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Dynamiczny obszar wzrostu 
w Europie

Via Regia to nazwa korytarza transportowego na-
wiązującego do historycznego szlaku handlowego. 
Obecnie, pod nazwą III Paneuropejski Korytarz 
Transportowy, ³ączy europejskie miasta i metropo-
lie, począwszy od Erfurtu, Drezna i Berlina poprzez 
Wroc³aw i Kraków a¿ do Lwowa. 

W ramach projektu Via Regia Plus 14 miast i regionów 
z Polski, Niemiec, S³owacji i Ukrainy opracowuje ponad 
40 lokalnych, regionalnych i transgranicznych doku-
mentów studialnych i strategicznych. Nadrzędnym 
celem powy¿szych dzia³añ jest wsparcie dynamicznego 
rozwoju wzd³u¿ korytarza Via Regia, m.in. poprzez 
zapewnienie warunków do rozbudowy nowoczesnej 
infrastruktury transportowej.

■ Poprawa dostępno�ci komunikacyjnej

■ Wzmocnienie miast i regionów 
metropolitalnych jako �motory� 
rozwoju

■ Wykorzystanie potencja³u 
turystycznego

This project is implemented through
the CENTRAL EUROPE Programme

co-financed by the ERDF

Zrównowa¿ony transport i wspó³praca 
regionalna wzd³u¿ III Paneuropejskiego 
Korytarza Transportowego
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Atrakcyjne cele turystyczne

Erfurt, Weimar, Poczdam, Berlin, Drezno, Wroc³aw, 
Kraków i Lwów � to znane punkty na mapie turystycz-
nej Europy. Obszar korytarza oferuje ró¿norodno�ć 
atrakcji � znajdziemy tu znacznie więcej ofert turystycz-
nych ni¿ dobrze znany Spreewald, Saska Szwajcaria czy 
Park Narodowy S³owacki Raj. 

Za³o¿eniem projektu jest promocja regionu korytarza 
Via Regia jako obszar atrakcyjny dla turystyki rowero-
wej, pieszej, jak równie¿ dla turystyki wyczynowej. 
W tym celu niezbędne jest opracowanie koncepcji 
marketingowych skierowanych do odpowiednich grup 
odbiorców. Jedną z ofert stanowi inicjatywa Via Mobil, 
promująca Trzecią Wystawę 
Krajową Saksonii w 2011 roku 
w Görlitz. Via Mobil przed-
stawia równie¿ projekt Via 
Regia Plus i stanowi okazję do 
zapoznania się z pięknem ob-
szaru wzd³u¿ szlaku Via Regia, 
le¿ącego w sercu Europy.

Więcej informacji:
www.landesausstellung-viaregia.museum

IMPROVE ACCESSIBILITY! � STRENGTHEN METROPOLITAN NODES! � PROMOTE TOURISM!

Lepsze po³ączenia komunikacyjne

Historyczny podzia³ Europy spowodowa³, ¿e jakoœć 
po³ączeñ kolejowych wzd³u¿ korytarza Via Regia odbiega 
od oczekiwanych standardów: Infrastruktura kolejowa 
jest przestarza³a a systemy kolejowe często niekompa-
tybilne. Niewątpliwie lepsze po³ączenia komunikacyjne 
miast i regionów mają istotne znaczenie dla zapewnienia 
optymalnych warunków rozwoju.

Partnerzy projektu Via Regia Plus, poprzez ró¿nego 
rodzaju opracowañ i analiz, wspierają dzia³ania na 
rzecz dostosowania po³ączeñ kolejowych do roz-
wijania prędko�ci minimum 160 km/h. Pozwoli³oby 
to na znaczne skrócenie czasu przejazdu co w efek-
cie przyczyni³oby się do wzrostu konkurencyjno�ci 

koleiwzględem po³ączeñ 
drogowych. Du¿e znac-
zenie ma równie¿ zapewnie-
nie bezpo�rednich po³ączeñ 
między najwa¿niejszymi mias-
tami jak i lepsza koordynacja 
ofert komunikacyjnych w ob-
szarach przygranicznych.

�cis³a wspó³praca miast i regionów

Miasta i obszary metropo-
litarne, aby móc sprostać 
wspó³czesnym wyzwa-
niom, powinny �ci�le ze sobą 
wspó³pracować. Zasada 
ta dotyczy zarówno takich 
zagadnieñ jak rozwój sys-
temów transportowych czy 
te¿ ograniczania powierzchni 
wykorzystanej pod obszary 
mieszkaniowe i komercyjne. 
Wymiana do�wiadczeñ w ramach projektu s³u¿y lepszej 
wspó³pracy wzd³u¿ obszaru korytarza Via Regia.

Innym, niezwykle wa¿nym zagadnieniem związanym 
ze wspó³pracą regionalną jest kwestia wypracowania 
odpowiednich strategii dzia³añ oraz koncepcji mających 
na celu przeciwdzia³anie negatywnym skutkom zmian 
demograficznych i migracji wykwalifikowanych pracow-
ników. Mając na uwadze fakt otwarcia europejskiego 
rynku pracy niezbędne jest wypracowanie innowacyjnych 
programów w celu wzmocnienia konkurencyjno�ci miast 
i regionów.
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Wspólna droga

Projekt Via Regia Plus stanowi kontynuację wspó³pracy 
w ramach projektu European Development Corridor III 
Via Regia (2005-2008). Efektem pierwszej edycji projek-
tu by³o opracowanie zintegrowanej Strategii rozwoju

przestrzennego, 
która prezentuje 
g³ówne priorytety 
i potencja³ transgra-
nicznego rozwoju.

Partnerzy projektu
Via Regia Plus 
koncentrują się na 
realizacji, nakre�lonej 

w strategii, wizji obszaru wzrostu. Nadrzędnym celem
jest wzmocnienie spójno�ci terytorialnej Unii Euro-
pejskiej i kszta³towanie dobrych relacji z krajami 
sąsiadującymi UE. Podstawę dzia³añ stanowią zagad-
nienia dotyczące �cis³ej wspó³pracy miast i regionów 
metropolitalnych, rozwoju międzynarodowych sieci 
transportowych oraz promocji walorów naturalnych 
i kulturowych.
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