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Obszar – 22 123 km2  

Liczba mieszkańców –  4 150 000 

Stolica – Bolonia 

PołoŜenie geograficzne: 

Region Emilia-Romagna usytuowany jest na północy Włoch. 50% obszaru regionu stanowią 

niziny, 25% wyŜyny a 25% góry. Od południa region graniczy z Morzem Adriatyckim, natomiast 

z pozostałych stron otoczony jest innymi włoskimi regionami takimi jak: Marche, Toskania, 

Liguria, Piemont, Lombardia oraz Wenecja Euganejska. 

Podział administracyjny: 

• 9 prowincji – Bolonia, Modena, Parma, Ferrara, Rawenna, Reggio Emilia, Forli-Cesena, 

Piacenza, Rimini 

• 341 miast/gmin 

Władza polityczna: 

Władza w regionie sprawowana jest przez Prezydenta, Regionalnych Ministrów oraz Parlament 

Regionalny. 

Gospodarka/przemysł: 

Region Emilia-Romagna jest jednym z najbogatszych regionów europejskich, w którym stopa 

bezrobocia wynosi 3,1 %. Stolica regionu Bolonia oraz miasto Modena znajdują się w czołówce 4 

najbogatszych miast włoskich. Przemysł Emilii-Romagna przedstawia się następująco: produkcja 

narzędzi, przetwórstwo spoŜywcze, produkcja ceramiki i maszyn do jej wyrobu, wyrób maszyn 

pakujących, przemysł odzieŜowy, tekstylny i obuwniczy. W regionie produkowane są samochody: 

Ferrari, Ducati, Lamborghini oraz Maserati. Gospodarka oparta jest na ponad 400 000 firm 

działających w większości w sektorze MŚP. Region jest regionem akademickim posiadającym 

uniwersytety w Bolonii, Piacenzie, Parmie, Modenie, Ferrara oraz Bolonii. Uniwersytet w Bolonii 

jest najstarszym uniwersytetem w zachodnim świecie załoŜonym w 1088 roku. Dzięki temu w 

regionie zlokalizowanych jest wiele laboratoriów, centrów naukowych oraz parków naukowo-

technologicznych pracujących w ścisłym połączeniu z biznesem. 

 

 



Turystyka/Kultura: 

PołoŜenie oraz zabytki regionu są jego ogromnym atutem. Na wybrzeŜu znajduje się wiele 

pięknie połoŜonych miejsc wypoczynkowych, a miasta takie jak:  Modena, Rawenna i Bolonia 

przyciągają ogromne rzesze turystów. Oferta turystyczna jest niezwykle bogata i proponuje 

wycieczki szlakiem Leonarda da Vinci  czy Verdiego. 

Produkty regionalne: 

Emilia-Romagna moŜe poszczycić się wieloma produktami regionalnymi, takimi jak: szynka 

parmeńska, ser parmeński, octem balsamicznym oraz winami. 

Obszary współpracy Wielkopolska – Emilia-Romagna 

Pomoc społeczna 

Edukacja 

Kształcenie zawodowe 

Polityka ds. młodzieŜy 

Innowacje  

Design 

Sport 

Wymiana młodzieŜy 

Współpraca między Fundacją Monte Sole i  Muzeum Martyrologicznym 

Wspólne uczestnictwo w programach i projektach europejskich; 

Sieć regionów strategii lizbońskiej - umoŜliwia Wielkopolsce przedstawienie na forum unii 
europejskiej potrzeb i aspiracji w kontekście strategii lizbońskiej, aktywne włączenie się do debaty 
nad jej przyszłym kształtem oraz wymianę doświadczeń z innymi europejskimi regionami w 
zakresie jej wdraŜania na swoim terenie. NaleŜy podkreślić, iŜ wielkopolska jest jedynym 
regionem polskim wchodzącym w skład sieci; 

Wspólne uczestnictwo i organizacja seminariów i konferencji międzynarodowych 

Oficjalna strona regionu: www.regione.emilia-romagna.it 

 

 

 


