
#1 Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
#1 Nachhaltige sozioökonomische Entwicklung

Idea modelu:
● Służy kompleksowej analizie danych z koncentracją nad relacjami społeczno-

gospodarczymi z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju (zielona 
transformacja)

● Uwzględnia zarówno powiązania gospodarcze, jak i społeczne
● Ustawia mobilność jako kluczowy element niezbędny do współpracy
● Patrzy perspektywicznie na rynek pracy, bada skalę wykluczenia społecznego
● Podkreśla konieczność poznania kultury i języka oraz likwidacji uprzedzeń we 

wzajemnej współpracy

Modellidee:
● Es dient einer umfassenden Datenanalyse mit Fokus auf sozioökonomische 

Zusammenhänge unter Berücksichtigung der Anforderungen einer nachhaltigen 
Entwicklung (Grüne Transformation)

● Es berücksichtigt sowohl wirtschaftliche als auch soziale Bindungen
● Es macht Mobilität zu einem wichtigen Element für die Zusammenarbeit
● Er hat eine Perspektive auf den Arbeitsmarkt und untersucht das Ausmaß der 

sozialen Ausgrenzung
● Es betont die Notwendigkeit, Kultur und Sprache kennenzulernen und Vorurteile 

in der gegenseitigen Zusammenarbeit abzubauen

Podstawowe zjawiska do badania

Ruch odwiedzających jednodniowych / Tagesbesucher

Potoki pasażerskie dla całego regionu / Passagierströme für 
die ganze Region

Dostępność terytorialna do usług / Territoriale 
Zugänglichkeit zu Dienstleistungen / Daseinsvorsorge

Potencjał demograficzny dla rynku pracy / 
Demografiepotenzial für den Arbeitsmarkt

Zielona transformacja / Grüne Transformation

Edukacja i rynek pracy / Bildung und Arbeitsmarkt

Transgraniczna aktywność społeczna / Grenzübergreifende 
soziale Aktivität

Rezerwa

Potoki pasażerskie pracownicze / Passagierströme auf dem 
Arbeitsmarkt

Transgraniczna współpraca gospodarcza / 
Grenzübergreifende Wirtschaftskooperation



#2 Możliwie szeroka i praktyczna analiza zjawisk
#2 Möglicherweise breite und praktische Analyse von Phänomenen

Idea modelu:
● Najbardziej kompleksowa analiza, nastawiona na planowanie infrastruktury i 

wsparcie mobilności
● Koncentruje się na przyszłości rynku pracy jako wyznaczniku zmian społeczno-

gospodarczych
● Uwzględnia turystykę jako element gospodarki regionu
● Podkreśla konieczność poznania kultury i języka oraz likwidacji uprzedzeń we 

wzajemnej współpracy

Modellidee:
● Die umfassendste Analyse mit Fokus auf Infrastrukturplanung und 

Mobilitätsunterstützung 
● Es konzentriert sich auf die Zukunft des Arbeitsmarktes als Determinante 

sozioökonomischer Veränderungen 
● Es umfasst den Tourismus als Element der Wirtschaft der Region 
● Es betont die Notwendigkeit, Kultur und Sprache kennenzulernen und Vorurteile 

in der gegenseitigen Zusammenarbeit abzubauen 

Podstawowe zjawiska do badania

Ruch turystyczny (co najmniej jeden nocleg) / 
Touristenverkehr (mindestens eine Übernachtung)

Potoki pasażerskie dla całego regionu / Passagierströme für 
die ganze Region

Dostępność terytorialna do ośrodków miejskich / Territoriale 
Zugänglichkeit zu Städten

Potencjał demograficzny dla rynku pracy / 
Demografiepotenzial für den Arbeitsmarkt

Edukacja i rynek pracy / Bildung und Arbeitsmarkt

Transgraniczna współpraca gospodarcza / 
Grenzübergreifende Wirtschaftskooperation

Transgraniczna aktywność społeczna / Grenzübergreifende 
soziale Aktivität

Rezerwa

Stan infrastruktury transportowej / Stand der 
Verkehrsinfrastruktur

Potoki pasażerskie pracownicze / Passagierströme auf dem 
Arbeitsmarkt

Jakość życia / Lebensqualität



#3 Analityka bieżąca i mobilność
#3 Echtzeitanalyse und Mobilität

Idea modelu:
● Skoncentrowana na optymalizacji koordynacji współpracy (planowanie, strategia, 

reprezentowanie, operowanie) i sieciowanie sojuszy
● Analizuje kompleksowo potoki pasażerskie (turystyczny i pracowniczy) -

skoncentrowany na optymalizacji mobilności
● Analizuje rynek pracy i powiązania gospodarcze, w szczególności z 

uwzględnieniem branż innowacyjnych
● Podkreśla konieczność poznania kultury i języka oraz likwidacji uprzedzeń we 

wzajemnej współpracy

Modellidee:
● Fokussiert auf die Optimierung der Kooperationskoordination (Planung, Strategie, 

Vertretung, Betrieb) und Vernetzung von Allianzen
● Analysiert umfassend die Passagierströme (Touristen und Arbeitskräfte) -

fokussiert auf die Optimierung der Mobilität
● Analysiert den Arbeitsmarkt und die Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere im 

Hinblick auf innovative Branchen
● Es betont die Notwendigkeit, Kultur und Sprache kennenzulernen und Vorurteile 

in der gegenseitigen Zusammenarbeit abzubauen

Podstawowe zjawiska do badania

Ruch odwiedzających jednodniowych / Tagesbesucher

Potoki pasażerskie dla całego regionu / Passagierströme für 
die ganze Region

Potoki pasażerskie pracownicze / Passagierströme auf dem 
Arbeitsmarkt

Potencjał innowacyjnych branż gospodarczych i otoczenia 
biznesu / Potenzial der innovativen Wirtschaftsbranchen

Edukacja i rynek pracy / Bildung und Arbeitsmarkt

Transgraniczna współpraca instytucjonalna / 
Grenzübergreifende institutionelle Zusammenarbeit

Rezerwa

Potencjał demograficzny dla rynku pracy / 
Demografiepotenzial für den Arbeitsmarkt

Zielona transformacja / Grüne Transformation

Dostępność terytorialna do usług / Territoriale 
Zugänglichkeit zu Dienstleistungen / Daseinsvorsorge


