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Euroregion to wydzielona jednostka na obszarze dwóch lub więcej państw, forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą

przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów

przygranicznych.

Działalność transgraniczną i euroregionalną regulują konwencje odpowiednich struktur międzynarodowych – Rady Europy i UE

Cele, które powinny spełniać Euroregiony:

 zmiany charakteru granic i przezwyciężenia krępujących uregulowań państwowych dotyczących nieprzenikalności 
granic

 umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych

 czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej współpracy ponadgranicznej

 ułatwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania przestrzennego

 usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych i infrastrukturalnych

 określanie metod rozwiązywania problemów, przejawów niedorozwoju i uciążliwości charakterystycznych dla 

obszarów peryferyjnych

 formułowanie zasad budowy podstaw wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami europejskimi oraz 
ich efektywności

 budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi



1. Euroregion Nysa (1991, Polska/Niemcy/Czechy),

2. Euroregion Karpacki (1993, 

Polska/Słowacja/Ukraina/Węgry/Rumunia),
3. Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (1993, Polska/Niemcy),

4. Euroregion Pro Europa Viadrina (1993, 
Polska/Niemcy),

5. Euroregion Tatry (1994, Polska/Słowacja),

6. Euroregion Bug (1995, Polska/Ukraina/Białoruś),
7. Euroregion Pomerania (1995, 

Polska/Niemcy/Szwecja),
8. Euroregion Glacensis (1996, Polska/Czechy),

9. Euroregion Niemen (1997, Polska/Litwa/Białoruś),

10. Euroregion Pradziad (1997, Polska/Czechy),
11. Euroregion Bałtyk (1998, 

Polska/Rosja/Litwa/Szwecja/Dania)
12. Euroregion Śląsk Cieszyński (1998, Polska/Czechy),

13. Euroregion Silesia (1998, Polska/Czechy),

14. Euroregion Beskidy (2000, Polska/Czechy/Słowacja),
15. Euroregion Puszcza Białowieska (2002, 

Polska/Białoruś),
16. Euroregion Łyna-Ława (2003, Polska/Rosja).

W 2001 roku zawiązał się Euroregion Dobrawa
(Polska/Czechy), konkurencyjny dla euroregionu 

Glacensis. W praktyce nie podjął działania i został 
formalnie zlikwidowany w 2004 roku.
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Notatka do zeszytu:

1. Euroregion to wydzielona jednostka na obszarze dwóch lub więcej państw, forma współpracy 

transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących 

oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i 

regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów 

przygranicznych.

2. Na terenie Polski znajduje się 16 euroregionów. Największy to Euroregion Karpacki utworzony w 1993 

roku. W jego skład wchodzi Polska, Słowacja, Ukraina, Węgry oraz Rumunia.


