
 
 

 

 
 

 

Zweiter Workshop des Modellprojektes der Raumordnung: „Drei Länder – eine Zukunft – Zusammenarbeit 

im deutsch-polnisch-tschechischen Verflechtungsraum“ 

 

Am 23.02.2023 fand in der Unbezahlbar-Lounge in Görlitz der zweite Workshop im Rahmen unseres 

Modellprojektes der Raumordnung (MORO): „Drei Länder, eine Zukunft – Zusammenarbeit im deutsch-polnisch-

tschechischen Verflechtungsraum“ statt.  

Nach Informationen zu wichtigen Meilensteinen des Projektes wurde der Workshop mit einem Grußwort von Dr. 

Daniel Meltzian, dem Referatsleiter für die Europäische Raumentwicklungspolitik und territoriale Zusammenarbeit 

im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen offiziell eröffnet. Dabei gab Herr Dr. Meltzian 

Einblicke in die aktuelle und zukünftige Arbeit des Ausschusses für Raumordnung der deutsch-polnischen 

Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit, deren stellvertretender Vorsitzender er ist. 

Anschließend begrüßte Landrat Dr. Meyer die Gäste. Im Mittelpunkt des Workshops standen der 

Erfahrungsaustausch zu besten Praktiken der grenzübergreifenden Raumplanung mit neuen innovativen 

Ansätzen, die Perspektiven für den Dreiländerraum bei der Anbindung an europäische Verkehrskorridore, die 

Diskussion politischer Vertreter über ein Memorandum für eine vertiefte Zusammenarbeit im Dreiländerraum und 

erweiterten deutsch-polnisch-tschechischen Verflechtungsraum ONE (Oder-Neisse-Elbe) und über beste 

Praktiken aus bestehenden bi- oder trilateral angelegten euroregionalen Verbünden der territorialen 

Zusammenarbeit (EVTZ). 

Über das Memorandum diskutierten zusammen der Landrat Dr. Meyer mit seinen Amtskollegen aus den 

Landkreisen Zgorzelec und Żary, Artur Bieliński und Józef Radzion, mit dem Oberbürgermeister von Zittau, 

Thomas Zenker und den Referatsleitern für Regionalentwicklung der Kraje Liberecký und Ustecký, Michael Otta 

und Ing. Pavel Hajšman. Man einigte sich auf Ergänzungen und redaktionelle Änderungen. In seiner finalen 

Fassung wird das Papier über 10 Punkte verfügen und einen Rahmen für die Vertiefung der trilateralen 

Zusammenarbeit im Verflechtungsraum Oder-Neisse-Elbe bieten. 
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Hintergrund zum Modellprojekt der Raumordnung: 

Das Projekt „Drei Länder eine Zukunft – Zusammenarbeit im deutsch-polnisch-tschechischen 

Verflechtungsraum.“ ist ein Modellvorhaben der Raumordnung im Bereich der integrierten Planung im deutsch-

polnischen Verflechtungsraum und wird vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 

über das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis Dezember 2023 gefördert. 

Um die Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten einer Grenzregion effektiv zu nutzen, ist eine enge und 

koordinierte Zusammenarbeit mit den Nachbarländern notwendig.  

Ein für dieses Modellvorhaben wegweisendes Treffen fand im März 2020 mit politischen Vertretern aller drei 

Länder auf Initiative des Landkreis Görlitz statt. Dieses Treffen zeigte, wie notwendig und erwünscht eine 

trilaterale Zusammenarbeit ist.  

Als Ergebnis dieser Beratung wurde eine trilaterale Arbeitsgruppe initiiert. Im September 2020 fand das erste 

Treffen der Arbeitsgruppe statt. Während der Beratung haben sich die ersten Themen der zukünftigen 

Zusammenarbeit herauskristallisiert (u.a. gemeinsame Raumplanung, wirtschaftliche Entwicklung, Tourismus, 

Nachbarsprachen, Verkehr, Katastrophenschutz).  

Im Rahmen des Modelvorhabens sollen mögliche, rechtsverbindliche Formen der Zusammenarbeit geprüft und 

untersucht werden. Nur mit einer stabilen Kommunikations- und Kooperationsstruktur kann eine 

lösungsorientierte, konstante und nachhaltige Zusammenarbeit erfolgen. Innerhalb des Modellvorhabens wird 

eine mögliche Gründung einer grenzüberschreitenden europäischen Rechtspersönlichkeit im Drei-Länder-Raum 

analysiert und die Zusammenarbeit in einem erweiterten Verflechtungsraum ONE (Oder-Neisse-Elbe) strukturiert 

werden. 

gez. Jan Schönfelder am 24.02.2023 

 

Drugie warsztaty w ramach projektu MORO: „Trzy Kraje – jedna przyszłość – Współpraca na polsko-

niemiecko-czeskim obszarze powiązań” 

 

W dniu 23 lutego 2023 roku, w Unbezahlbar-Lounge w Görlitz odbyły się drugie warsztaty w ramach naszego 

modelowego projektu planowania przestrzennego (MORO): "Trzy kraje, jedna przyszłość - współpraca w polsko-

niemiecko-czeskim obszarze powiązań".  

Po przedstawieniu informacji o istotnych działaniach projektu, warsztaty zostały oficjalnie otwarte przez dr. 

Daniela Meltziana, kierownika Wydziału Europejskiej Polityki Rozwoju Przestrzennego i Współpracy Terytorialnej 

w Federalnym Ministerstwie Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa. Dr Meltzian przedstawił aktualne i 

przyszłe prace Komisji Planowania Przestrzennego Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 

Regionalnej i Transgranicznej, której jest zastępcą przewodniczącego. 

Następnie gości powitał starosta - dr Meyer. Warsztaty koncentrowały się na wymianie doświadczeń na temat 

najlepszych praktyk w transgranicznym planowaniu przestrzennym, z nowymi innowacyjnymi pomysłami, 

perspektywach dla obszaru trójziemia w zakresie połączeń z europejskimi korytarzami transportowymi, dyskusji 

przedstawicieli politycznych na temat memorandum dotyczącego pogłębienia współpracy na trójziemiu i na 

rozszerzonym polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań ONE (Odra-Nysa-Łaba) oraz na prezentacji 

najlepszych przykładów praktycznych z istniejących dwu- lub trójstronnych euroregionalnych ugrupowań 

współpracy terytorialnej (EUWT). 

Na temat memorandum starosta, dr Meyer, dyskutował ze swoimi odpowiednikami z Powiatów Zgorzeleckiego i 

Żarskiego - Arturem Bielińskim i Józefem Radzionem, nadburmistrzem Zittau Thomasem Zenkerem oraz 

naczelnikami wydziałów rozwoju regionalnego Krajów Libereckiego i Usteckiego - Michaelem Ottą i inż. Pavlem 

Hajšmanem. Uzgodniono kwestie uzupełnień i zmian redakcyjnych. W wersji ostatecznej dokument będzie się 

składał z 10 punktów i będzie stanowił ramy dla pogłębiania trójstronnej współpracy na obszarze powiązań Odra-

Nysa-Łaba. 



 
 

 

 
 

 

 
 
Zdjęcie: Powiat Görlitz 
 
Geneza projektu modelowego z łądu przestrzennego 
 
Projekt „Trzy kraje jedna przyszłość - współpraca w obszarze powiązań PL-D-CZ“ jest modelowym 
przedsięwzięciem planowania przestrzennego w zakresie planowania zintegrowanego na obszarze powiązań 
polsko-niemieckich i jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i 
Budownictwa za pośrednictwem Federalnego Instytutu Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią 
(BBSR) do grudnia 2023 r. 
 
Aby efektywnie wykorzystać potencjały i możliwości rozwojowe regionu przygranicznego, konieczna jest ścisła i 
skoordynowana współpraca z krajami sąsiednimi.  
 
W marcu 2020 r. z inicjatywy Powiatu Görlitz odbyło się spotkanie inaugurujące tego projektu modelowego z 
udziałem przedstawicieli politycznych ze wszystkich trzech krajów. Spotkanie to pokazało, jak potrzebna i 
pożądana jest współpraca trójstronna.  
 
W wyniku tych konsultacji zainicjowano trójstronną grupę roboczą. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się 
we wrześniu 2020 r. Podczas narady wyłoniły się pierwsze tematy przyszłej współpracy (m.in. wspólne 
planowanie przestrzenne, rozwój gospodarczy, turystyka, języki sąsiednie, transport, zarządzenie kryzysowe).  
 
W ramach projektu modelowego należy przeanalizować i zbadać możliwe, prawnie wiążące formy współpracy. 
Tylko dzięki stabilnej strukturze komunikacji i współpracy możliwa jest stała i trwała kooperacja ukierunkowana na 
rozwiązania. W związku z tym ma się przeanalizować założenie transgranicznej europejskiej osobowości prawnej 
na obszarze trzech państw oraz zorganizować współpracę w rozszerzonym obszarze powiązań ONE (Odra-
Nysa-Łaba). 
 

Jan Schönfelder w dniu 24.02.2023 r. 

 


