
Stabilność współpracy transgranicznej na przykładzie pograniczy Polski 

 

Głównym celem projektu jest identyfikacja uwarunkowań oraz mechanizmów stabilności 

współpracy transgranicznej na przykładzie pograniczy Polski. Podstawą analizy będzie kompleksowe 

badanie projektów współpracy transgranicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa realizowanych na granicach lądowych Polski 

(po obu jej stronach) w latach 2007-2013 oraz 2014-2020. 

Przeprowadzone w projekcie badania składać się będą z czterech zasadniczych części 

uwzględniających różne aspekty stabilności współpracy: analiza uwarunkowań, analiza charakteru 

współpracy transgranicznej na obszarach pograniczy Polski, analiza sieci współpracy 

(z wykorzystaniem metody Social Network Analysis) oraz analiza jakościowa współpracy w świetle 

badań ankietowych oraz wywiadów z wybranymi beneficjentami. Kluczowe znaczenie dla realizacji 

celów projektu będzie miało porównanie uzyskanych wyników badań dla kolejnych okresów 

programowania UE 2007-2013 i 2014-2020. 

Dotychczas zrealizowane badania naukowe pokazują brak jednego, uniwersalnego wzorca rozwoju 

współpracy transgranicznej, co wynika między innymi z faktu, iż jej kształtowanie na różnych 

pograniczach przebiega w odmienny sposób, gdyż jednostki w nią zaangażowane są osadzone w 

odmiennych uwarunkowaniach i w związku z tym trudne do porównywania. Badania zrealizowane w 

ramach projektu pozwolą na ocenę znaczenia stabilności współpracy w obszarach o różnych 

uwarunkowaniach i odpowiedź na pytanie, czy nie stanowi ona kluczowego, koniecznego i 

przynajmniej częściowo uniwersalnego czynnika rozwoju obszarów pograniczy. Wynika to z faktu, iż 

potencjalnie powinna mieć ona wpływ na procesy integracji oraz efektywności współpracy w długim 

horyzoncie czasowym. Potwierdzenie istnienia i roli tego czynnika w znaczący sposób poszerzyłoby 

stan wiedzy w zakresie badań rozwoju obszarów pograniczy.  

Istotnym elementem planowanego badania będzie uwzględnienie metod analizy sieciowej. 

Umożliwi ona precyzyjne i wymierne określenie stabilności (lub braku stabilności) współpracy oraz 

uwzględnienie w niej aspektów, niemożliwych do zbadania innymi metodami badawczymi.   

Projekt umożliwi lepsze zrozumienie uwarunkowań stabilności współpracy, jej zróżnicowania oraz 

związków z efektami współpracy. Przyczyni się w związku z tym do pogłębienia wiedzy z zakresu 

problematyki geografii politycznej i społeczno-ekonomicznej. 

 

Nr rejestracyjny: 2018/31/B/HS4/00550; Kierownik projektu:  dr hab. Sylwia  Dołzbłasz


