalowe spowolnienie (lub zatrzymanie) trendów w zakresie negatywnych zmian 

w strukturze wiekowej społeczeństwa i ich bardzo negatywnego wpływu na rynek pracy. 

 

Niniejszy cel jest związany z realizacją celów częściowych głównie w ramach wyzwania nr 1 i 2. 

Zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym na rzecz zmniejszania się udziału 

ludność aktywnej zawodowo powoduje negatywne tendencje związane z prowadzeniem 

polityki regionalnej (np. mniejsze wpływy z podatków) oraz powoduje, że regiony te tracą na 

konkurencyjności, co z kolei prowadzi do pogorszenia warunków pracy i życia. Działania na 

rzecz depopulacji muszą stanowić kompleks działań hamujących trendy emigracyjne (np. 

w zakresie rynku pracy, edukacji, warunków życia, dostępności usług i infrastruktury społecznej 

oraz polityki prorodzinnej mającej wpływ na zwiększenie ilości urodzeń i zahamowanie 

ujemnego przyrostu naturalnego). Dobrym narzędziem na rzecz wsparcia tego typu działań na 

poziomie regionalnym jest projekt Specjalnej Strefy Demograficznej, który wykazuje duży 

potencjał synergiczny i stanowi bazę do realizacji innych częściowych projektów finansowanych 

ze środków zewnętrznych.  

 

 Stworzenie długofalowych mechanizmów  dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb 

rynku pracy. 

 

Patrz - Wyzwanie nr 2, cel strategiczny nr 2. 

 

 Wspieranie form samozatrudnienia z oparciem o system edukacji zawodowej i innych 

kwalifikacji. 

 

Ze względu na bardzo trudną sytuację na rynku pracy, na którym pojawiają się w większości 

oferty prac sezonowych lub oferty przeznaczone dla pracowników niewykwalifikowanych 

konieczne jest stworzenie narzędzi wsparcia samozatrudnienia. W UE popularność tej formy 

zatrudnienia wzrasta z każdym rokiem a udział małych przedsiębiorstw w strukturze gospodarki 

powoli wzrasta19. Ważne jest jednak tworzenie warunków dla rozwoju małych przedsiębiorstw i 

działalności gospodarczej jeszcze przed faktem wstąpienia absolwenta na rynek pracy jako 

bezrobotnego. Dlatego rekomenduje się rozszerzenie działalności inkubatorów 
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 Eurostat, 2012. 
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przedsiębiorczości o powiązanie ich działalności z kierunkami kształcenia szkół średnich 

(przykładem mogą być konkursy organizowane w Krnowie). Pozwoli to na wspieranie młodych 

aktywnych uczniów, wykorzystanie ich umiejętności nabytych w procesie edukacji w celu ich 

zachęcenia do pozostania w regionie.  

   

 Stworzenie narzędzi wsparcia lokalnych przedsiębiorców ułatwiających rozwijanie 

działalności po drugiej stronie granicy w oparciu o dobrze przygotowanych 

i wykwalifikowanych pracowników. 

 

W związku z globalizacją i integracją procesów gospodarczych, których głównym akceleratorem 

było wstąpienie do wspólnej przestrzeni gospodarczej UE warto rozważyć stworzenie trwałych 

i kompleksowych usług wsparcia okołobiznesowego w zakresie wchodzenia przedsiębiorców na 

sąsiedni rynek. Uwarunkowania geograficzne bardzo ułatwiają tego typu działalność. 

Dodatkowy atutem jest dobra dostępność komunikacyjna dla pojazdów dostawczych 

i towarowych - przede wszystkim dzięki byłemu pełnotonażowemu przejściu granicznemu 

w Trzebini. 
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7. Propozycje projektów Powiatu Prudnickiego oraz Mikroregionu Krnowskiego do 

roku 2020. 

 

Poniżej zaproponowano przykłady propozycji projektowych, które wynikają z wniosków 

opisanych w części diagnostycznej oraz analizy SWOT. Poniższe projekty w sposób kompleksowy 

traktują opisaną tematykę i reagują na zaproponowane wyzwania i cele niniejszej Strategii. 

Ważnym aspektem w opisywanych projektach są aspekty potencjału transgranicznego, dzięki 

któremu wiele z zaproponowanych interwencji może mieć bardziej efektywny charakter. Zakres 

projektów wskazuje kierunek realizacji celów, ale zdecydowanie nie wyczerpuje możliwości innych 

projektów o charakterze lokalnym czy regionalnym. Niniejsze projekty generują duży potencjał 

synergiczny i dzięki temu mogą się stać bazą do realizacji kolejnych działań.  

 

Nazwa Inkubator przedsiębiorczości powiązany ze średnimi szkołami 

technicznymi i ogólnokształcącymi 

Cel projektu Aktywizacja zawodowa uczniów i absolwentów szkół średniego szczebla 

poprzez inicjowanie zakładania własnej działalności gospodarczej. 

Potencjalni 

realizatorzy 

JST (Powiat prudnicki, gminy, WO). 

Krótki opis 

W związku z trudną sytuacją na lokalnym i regionalnym rynku oraz 

zwiększającym się udziałem absolwentów szkół różnego szczebla w 

ogólnej liczbie bezrobotnych rejestrowanych należy podjąć działania 

aktywizujące i ułatwiające znalezienie i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Ze względu na bardzo niski poziom inwestycji w regionie (poniżej 

średniej krajowej i wojewódzkiej) konieczne jest stworzenie warunków 

do tworzenia miejsc pracy poprzez samozatrudnienie w zakresie 

kierunków edukacji szkół w regionach. Jednym z popularnych modeli 

rozwijanych za granicą są inkubatory przedsiębiorczości budowane 

w oparciu o system szkolnictwa (w tym wypadku szkół średnich) ze 

wsparciem w trybie pomocy publicznej lub przeniesionej pomocy 

publicznej. Na terenie Prudnika i Krnova działają już inkubatory, które 

nie są jednak połączone bezpośrednio z systemem edukacji. W ramach 

projektu miałoby powstać miejsce do prowadzenia działalności 
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gospodarczej (biura np. w modelu „share space”) wyposażone 

w podstawowe urządzenia biurowe. Dodatkowo w ramach inkubatora 

powinien działać trener biznesu a każdy z młodych przedsiębiorców 

mógłby skorzystać z porad opiekunów w zakresie zakładania 

i prowadzenia działalności gospodarczej lub specjalistycznych kursów 

w różnych dziedzinach. Osoby zakładające działalność mogłyby być 

wyłaniane w procesie ogólnopowiatowego konkursu. Uczestnicy 

projektu mogliby w porozumieniu z PUP otrzymywać dotacje 

bezzwrotne na podstawie zatwierdzanych biznesplanów. Działalność 

inkubatora można połączyć z działalnością WSSE z uwzględnieniem 

limitów pomocy publicznej udzielanej poszczególnym podmiotom.  

Źródła 

finansowania RPO WO 2014-2020, PWT CZ-PL 2014-2020. 

 

Nazwa Transgraniczne wykorzystanie potencjału WSSE w Prudniku 

Cel projektu Przyciąganie nowych inwestorów do podstrefy WSSE w Prudniku 

z wykorzystaniem potencjału transgranicznego . 

Potencjalni 

realizatorzy 

Powiat prudnicki, OCRG, WSSE, UMWO, czeskie instytucje 

okołobiznesowe i rządowe wspierające rozwój przedsiębiorczości. 

Krótki opis 

W związku z dużym potencjałem realizacji inwestycji w Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej, konieczne jest zintensyfikowanie 

działań na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów do prudnickiej 

podstrefy. Dostępność infrastruktury oraz ponad 11 ha wolnej 

powierzchni jest atutem w stosunku do okolicznych powiatów. Warto 

nadmienić, że prudnicka podstrefa jest jedyną na Opolszczyźnie strefą 

tego typu położoną w bezpośredniej bliskości granicy czeskiej. 

Najważniejszym elementem współpracy jest przekonanie czeskich 

samorządów, że WSSE jest wspólnym kapitałem (terenem dobrze 

przygotowanym pod inwestycje) a przyciągnięcie tam inwestorów 

przyniesie obopólne korzyści (np. na rynku pracy lub poprzez rozwinięcie 

systemu podwykonawców usług). W ramach projektu należałoby 

zorganizować serię spotkań z instytucjami okołobiznesowymi z Polski 
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i Czech, przedstawicielami agencji rządowych (np. CzechInvest, PARP) 

w celu przygotowania wspólnej strategii przyciągania inwestycji do 

regionu, przystosowania rynku edukacji do potrzeb inwestorów oraz 

stworzenia wspólnej metodologii promocji podstrefy WSSE na 

międzynarodowych targach, misjach handlowych (przy współpracy 

z Wydziałami Promocji i Handlu Polskich Ambasad - głównie w Berlinie 

i w Pradze).  

Źródła 

finansowania RPO WO 2014-2020, PWT CZ-PL 2014-2020, POIR 2014-2020. 

 

Nazwa Rewitalizacja połączenia wąskotorowego Osoblaha-Racławice Śląskie 

Cel projektu Stworzenie wspólnego polsko-czeskiego produktu turystycznego 

w postaci transgranicznej kolejki wąskotorowej. 

Potencjalni 

realizatorzy 

JST, organizacje pozarządowe, partnerstwo publiczno-prywatne, PTTK 

Prudnik. 

Krótki opis W ramach projektu zostaną zrealizowane inwestycje mające na celu 

rewitalizację połączenia wąskotorowego na trasie Osoblaha-Racławice 

Śląskie jako atrakcji turystycznej regionu. Po utworzeniu etapu 

inwestycyjnego projektu zostaną podjęte działania mające na celu 

wypromowanie wspólnego polsko-czeskiego produktu turystycznego na 

obszarze wsparcia PWT oraz poza obszarem pogranicza czesko-

polskiego. Rewitalizacja kolejki pozwoli stworzyć dobrą bazę do 

tworzenia synergicznych projektów o charakterze lokalnym, regionalnym 

czy transgranicznym. 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

RPO WO 2014-2020, PWT CZ-PL 2014-2020. 
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Nazwa Wspólna Karta Turystyczna Ziemi Prudnickiej i Mikroregionu 

Krnowskiego 

Cel projektu Wykorzystanie potencjału komplementarności ofert turystycznej 

Powiatu prudnickiego i Mikroregionu Krnowskiego. 

Potencjalni 

realizatorzy 

PTTK Prudnik, OROT, ER Pradziad/Praděd, MSK, UMWO, Powiat 

prudnicki, Mikroregion Krnovsko. 

Krótki opis 

 

Głównym założeniem projektu jest połącznie atrakcji turystycznych po 

obydwu stronach granicy w jeden kompleksowy pakiet, który zostanie 

włączony do systemu oferty turystycznej Ziemi Prudnickiej 

i Mikroregionu Krnowskiego. Realizatorzy projektu stworzą w ramach 

projektu przewodnik turystyczny oraz aplikację dla smartfonów 

i tabletów, dzięki której po zeskanowaniu kodu QR z zabytku, miejsca 

pamięci, szlaku itp. otworzy się karta obiektu z informacjami w języku 

polskim/czeskim/angielskim/niemieckim. Dodatkowo po odwiedzeniu 

danej ilości obiektów włączonych do wspólnej oferty turystycznej 

turysta będzie otrzymywał punkty, za które będzie mógł następnie 

otrzymywać zniżki na wstęp do muzeów lub inne zniżki u partnerskich 

firm z branży turystycznej (np. restauracje, hotele, pensjonaty, 

wypożyczalnie itp.).  

 

Źródła 

finansowania PWT CZ-PL 2014-2020. 
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Nazwa Stworzenie budżetu partycypacyjnego z udziałem gmin dla NGO 

Cel projektu Zaangażowanie społeczności lokalnej w budowanie świadomego 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Potencjalni 

realizatorzy 

JST, organizacje pozarządowe, UMWO, domy kultury. 

Krótki opis 

Udział społeczności lokalnej w tworzeniu warunków życia i podnoszenia 

jego jakości jest bardzo ważnym elementem dobrze funkcjonującej 

„małej ojczyzny”. Stworzenie budżetu partycypacyjnego ze środków 

powiatu i gmin mu podległych, z którego będą mogły korzystać lokalne 

grupy działania, NGO, szkoły itp. w formie konkursowej zwiększy 

świadomość i tożsamość lokalną, co może prowadzić do pozytywnych 

zmian demograficznych (większe zaangażowanie i utożsamienie ze 

społecznością lokalną może wpłynąć na decyzję o pozostaniu 

w regionie). Dzięki wdrażaniu małych projektów inicjowanych przez 

społeczność lokalną, w tym przede wszystkim przez młodą generację, 

dojdzie do lepszego kreowania przestrzeni lokalnej, a tym samym do 

podniesienia jakości życia. Inicjatorzy i realizatorzy projektów zyskają 

poczucie wpływania na rzeczywistość ich otaczającą, co może wpłynąć 

na wzrost tożsamości lokalnej.  

Źródła 

finansowania JST, fundacje, sponsorzy prywatni.  

 

Nazwa Wspólne rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami i recyclingu 

Cel projektu Transgraniczny program wsparcia w zakresie recyclingu i inteligentnego 

zarządzania odpadami. 

Potencjalni 

realizatorzy 

JST. 

Krótki opis 

Celem projektu jest stworzenie wspólnego polsko-czeskiego systemu 

oznaczania miejsc segregacji odpadów komunalnych pochodzących 

z gospodarstw domowych, firm i instytucji publicznych oraz ustawienie 

odpowiednio oznakowanych pojemników w miejscach publicznych.  

W celu obniżenia kosztów wprowadzenia zunifikowanego systemu 
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recyclingu zaleca się wykorzystanie możliwości realizacji tego zadania 

z jednostkami samorządowymi z drugiej strony granicy. Systemy 

w poszczególnych gminach różnią się, w związku z powyższym konieczne 

są elementy łączące systemy oraz program edukacyjny przeznaczony dla 

mieszkańców, w tym w szczególności dla młodzieży.    

Dzięki realizacji projektu wzrośnie świadomość społeczności lokalnej 

w zakresie segregacji odpadów oraz dbania o środowisko naturalne, 

które jest niewątpliwym atutem regionu.  

Źródła 

finansowania PWT CZ-PL 2014-2020, WFOŚiGW. 

 

Nazwa Zacieśnienie współpracy z UMWO w zakresie wykorzystania potencjału 

opolskiego przedstawicielstwa w Brukseli i lotnisku Frankfurt-Hahn 

w celu promocji inwestycyjnej Prudnika i WSSE 

Cel projektu Zwiększenie szans na przyciągnięcie nowych inwestycji w WSSE – 

podstrefa prudnicka. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Powiat prudnicki, WSSE, UMWO, OCRG, przedstawiciele Mikroregionu 

Krnowskiego. 

Krótki opis 

Powiat we współpracy z OCRG, Mikroregionem Krnowskim oraz 

przedstawicielami WSSE przygotuje specjalną strategię promocji 

podstrefy prudnickiej WSSE z wykorzystaniem przedstawicielstw UMWO 

w Brukseli i Berlinie w celu intensyfikacji poszukiwania potencjalnych 

inwestorów do podstrefy. Jednym z elementów strategii będzie 

przygotowanie systemu edukacji pod poszczególne branże, które zostaną 

wytypowane w części analitycznej strategii jako te, które mają potencjał 

z punktu widzenia transgranicznego rynku pracy, dostępnych 

specjalistów, infrastruktury transportowej itp. W ramach wdrażania 

strategii można dodatkowo włączyć się w działania misji handlowych 

realizowane przez radców handlowych ambasad czy samorząd 

gospodarczy. 

Źródła 

finansowania środki Powiatu, środki gmin. 
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Nazwa Analiza potencjału w zakresie leczniczo-opiekuńczych form turystyki 

dla zagranicznych klientów 

Cel projektu Rozwój oferty turystycznej regionu w oparciu o opiekuńczo-lecznicze 

formy turystyki. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Powiat, OROT, ZOZ-y, organizacje pozarządowe, partnerstwo publiczno-

prywatne, czeskie organizacje turystyczne. 

Krótki opis 

W związku z rozwijającymi się nowymi formami turystyki warto zwrócić 

uwagę na turystykę połączoną z pobytem leczniczym lub opieką 

geriatryczną. Oferta turystyczna w tym zakresie miałaby uwzględniać (ze 

względu na uwarunkowania historyczne) także turystów zagranicznych, 

szczególnie niemieckich i austriackich. W ramach analizy należałoby 

dokonać próby stworzenia pakietu leczniczo-opiekuńczego połączonego 

z aktywnymi formami rehabilitacji i wypoczynku. Uwarunkowania 

przyrodnicze i geograficzne po obu stronach granicy doskonale wpisują 

się w ten typ turystyki. Warto byłoby dokonać analizy w zakresie 

stworzenia wspólnego pakietu różnych zabiegów w ośrodkach 

rehabilitacyjno-wypoczynkowych po obydwu stronach granicy tak, aby 

oferta była komplementarna i dostatecznie szeroka. Na podstawie 

analizy zostałby przygotowany pakiet działań i projektów wdrażanych 

następnie przez samorządy w ramach projektów własnych lub 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Źródła 

finansowania RPO WO 2014-2020, PWT CZ-PL 2014-2020. 

 

Nazwa Współpraca Powiatu Prudnickiego i Mikroregionu Krnowskiego 

w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych 

Cel projektu Wymiana doświadczeń w zakresie rewitalizacji terenów 

poprzemysłowych. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Powiat Prudnicki, gminy Powiatu i Mikroregionu, organizacje 

pozarządowe. 

Krótki opis 

Na terenie Powiatu Prudnickiego oraz Mikroregionu Krnowskiego 

znajdują się zdegradowane tereny poprzemysłowe, które utraciły dawne 
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funkcje społeczno-gospodarcze i wymagają rewitalizacji. Celem projektu 

jest wymiana dotychczasowych doświadczeń w zakresie rewitalizacji 

terenów poprzemysłowych oraz wypracowanie spójnej, 

komplementarnej koncepcji działań rewitalizacyjnych podejmowanych 

po stronie polskiej oraz czeskiej. 

Źródła 

finansowania 
PWT RCz-RP 2014-2020. 

 

Nazwa Projekty komplementarne Specjalnej Strefy Demograficznej 

Cel projektu Podejmowanie działań komplementarnych z projektami SSD. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Powiat Prudnicki, gminy Powiatu i Mikroregionu, organizacje 

pozarządowe, jednostki organizacyjne JST. 

Krótki opis 

W ramach realizacji projektu Specjalnej Strefy Demograficznej Powiat 

prudnicki powoła grupę robocze ds. depopulacji, która przygotuję serię 

komplementarnych projektów na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Źródła 

finansowania 
PWT RCz-RP 2014-2020. 
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8. Podsumowanie. 

 

Niniejsza Strategia wytycza ambitne cele i plany rozwoju Powiatu prudnickiego oraz Mikroregionu 

Krnowskiego.  

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem programowania polityki spójności Unii 

Europejskiej wierzymy, że obydwa regiony przy ścisłej współpracy mają dużą szanse dorównać 

w szybkości rozwoju średnim wskaźnikom krajowym.  

Głównym wyzwaniem władz obu regionów jest stworzenie dobrych warunków do życia i pracy, co 

stanie się podstawą rozwoju dalszych obszarów życia społecznego i ekonomicznego.  

Dzięki potencjałowi bardzo dobrego przygranicznego położenia, dobrym warunkom 

środowiskowym oraz ścisłej współpracy transgranicznej obydwu regionów z całą pewności dojdzie 

do wielu zmian w horyzoncie do roku 2020. Jedynie od władz lokalnych samorządów wszystkich 

szczebli zależy jednak jak szybko te zmiany nastąpią. 


