
 

UCHWAŁA NR XL/663/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 27 września 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa 

Podkarpackiego” 

 

Na podstawie art. 18 pkt 13, art. 75 i art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.),  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego” stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Niniejszą uchwałę przekazuje się: 

1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, 

2) ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Traci moc obowiązująca uchwała nr XLIII/811/10  Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej 

Województwa Podkarpackiego”. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody Ministra Spraw Zagranicznych.  

 

 

  

 

 



 

Załącznik do Uchwały NR XL/663/21 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 27 września 2021 r. 

 

 

PRIORYTETY WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

I. ZAŁOŻENIA DO PRIORYTETÓW WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

1. Współpraca zagraniczna Województwa Podkarpackiego uwarunkowana jest 

członkostwem Polski w Unii Europejskiej, przynależnością do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, bezpośrednim sąsiedztwem z Republiką Słowacji i Ukrainą, 

usytuowaniem przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a także bezpośrednim 

położeniem na trasie Via Carpatia, będącej osią łączącą państwa Europy Środkowej  

w ramach Inicjatywy Trójmorza. 

 

2. Współpraca zagraniczna Województwa Podkarpackiego i jej cele pozostają  

w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej, przy poszanowaniu unitarnego 

ustroju państwa i jego prawa wewnętrznego. 

 

3. Współpracę zagraniczną Województwa Podkarpackiego postrzegać należy jako jedno 

z narzędzi służących osiągnięciu celów i kierunków działań, określonych  

w „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”. 

 

4. Zasadniczym celem współpracy zagranicznej jest zapewnienie Województwu 

Podkarpackiemu właściwego – ze względu na jego potencjał gospodarczy oraz 

kulturalno-społeczny – miejsca wśród regionów Europy oraz wykorzystanie 

związanych z tym szans dla rozwoju regionu. 

 

5. Aktywność i współpraca zagraniczna Samorządu Województwa Podkarpackiego jest 

jednym z głównych instrumentów kreowania nowoczesnego i harmonijnego rozwoju 

województwa we wszystkich dziedzinach, w tym w szczególności w zakresie: 

gospodarki opartej na inteligentnych specjalizacjach (lotnictwo i kosmonautyka, jakość 

życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja), edukacji i nauki, zdrowia  

i polityki społecznej, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 

turystki co służyć będzie zwiększaniu szans rozwojowych województwa w warunkach 

globalnej konkurencji  

 

6. Współpraca zagraniczna regionu jest inicjowana i realizowana w oparciu o cztery 

obszary:  

 

Obszar I – Regionalny, realizowany poprzez działania władz regionalnych, mające na 

celu dalszy rozwój nawiązanych kontaktów, a także tworzenie formalno-prawnych 

podstaw do rozwoju współpracy z regionami innych państw (tj. podpisywanie listów 

intencyjnych, zawieranie porozumień o współpracy międzyregionalnej, podpisywanie 

protokołów wykonawczych do zawartych porozumień, deklaracji) oraz nawiązywanie 



 

kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi, jak również placówkami 

dyplomatycznymi innych państw w Rzeczypospolitej Polskiej, w celu organizacji 

działań promujących województwo oraz rozwijania wzajemnie korzystnej współpracy.  

 

Obszar II – Samorządowy, realizowany poprzez współpracę z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego z Województwa Podkarpackiego dla osiągnięcia wspólnych 

celów, w tym realizowanie projektów o charakterze międzynarodowym. 

 

Obszar III – Gospodarczy, realizowany w celu wspierania wzrostu konkurencyjności 

gospodarki regionalnej poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości, rozwój inwestycji zagranicznych w regionie oraz wspieranie 

przedsiębiorstw z regionu na rynkach zagranicznych.  

 

Obszar IV – Strategiczny, realizowany poprzez podejmowanie inicjatyw i działań na 

rzecz kreowania strategicznych dokumentów rozwoju, takich jak Makroregionalnej 

Strategii dla Regionu Karpat, odnoszących się do współpracy gospodarczej, naukowej, 

kulturowej, edukacyjnej i ekologicznej zarówno z krajami będącymi członkami Unii 

Europejskiej, jak i z tymi spoza Unii Europejskiej. Współpraca w tym obszarze 

obejmować będzie podejmowanie działań na poziomie Komisji Europejskiej, 

Europejskiego Komitetu Regionów, Karpackiej Rady Wykonawczej, Sekretariatu 

Konwencji Karpackiej oraz inicjatyw na poziomie międzyregionalnym i lokalnym na 

obszarze Karpat, a także realizacji innych inicjatyw oraz projektów strategicznych 

mających wpływ na rozwój Województwa Podkarpackiego.    

 

 

II. GŁÓWNE CELE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO 

 

Podejmowane inicjatywy zagraniczne mają służyć wzrostowi gospodarczemu, 

podnoszeniu konkurencyjności Województwa Podkarpackiego oraz poziomu życia 

jego mieszkańców, rozwojowi kontaktów międzyludzkich, a także zachowaniu walorów 

unikalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 

Główne cele współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego: 

 

1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez wzrost bezpośrednich inwestycji  

w regionie, pozyskiwanie know-how, pobudzanie eksportu i wymiany gospodarczej 

województwa z innymi regionami. a także wspieranie przedsiębiorstw z regionu na 

zagranicznych rynkach. Służyć temu będą m.in. misje gospodarcze zagranicznych 

przedsiębiorców do Województwa Podkarpackiego, jak również podkarpackich za 

granicę, udział w międzynarodowych targach i wydarzeniach promocyjnych.  

 

2. Wzmacnianie potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu, przy zachowaniu jego 

bioróżnorodności, a także wspieranie działań mających na celu rozwój turystyki 

międzynarodowej. 

 



 

3. Rozwój bezpośrednich kontaktów między Województwem Podkarpackim a regionami 

innych państw w celu stworzenia przestrzeni wymiany doświadczeń, transferu wiedzy 

i najlepszych rozwiązań, w której możliwe będzie czerpanie z dorobku innych 

partnerów współpracy zagranicznej oraz przekazywanie własnych doświadczeń 

zainteresowanym stronom. Istotnym zadaniem jest również rozwój kontaktów między 

społecznościami regionów. 

 

4. Intensyfikacja współpracy z regionami państw sąsiadujących z województwem w celu 

harmonijnego i zrównoważonego rozwoju obszarów przygranicznych. 

 

5. Rozwój kontaktów Województwa Podkarpackiego z organami i instytucjami Unii 

Europejskiej poprzez Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli  

Europejski Komitet Regionów, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 

(CLRAE) w Izbie Władz Lokalnych celem stworzenia możliwości włączenia się 

województwa w polityki europejskie, istotne z punktu widzenia rozwoju regionu 

i makroregionu Karpat. 

 

6. Podejmowanie działań z regionami państw Unii Europejskiej, a także z regionami 

innych państw w zakresie wspólnego wykorzystania funduszy zewnętrznych, a także 

wspieranie realizowanych przez podmioty z obszaru województwa projektów 

finansowanych ze środków programów Unii Europejskiej oraz innych funduszy 

zewnętrznych. 

 

7. Współpraca z Polonią w celu podtrzymywania tradycyjnych więzi, wzmacniania 

tożsamości narodowej, a także ochrony języka i kultury, w tym dziedzictwa Kresów 

dawnej Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Polonii w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Polaków, mieszkających poza granicami kraju, 

m.in. na Ukrainie, w Rumunii, na Litwie i Białorusi. 

 

8. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi na świecie oraz z zagranicznymi 

przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce w celu kształtowania pozytywnego 

wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz województwa za granicą, zgodnie 

z priorytetami polskiej polityki zagranicznej.  

 

 

III. GEOGRAFICZNE PRIORYTETY WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

Mając na względzie położenie geograficzne Województwa Podkarpackiego, dotychczasowe 

doświadczenia w realizacji współpracy z partnerami zagranicznymi, zmiany geopolityczne, 

które zaszły w Europie i na świecie w ostatnich latach oraz wynikające z nich członkostwo 

Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych i zrzeszeniach, a także zakres, 

tempo oraz skutek globalnych procesów natury społecznej, gospodarczej i politycznej, 

wymagających elastycznego i odpowiedzialnego działania, określa się następujące 

geograficzne priorytety współpracy zagranicznej województwa podkarpackiego: 

 



 

1. Dalszy rozwój dobrosąsiedzkich stosunków z Republiką Słowacji i Ukrainą, ze 

szczególnym uwzględnieniem regionów, z którymi Województwo Podkarpackie ma 

sformalizowaną współpracę poprzez podpisane porozumienia o współpracy, listy 

intencyjne, memoranda. 

 

2. Intensyfikacja kontaktów z regionami państw obszaru Karpat w celu realizacji 

wspólnych priorytetów mających na celu wzmocnienie spójności ekonomicznej, 

infrastrukturalnej, społecznej, kulturowej i edukacyjnej makroregionu karpackiego. 

 

3. Kontynuacja i rozwój współpracy Województwa Podkarpackiego z regionami państw 

Grupy Wyszehradzkiej (Węgier, Republiki Czeskiej, Słowacji).    

 

4. Dalsze pogłębianie współpracy z regionami państw skupionymi wokół inicjatywy 

Trójmorza oraz międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia, głównej osi 

infrastrukturalnej, łączącej większość krajów ww. inicjatywy.   

 

5. Kontynuacja i rozwój współpracy Województwa Podkarpackiego z regionami państw 

Unii Europejskiej, m.in. Republiki Chorwacji, Rumunii, Republiki Austrii, Republiki 

Federalnej Niemiec. Jednocześnie Samorząd Województwa Podkarpackiego zabiegać 

będzie o nawiązanie i rozwój współpracy z regionami innych państw europejskich, m.in. 

Republiki Serbii i Gruzji, prowadzącej do osiągnięcia obopólnych i wzajemnych 

korzyści. 

 

6. Rozwój współpracy z regionami państw położonymi w Azji Południowej, Środkowej  

i Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Chińskiej Republiki Ludowej oraz Indii). 

 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W INSTYTUCJACH  
I MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZENIACH 

 

1. Za istotną dla rozwoju regionu uznaje się kontynuację aktywności Województwa 

Podkarpackiego w międzynarodowych organizacjach i instytucjach, służącą 

wzmocnieniu roli województwa w kontaktach międzynarodowych i integracji z innymi 

regionami europejskimi. Szczególnie ważna wydaje się kwestia stałego 

zaangażowania przedstawicieli naszego regionu w prace Europejskiego Komitetu 

Regionów. 

 

2. Z uwagi na obecne uwarunkowania współpracy regionalnej na płaszczyźnie 

europejskiej oraz ze względu na podobne uwarunkowania makroekonomiczne, 

społeczne i geograficzne Województw Lubelskiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, 

Warmińsko-Mazurskiego i Podkarpackiego oraz potencjalnie szeroki obszar zbieżnych 

interesów i kierunków polityki rozwojowej, Samorząd Województwa Podkarpackiego 

widzi potrzebę kontynuacji ścisłej współpracy tych województw na poziomie 

przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Jest ona realizowana w ramach Domu 

Polski Wschodniej – wspólnego przedstawicielstwa pięciu regionów, powstałego na 

mocy porozumienia zawartego 2 grudnia 2009 r. w Brukseli pomiędzy ww. 

województwami. Zintegrowane i spójne działania, w ramach wspólnego 



 

przedstawicielstwa na forum europejskim, stwarzają dużą szansę utrwalenia 

identyfikacji Wschodniej Polski jako makroobszaru o określonym potencjale 

rozwojowym, walorach środowiskowych i turystycznych. Samorząd Województwa 

Podkarpackiego dostrzega istotne korzyści płynące z takiej współpracy. Wspólne 

inicjatywy przyczyniać się będą także do wzmocnienia współdziałania tych województw 

w celu wdrażania wspólnych projektów wspieranych z funduszy strukturalnych  

w ramach Programów dedykowanych Polsce Wschodniej. 

 

3. Samorząd Województwa Podkarpackiego uznaje za kluczowe podtrzymywanie 

aktywnej roli regionu w działalności Związku Międzyregionalnego „Euroregion 

Karpacki”, Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne 

„NEREUS” oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia „EUROMONTANA”. 

 

4. Samorząd Województwa Podkarpackiego uznaje za istotną współpracę w ramach 

Konwencji Karpackiej, zarówno z regionami państw, będącymi Stronami Konwencji, tj. 

Republiki Czeskiej, Rumunii, Republiki Serbii, Republiki Słowackiej, Ukrainy i Węgier, 

jak i z Sekretariatem Konwencji Karpackiej. Współpraca ma na celu ochronę  

i zrównoważony rozwój regionu karpackiego, poprawę jakości życia, wzmocnienie 

miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowanie walorów 

przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego Karpat.   

 

5. Samorząd Województwa Podkarpackiego uważa za istotny dalszy udział w pracach 

właściwych komisji międzyrządowych, do zadań których należy prowadzenia 

współpracy transgranicznej i regionalnej z partnerami zagranicznymi.    

 

6. Stosownie do realizowanych przedsięwzięć, w ramach kompetencji i zadań samorządu 

województwa, analizowane będą potrzeby i potencjalne korzyści, wynikające  

z możliwości przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń, skupiających regiony  

o podobnym profilu społeczno-gospodarczym oraz inne międzynarodowe podmioty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


