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Abstract. The main aim of this paper was to assess the role of the environmental issues in the cross-border co-

operation in Poland. In this study cross-border projects within the framework of Interreg III A have been taken into 

consideration. Research covered the analysis of programming documents, general guidelines as well as particular 

documents for cross-border programmes in Poland. For the assessment of programmes realisation the analysis of 

all 716 projects has been conducted (according to beneficiary type, project type and location) with the focus on 

environmental projects. On the basis of the results obtained it can be stated that although in programming 

documents environmental goals are important, in practical terms the role of projects connected with the 

environment proved to be not that significant. The hypothesis assuming that municipalities where the share of 

protected areas is high should be characterised by increased intensity of co-operation in the field of environment 

has not been confirmed. 
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Wprowadzenie 

 

Współpraca transgraniczna jest wyrazem świadomości wspólnych problemów, potrzeb i sposobem na 

intensyfikację procesu rozwoju w obszarach przygranicznych. Peryferyjne położenie obszarów 

przygranicznych zazwyczaj skutkuje ich „niedorozwojem”. Zasadniczą rolę w procesie jego 

przezwyciężania odgrywać może rozwój współpracy przygranicznej (Cappellin 1993, Krätke 1999, 

Roper 2007), której to wzrost znaczenia w Europie jest obserwowany (Perkmann 1999). Proces 
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tworzenia rzeczywiście zintegrowanych obszarów, czy „space of transition” (Newman 2006) okazał się 

bardzo trudny i rzadko kiedy w pełni zrealizowany. Pomimo tego nawet jeśli nie udało się wytworzyć 

regionów transgranicznych w pełnym sensie tego słowa to efekty współpracy transgranicznej są 

zdecydowanie pozytywne. Dzięki niej udało się zacieśnić więzi współpracy i zbliżyć do siebie obszary 

przygraniczne wspólnego pogranicza czy to na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej, 

infrastrukturalnej czy też turystycznej. Ponadto ważną zasługą jest także wytworzenie sieci współpracy 

wewnątrzregionalnej, zarówno jednostek samorządu terytorialnego jak i innych instytucji działających w 

regionie. 

Jednym z rodzajów współpracy transgranicznej była współpraca realizowana w ramach Inicjatywy 

Wspólnotowej Interreg III A (dofinansowywanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 

Podstawowym jej celem było wzmacnianie kooperacji przez wspólne przedsięwzięcia aktorów lokalnych 

i regionalnych z obszarów przygranicznych sąsiadujących państw. W procesie kreowania współpracy 

ważną rolę odgrywają uwarunkowania formalno-prawne, gospodarcze, społeczne oraz środowiskowe. 

Wydaje się, iż szeroko pojęta problematyka środowiskowa (m.in. ochrony środowiska, tworzenia 

wspólnych strategii zagospodarowania przestrzennego, wykorzystania korzystnych uwarunkowań 

środowiskowych do rozwoju turystyki) jest szczególnie istotna w obszarach pograniczy (pogranicze 

rozumiane jest jako sąsiadujące przez granicę państwową obszary z dwóch lub więcej państw). Z 

jednej strony zagrożenia dla środowiska bardzo często są takie same po obu stronach granicy, ponadto 

negatywne skutki działalności po jednej stronie granicy oddziaływają niekorzystnie także na obszary 

sąsiednie, działania ochronne jeśli nie są koordynowane dają gorsze rezultaty itp. Wspólne 

przedsięwzięcia w zakresie środowiska na pewno są bardziej efektywne jeśli są prowadzone w sposób 

spójny po obu stronach granicy i są zaplanowane dla całego pogranicza a nie tylko dla obszaru po 

jednej stronie granicy państwowej. Z drugiej strony bardzo często obszary przygraniczne jako 

peryferyjne charakteryzują się stosunkowo niskim stopniem przekształcenie przez człowieka i tym 

bardziej działania ochronne są wskazane. Ponadto z tym aspektem związana jest wysoka atrakcyjność 

turystyczna obszarów pogranicznych. Wspólne działania umożliwiają rozwój spójnego 

zagospodarowania turystycznego sprzyjającego rozwojowi turystyki. 

 

Cel i metodologia 

 

Celem opracowania było określenie znaczenia wymiaru środowiskowego w prowadzonej współpracy 

przygranicznej w ramach wszystkich programów Interreg III A realizowanych w Polsce w latach 2004-

2006. Analizie poddano dokumenty programowe stanowiące podstawę wdrażania tych programów oraz 

realizacji konkretnych, praktycznych przedsięwzięć. W celu weryfikacji realizacji założeń programów 

dokonano analizy wszystkich projektów zatwierdzonych do wykonania w ramach programów 

Interreg III A, decyzją Komitetów Sterujących, za wyjątkiem przedsięwzięć Pomocy Technicznej oraz 

Funduszu Mikroprojektów, według stanu na 31.12.2008 r. W sposób szczegółowy badaniu poddano 

projekty o charakterze środowiskowym. W opracowaniu analizowano strukturę rodzajową projektów 

według kategorii interwencji oraz strukturę beneficjentów. Zbadano również zróżnicowanie przestrzenne 

projektów. Dane o projektach Interreg III A uzyskano z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

W toku realizacji celów pracy zweryfikowano hipotezę badawczą mówiącą, iż większy udział obszarów 

cennych przyrodniczo skutkuje większą liczbą projektów z zakresu środowiska w ramach realizowanych 

programów współpracy transgranicznej. W tym celu oprócz danych o projektach wykorzystane zostały 
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dane dotyczące obszarów prawnie chronionych na poziomie gmin publikowane przez Główny Urząd 

Statystyczny. 

Współpraca transgraniczna jest najczęściej analizowana w skali krajowej. Jednakże jej rzeczywista 

realizacja, oddziaływanie, efektywność itp. jest w głównej mierze zależna od uwarunkowań 

regionalnych i lokalnych (Scott 1999), dlatego też w niniejszym opracowaniu skupiono się na poziomie 

lokalnym. 

 

Specyfika współpracy transgranicznej w Polsce w ramach Interreg 

 

Ze względu na peryferyjne położenie i konsekwencje z tego wypływające obszary przygraniczne 

uważane są zazwyczaj za regiony nierozwinięte i wymagające aktywizacji (Ciok 2003). W związku z 

tym stanowią one przedmiot szczególnego zainteresowania polityki regionalnej państw Unii 

Europejskiej. Już od 1989 r. realizowane są specjalne programy poświęcone promowaniu współpracy 

międzynarodowej na szczeblu lokalnym i regionalnym, ze szczególnym naciskiem na rozwój 

współpracy transgranicznej. Dwie pierwsze edycje Inicjatywy Wspólnotowej Interreg (Interreg I w latach 

1990-1993 i Interreg II w latach 1994-1999) nie objęły Polski, gdyż dotyczyły tylko krajów członkowskich 

Unii Europejskiej. W latach 2000-2006 rozwój obszarów przygranicznych na obszarze Unii Europejskiej 

był wspierany za pomocą programu Interreg III i od momentu przystąpienia Polski do UE, tj. od 2004 r., 

obszary przygraniczne kraju zostały objęte tą Inicjatywą Wspólnotową. 

Zasadniczym celem inicjatywy Interreg było wspieranie współpracy o charakterze przygranicznym 

(komponent A), międzynarodowym (komponent B) oraz międzyregionalnym (komponent C). W skali UE 

zdecydowanie najwięcej środków finansowych przeznaczono na komponent A (około 67%). W latach 

2000-2006 wsparciu podlegały 53 programy praktycznie na wszystkich granicach UE. Akcesja Polski do 

UE w 2004 r. spowodowała objęcie obszarów przygranicznych kraju siedmioma programami 

współpracy przygranicznej, tj.:  

 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Meklemburgia Pomorze 

Przednie/Brandenburgia - Polska (województwo zachodniopomorskie), 

 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Kraj Związkowy Brandenburgia - Polska 

(województwo lubuskie), 

 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Polska 

(województwo dolnośląskie), 

 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Czeska 2004-2006, 

 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska - Republika Słowacka 2004-2006,  

 Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC, 

 Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG 

IIIA/TACIS CBC. 

 W Polsce, z ogólnej kwoty na programy Interreg III, tj. 196.1 mln EURO, 80% środków 

przeznaczono na komponent A (współpraca transgraniczna) - nieco ponad 149 mln EURO. 
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Problematyka środowiskowa w programach współpracy trans granicznej 

 

Szczegółowe cele programu Interreg III A obejmowały (OJ C 143/6, 23.05.2000): 

 promowanie rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i obszarów przybrzeżnych, 

 zachęcanie do przedsiębiorczości i rozwoju małych przedsiębiorstw, 

 promowanie integracji rynku pracy oraz integracji społecznej, 

 współużytkowanie zasobów ludzkich i zaplecza technicznego dla celów badawczych, rozwoju 

technologicznego, oświaty, kultury, komunikacji i zdrowia w celu zwiększenia produktywności oraz 

pomocy w tworzeniu zrównoważonych miejsc pracy, 

 zachęcanie do ochrony środowiska,  

 rozwijanie transportu, sieci i usług informatycznych oraz komunikacyjnych, a także systemów 

wodnych i energetycznych, 

 rozwój współpracy w sferach prawnych i administracyjnych w celu promocji rozwoju gospodarczego 

i spójności społecznej, 

 podnoszenie potencjału obywatelskiej i instytucjonalnej współpracy przygranicznej w celu promocji 

rozwoju gospodarczego i spójności społecznej. 

 

Wśród celów szczegółowych był jeden w sposób bezpośredni odnoszący się do ochrony środowiska. 

Warte podkreślenia jest, że wszystkie projekty były oceniane w procesie zatwierdzania przez Komitety 

Sterujące w odniesieniu do realizacji kluczowych polityki Unii Europejskiej, wśród których jest także 

polityka dotycząca środowiska przyrodniczego UE. Żaden z projektów nie mógł być niezgodny z jej 

regułami a ponadto wyższe oceny uzyskiwały projekty nastawione na środowisko przyrodnicze lub o 

pozytywnym wpływie na nie (były trzy kategorie oceny: nastawiony na środowisko przyrodnicze; 

pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze; bez wpływu na środowisko przyrodnicze). 

Na podstawie analizy siedmiu programów współpracy transgranicznej można stwierdzić, iż zagadnienia 

ochrony środowiska były uznane za ważne. W każdym programie znajdowały się priorytety 

bezpośrednio dotyczące problematyki ochrony środowiska (Tab.1). Ponadto we wszystkich programach 

można znaleźć priorytety, dotyczące dziedzin, których rozwój jest uwarunkowany w zasadniczy sposób 

warunkami środowiskowymi. W tym ujęciu dotyczy to szczególnie problematyki rozwoju turystyki, która 

w sposób bezpośredni bazuje na uwarunkowaniach przyrodniczych obszaru. Ponadto także w ramach 

innych priorytetów podkreślano, iż realizacja projektów przyczyni się do poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego lub pozwoli uniknąć jego degradacji (jak np. projekty dotyczące rozwoju infrastruktury 

zapobiegającej klęskom żywiołowym, projekty mające na celu rozwój alternatywnych źródeł energii). Na 

granicy polsko-niemieckiej realizowane były trzy programy i w każdym z nich na poczesnym miejscu 

znalazł się priorytet środowiskowy. Spośród ośmiu priorytetów znajdował się on na trzecim miejscu i w 

bezpośredni sposób dotyczył ochrony środowiska. Na granicy południowej realizowane były dwa 

programy. W programie polsko-słowackim były trzy pojemne priorytety, z których pierwszy dotyczył 

rozwoju infrastruktury i w jego ramach można było realizować działania z zakresu infrastruktury ochrony 

środowiska, w priorytecie drugim natomiast z zakresu ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

Podobnie rozwiązanie zastosowano w programie polsko-czeskim, ale należy tutaj podkreślić 

zauważalny nacisk na rozwój turystyki. Na granicy wschodniej problematyka środowiskowa była 

zawarta w pierwszym z trzech priorytetów. Podobne rozwiązanie zastosowano na granicy północo-

wschodniej, gdzie na trzy priorytety aspekty ochrony środowiska znalazły się w pierwszym z nich.  
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Tab. 1. Wybrane priorytety dotyczące bezpośrednio środowiska według programów współpracy transgranicznej 

Interreg III A w Polsce 

Tab. 1 Selected priorities in the field of environment according to cross-border programmes within the framework of 

Interreg III A in Poland 

Program Priorytet (nazwa i numer) Działanie (nazwa i numer) 

Brandenburgia – 

Polska (woj. 

lubuskie) 

3. Środowisko naturalne 3.1. Ochrona środowiska naturalnego (woda, 

powietrze, gleba) 

3.2. Transgraniczna ochrona przeciwpożaro-

wa, przed klęskami żywiołowymi i katastrofami 

3.3. Zachowanie potencjału przyrody 

Meklemburgia – 

Polska (woj. 

zachodnio-

pomorskie) 

C. Środowisko C-1. Działania w zakresie ochrony przyrody i 

krajobrazu oraz jego konserwacji w celu 

zachowania atrakcyjności krajobrazu 

kulturowego oraz zabezpieczenie rezerw 

naturalnych, działania na rzecz stworzenia 

transgranicznego systemu ochrony przed 

klęskami żywiołowymi, katastrofami i ochrony 

przeciwpowodziowej, poprawa świadomości 

ekologicznej 

C-2. Działania mające na celu poprawę jakości 

wody w zbiornikach śródlądowych i przymor-

skich oraz czystości atmosfery, transgraniczne 

zarządzanie gospodarką wodną 

Saksonia – 

Polska (woj. 

dolnośląskie) 

C. Środowisko C 1. Zmniejszenie zagrożenia dla środowiska 

nat. w celu wzmocnienia długotrwałego, 

ekologicznego rozwoju przestrzeni granicznej  

Polska-Słowacja 1. Rozwój infrastruktury 1.2. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 

2. Rozwój społeczno – 

gospodarczy 

2.2. Ochrona dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego 

Polska-Czechy 1. Dalszy rozwój i modernizacja 

infrastruktury dla zwiększenia 

konkurencyjności obszaru 

pogranicza 

1.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury o 

znaczeniu transgranicznym 

1.2. Infrastruktura ochrony środowiska i 

ochrony przeciwpowodziowej, 

1.3. Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i 

turystycznej 

2. Rozwój społeczności lokalnej 

na obszarze pogranicza 

2.1. Rozwój turystyki 

Polska-Ukraina-

Białoruś 

1. Wzrost konkurencyjności 

regionów przygranicznych przez 

modernizację i rozbudowę 

infrastruktury transgranicznej 

1.2. Rozwój wspólnego transgranicznego 

systemu ochrony środowiska naturalnego 

1.3. Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i 

turystyki 

Polska-Litwa-

Rosja (Obwód 

1. Wzrost konkurencyjności i 

produktywności obszaru 

1.3. Ochrona środowiska, wzrost efektywności 

wykorzystania energii, promowanie 
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Kaliningradzki) współpracy przez modernizację 

i rozbudowę infrastruktury 

transgranicznej, ochronę granic 

oraz współpracę gospodarczą i 

naukowo – techniczną 

odnawialnych źródeł energii 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programów Interreg III A realizowanych w Polsce 

 

 

Na podstawie analizy dokumentów programowych można stwierdzić, iż problematyka środowiskowa 

(stricte ochrony środowiska, a także rozwój działań bazujących na korzystnych warunkach 

środowiskowych) była ważnym priorytetem programów współpracy transgranicznej. Były one zawarte 

zarówno w ogólnych dokumentach dotyczących wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej Interreg, jak i we 

wszystkich poszczególnych programach współpracy realizowanych w polskich obszarach 

przygranicznych. 

 

Struktura rodzajowa i struktura beneficjentów projektów środowiskowych w 

ramach programów Interreg III A w Polsce 

 

W celu weryfikacji zapisów programowych i sprawdzenia faktycznej roli problematyki środowiskowej we 

współpracy transgranicznej poddano analizie wszystkie projekty zatwierdzone do realizacji. Struktura 

rodzajowa projektów pozwala bowiem ocenić jakiego typu projekty były realizowane, a więc jakie 

płaszczyzny współpracy transgranicznej były w rzeczywistości interesujące dla podmiotów ją 

realizujących, w jakich dziedzinach w praktyce aktorzy lokalni realizowali założenia programowe. Do 

analizy struktury rodzajowej działań realizowanych w ramach Interreg III A zastosowano nieznacznie 

zmodyfikowaną klasyfikację kategorii interwencji stosowaną przez Komisję Europejską w monitoringu i 

sprawozdawczości w celu umożliwienia prowadzenia porównań różnych priorytetów stosowanych w 

poszczególnych programach jak i w poszczególnych latach, a także w celu umożliwienia śledzenia 

zmian w przyszłości (OJ L 063 03/03/2001). 

Do grupy projektów określonych w niniejszym opracowaniu jako projekty środowiskowe wybrano te, 

które w bezpośredni sposób dotyczyły ochrony środowiska przyrodniczego, a ponadto także te, których 

realizacja była ściśle związana z uwarunkowaniami środowiskowymi (projekty bezpośrednio bazujące 

na uwarunkowaniach środowiskowych). Stąd do analizy szczegółowej wybrano projekty z 

następujących kategorii interwencji: 

 17 Turystyka 

171 Turystyka, inwestycje majątkowe 

172t Imprezy turystyczne,  

172o Imprezy ekologiczne,  

172 Turystyka, inwestycje niemajątkowe (charakter mieszany)  

173 Wspólne usługi dla przemysłu turystycznego,  

174 Specjalistyczne kształcenie w dziedzinie turystyki, 

 34 Infrastruktura środowiskowa 

341 Ochrona powietrza 
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342 Ochrona przed hałasem 

343 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym 

odpadów szpitalnych i niebezpiecznych) 

344 Woda pitna (pobór, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja) 

345 Oczyszczanie ścieków 

 35 Planowanie przestrzenne i odnowa 

351 Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i wojskowych 

352 Odnowa terenów miejskich 

353 Ochrona, poprawa i odtworzenie środowiska naturalnego,  

354 Utrzymywanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego. 

 

W dalszej części opracowania w odniesieniu do powyższych kategorii stosowano skrótową nazwę 

„projekty środowiskowe”. 

W strukturze rodzajowej projektów (Ryc. 1) widoczna jest dominacja projektów z zakresu infrastruktury 

społecznej i ochrony zdrowia publicznego, infrastruktury drogowej, a także z zakresu turystyki. 

Jakkolwiek widoczne są różnice pomiędzy poszczególnymi granicami to jednak te trzy obszary 

współpracy zdecydowanie wyróżniają się wysokimi udziałami. Projekty „bazujące na środowisku” 

stanowiły 33% ogólnej liczby projektów (237 projektów w wyróżnionych kategoriach ze 716 wszystkich).  
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Ryc. 1. Projekty realizowane na poszczególnych granicach Polski w ramach Interreg III A 2004-2006 według 

kategorii interwencji funduszy strukturalnych (%) (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego) 

Fig. 1. Projects realized across Polish borders within the framework of Interreg III A 2004-2006 programmes 

according to intervention category (%) 

 

W grupie tej zdecydowanie dominowały projekty z zakresu turystyki. Stanowiły one 62% projektów z 
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grupy projektów środowiskowych. Niespełna 28% z tej grupy stanowiły projekt z zakresu infrastruktury 

środowiskowej (kategorie 341 Ochrona powietrza, 343 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych i przemysłowych, 344 Woda pitna, 345 Oczyszczanie ścieków) a wśród nich dominowały 

projekty mające na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Pozostałe 10% projektów to działania z 

zakresu planowania przestrzennego i odnowy. Powyższa struktura rodzajowa projektów pozwala 

twierdzić, iż jakkolwiek we współpracy transgranicznej problematyka środowiskowa nie jest 

priorytetowym obszarem działania dla beneficjentów z regionów przygranicznych, to jednak jest 

obszarem ważnym. Zdecydowana jednak dominacja przedsięwzięć z zakresu turystyki (zarówno 

projekty majątkowe jak i niemajątkowe) wskazuje, iż beneficjenci preferowali przedsięwzięcia bazujące 

na korzystnych warunkach środowiskowych dla rozwoju turystyki, w dużo mniejszym stopniu natomiast 

byli zainteresowani jego ochroną. Należy podkreślić, iż przedstawione wyżej udziały dla 

poszczególnych kategorii odnosiły się do grupy projektów środowiskowych. Natomiast w ogólnej liczbie 

projektów znaczniejszymi udziałami wyróżniają się tylko przedsięwzięcia turystyczne i budowa 

kanalizacji. Pozostałe typy projektów (w tym szczególnie tych stricte dotyczących ochrony środowiska 

tak i w kontekście infrastruktury jak i działań edukacyjnych, naukowych itp.) charakteryzowały się 

niskimi udziałami. Na podstawie takiej struktury rodzajowej można stwierdzić, iż rola projektów 

środowiskowych we współpracy transgranicznej w ramach Interreg III A nie była znacząca. Istotną rolę 

odegrały jedynie projekty turystyczne i projekty budowy kanalizacji. 

 

Obszary interwencji wg kategorii: 125 Odbudowanie potencjału produkcji leśnej zachwianego na 

skutek klęsk żywiołowych i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych, 1306 Odnowa i rozwój wsi 

oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi, 1310 Wspieranie działalności turystyczne, 

161 Inwestycje w kapitał rzeczowy, 163 Usługi doradztwa dla przedsiębiorstw, 164 Wspólne usługi dla 

przedsiębiorców, 167 Kształcenie zawodowe dla MŚP oraz dla sektora rzemieślniczego, 171 Turystyka, 

inwestycje majątkowe, 172k Imprezy kulturalne, 172s Imprezy sportowe, 172e Imprezy edukacyjne, 

172t Imprezy turystyczne, 172o Imprezy ekologiczne, 172 Turystyka, inwestycje niemajątkowe 

(charakter mieszany) 173 Wspólne usługi dla przemysłu turystycznego, 174 Specjalistyczne kształcenie 

w dziedzinie turystyki, 18 Badania, rozwój technologiczny i działania innowacyjne (B+R), 181 Projekty 

badawcze prowadzone przez uniwersytety i instytuty badawcze, 182 Transfer technologii i innowacji, 

zakładanie sieci i nawiązywanie współpracy między przedsiębiorstwami i/lub instytutami badawczymi , 

183 Infrastruktura badawczo rozwojowa (B+R), 184 Kształcenie naukowców, 21 Polityka rynku pracy 22 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 23 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, 24 

Potencjał adaptacyjny pracowników, 25 Działania na rzecz kobiet na rynku pracy, 3122 Drogi 

regionalne/lokalne, 3123 Ścieżki rowerowe, 314 Lotniska, 315 Porty, 316 Drogi wodne, 322 

Technologie komunikacyjne i informacyjne, 323 Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli, 324 Usługi 

i projekty wdrożeniowe dla MŚP, 341 Ochrona powietrza, 343 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych i przemysłowych, 344 Woda pitna, 345 Oczyszczanie ścieków, 352 Odnowa terenów 

miejskich, 353 Ochrona, poprawa i odtworzenie środowiska naturalnego, 354 Utrzymywanie i 

odbudowa dziedzictwa kulturowego, 36 Infrastruktura społ. i ochrony zdrowia publicznego, 4 Pomoc 

techniczna 

Struktura beneficjentów w grupie projektów środowiskowych była zróżnicowana. Dominowały 

zdecydowanie jednostki samorządu terytorialnego, ponad 74% projektów środowiskowych (a wśród 

nich głównie gminy). Ponadto występowały także organizacje pozarządowe (niespełna 9%), instytucje 
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kultury (7.6%), a w bardzo ograniczonym zakresie szkoły, instytucje naukowe, parki narodowe i 

krajobrazowe oraz lasy państwowe. Widoczna była zależność między typem beneficjenta a rodzajem 

realizowanego przedsięwzięcia. Jednostki samorządu lokalnego realizowały głównie projekty 

infrastrukturalne (m.in. kanalizacja, oczyszczalnie ścieków). W grupie projektów kategorii 34 

występowały prawie wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Bardziej zróżnicowane pod 

względem typów beneficjentów były kategorie 35 a szczególnie 17. Aktywność organizacji 

pozarządowych widoczna była zwłaszcza w zakresie turystyki (projekty majątkowe i niemajątkowe). 

Podkreślenia wymaga bardzo niska aktywność parków narodowych i krajobrazowych. Mimo tego, iż 

mogły się one ubiegać o dofinansowanie projektów współpracy transgranicznej to takie projekty były 

zaledwie dwa („Ochrona nietoperzy w Drawieńskim Parku Narodowym i Naturpark Barnim”, beneficjent 

- Drawieński Park Narodowy, kwota dofinansowania ok. 5 tys. EURO; „Przewodnik i mapa okolic 

Kudowy Zdrój i Nachodu. Trasy piesze, rowerowe i narciarskie”, beneficjent - Park Narodowy Gór 

Stołowych, kwota dofinansowania ok. 23 tys. EURO). Dziwi to tym bardziej, iż zarówno parki narodowe 

jak i krajobrazowe występują licznie w polskich obszarach przygranicznych, a ponadto bardzo często 

sąsiadują z analogicznymi jednostkami po drugiej stronie granicy państwowej. Podobnie śladową 

aktywność w tym zakresie wykazywały jednostki Lasów Państwowych (jedyny przykład to „Rozbudowa 

transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki”, beneficjent - 

Nadleśnictwo Sarnaki, kwota dofinansowania ok. 135 tys. EURO). 

 

Rozkład przestrzenny projektów środowiskowych w obszarze wsparcia 

programów Interreg III A w Polsce 

 

Spośród gmin leżących w obszarze wsparcia programów Interreg III A w Polsce tylko na obszarze 11% 

z nich były realizowane projekty zaliczone do kategorii środowiskowych. Udział ten należy ocenić jako 

bardzo niski. W celu weryfikacji hipotezy o zależności występowania projektów środowiskowych od 

wartości przyrodniczej obszaru obliczono wskaźnik korelacji dwóch cech: liczba projektów z grupy 

środowiskowych w gminie oraz udział obszarów prawnie chronionych w gminie. Wartość wskaźnika 

korelacji była bliska zeru co świadczy o całkowitym braku współzależności miedzy tymi cechami.  Stąd 

można stwierdzić, iż postawiona hipoteza badawcza nie potwierdziła się. Fakt ten dziwi, gdyż 

wydawałoby się, iż w obszarach cennych przyrodniczo (tu mierzone udziałem obszarów prawnie 

chronionych) aktorzy lokalni będą podejmowali działania na rzecz środowiska przyrodniczego. 

W rozmieszczeniu projektów środowiskowych widoczne było pewne zróżnicowanie wzdłuż 

poszczególnych polskich granic (Ryc. 2). Wyraźnie większa była liczba projektów z zakresu środowiska 

na granicy zachodniej (prawie 39%) i południowej (prawie 32%) w porównaniu do granicy wschodniej 

(18%) i północno-wschodniej (11%). Na pograniczu polsko-niemieckim było to prawdopodobnie 

spowodowane większą ogólną liczbą projektów (większa alokacja na polska granicę zachodnią) stąd i 

projektów środowiskowych było więcej, co przełożyło się na najwyższy udział w grupie projektów 

środowiskowych. Natomiast wysoki udział granicy południowej był efektem wyraźnego ‘turystycznego 

charakteru’ współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim i w trochę mniejszym stopniu na 

pograniczu polsko-słowackim. Jakkolwiek udział obszarów chronionych nie miał wpływu na liczbę 

projektów z grupy bazujących na środowisku to zdecydowanie uwarunkowania przyrodnicze miały 

wpływ na dużą liczbę projektów dotyczących rozwoju turystyki w bardzo atrakcyjnym turystycznie 

polskim południowym obszarze przygranicznym.  
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Ryc. 2. Rozmieszczenie projektów środowiskowych oraz udział obszarów prawnie chronionych według gmin w 

obszarze wsparcia programów Interreg III A w Polsce w 2004-2006. (Źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i GUS) 

Fig. 2. Distribution of environmental projects and share of protected areas according to municipality level in the 

border areas covered by funds from Interreg III A in Poland in 2004-2006. 

 

Warta podkreślenia jest wyraźna koncentracja projektów środowiskowych w rejonie Gór Stołowych i 

Karkonoszy (województwo dolnośląskie). Widoczna była także rola czynnika bliskości granicy 

państwowej (z wyjątkiem województwa opolskiego), który w pozostałych obszarach przygranicznych nie 

miał tak istotnego znaczenia.  

 

Podsumowanie 

 

Problematyka środowiskowa wydaje się być szczególnie istotna na obszarach przygranicznych ze 

względu m.in. na transgraniczny charakter zanieczyszczeń środowiska, efektywność działań 

ochronnych, kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój zagospodarowania turystycznego. Stąd 

potrzeba współpracy w tym zakresie, zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, jest 

wyraźna. Tym bardziej, iż w polskich regionach przygranicznych występuje bardzo dużo obszarów 

cennych przyrodniczo. Potrzeba ta znalazła swój wyraz w postaci uwzględnienia priorytetów 
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środowiskowych w dokumentach programowych współpracy transgranicznej w ramach Interreg III A. 

Pomimo jednak możliwości realizacji działań w tym zakresie przez beneficjentów z obszarów 

przygranicznych, ich aktywność na tym polu należy uznać za relatywnie niską. Jedynie projekty 

turystyczne (czyli nie związane ściśle z ochroną przyrody i planowaniem) charakteryzowały się 

znacznymi udziałami w ogólnej liczbie projektów. Ponadto lokalizacja projektów środowiskowych 

okazała się nie być skorelowana z występowaniem obszarów prawnie chronionych w analizowanym 

obszarze przygranicznym. 

W praktycznym wymiarze istotnym efektem programów transgranicznych powinno być wytworzenie 

trwałego środowiska współpracy, złożonego z różnego rodzaju instytucji oraz liderów lokalnych, 

działających w poszczególnych obszarach problemowych lub na rzecz całokształtu rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru pogranicza. Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, iż w zakresie 

problematyki środowiskowej ten etap kształtowania współpracy transgranicznej nie został jeszcze 

osiągnięty. 
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