
5 lat Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska

- doświadczenia i perspektywy 
na przyszłość 



AO na tle województwa opolskiego – potencjał rozwojowy

25%
powierzchni

Dane dla 2016 r. w przypadku danych charakteryzujących rynek pracy dane dot. podmiotów pow. 9 pracujących

34%
ludności

44%
pracujących

1,51
Iloraz* 

przepływów do 
pracy 

43%
Udział PSP 

w produkcji 
sprzedanej 

przemysłu woj.

40%
podm. gosp.

* Stosunek przyjeżdżających do pracy do wyjeżdżających na podstawie NSP 2011, w województwie opolskim =0,9

o28%
wyższa wartość 
PSP  (ceny bież.) 
/mieszkańca w zł

o18%
wyższe wydatki 

inwestycyjne 
budżetów gmin na 

mieszkańca w zł



Aglomeracja Opolska – potencjał 

Regionalny rynek pracy i centrum edukacji, 
wyższe uczelnie, podmioty badawczo-rozwojowe

Sektor przedsiębiorstw o dużej konkurencyjności 
zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych

21 gmin o dużych i zróżnicowanych możliwościach 
rozwoju

WSPÓŁDZIAŁANIE   → ZIT

Opole – konkurencyjny ośrodek wojewódzki



Aglomeracja Opolska – doświadczenia

Ścieżki 
rowerowe

Centra 
przesiadkowe

Niskoemisyjne 
rozwiązania 

transportowe

Dziedzictwo 
historyczne           

Edukacja 
na poziomie 

ogólnym 
i zawodowym

Tereny
inwestycyjne

Opieka 
przedszkolna

Sprawdziliśmy się 
jako Instytucja 

Pośrednicząca ZIT !

40 zawartych umów 
221,7 mln zł 

dofinansowaniaJST + Uczelnie + instytucje publiczne 
+ podmioty prywatne



Aglomeracja Opolska – wyzwania

Dynamika inwestycji
Wykorzystanie 

potencjału, 
w tym turystycznego 

Rozwiązania 
komunikacyjne

• Nowoczesne centra przesiadkowe, powiązania komunikacyjne, w tym ścieżki 
rowerowe i niskoemisyjne rozwiązania komunikacyjne

• Oferta turystyczna – m.in. Jeziora Turawskie
• Atrakcyjne miejsca pracy
• Konkurencyjne przedsiębiorstwa
• Dostępność i wysoka jakość usług publicznych (żłobki, przedszkola, szkoły, itp.)

Wzrost znaczenia instrumentu ZIT



Dziękuję za uwagę



Aglomeracja Opolska
- biegun wzrostu w skali regionalnej



• Nieuniknionym skutkiem ubocznym wzrostu gospodarczego jest 

tworzenie się biegunów wzrostu. 

• Procesy rozwojowe są dynamizowane przez aglomeracje miejskie.  

W przeszłości  decydował o nich przemysł , obecnie usługi a 

kluczowym czynnikiem wzrostu są innowacje.



Powstanie Aglomeracji Opolskiej

• Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia

Aglomeracji Opolskiej opublikowanego 31 października 2012 roku

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Początkowo tworzyło ją

20 gmin znajdujących się w obszarze funkcjonalnym Opola.

• W październiku 2013 powołane zostało Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska .

• W 2014 roku dołączyła gmina Tułowice. Aktualnie w jej skład wchodzi miasto

na prawach powiatu –Opole , 7 gmin miejsko – wiejskich i 13 gmin wiejskich
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Cel powołania

• Poprawa konkurencyjności poprzez wykorzystanie  posiadanego potencjału
• Wzajemna pomoc w przezwyciężaniu trudności i rozwiązywaniu problemów
• Wszechstronna płaszczyzna współpracy a w szczególności:

-planowanie strategiczne i przestrzenne
-rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów
-transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola 
-transport zbiorowy
-ochrona zasobów przyrodniczych
-ochrona środowiska
-ochrona przeciwpowodziowa
-w zakresie oświaty, kultury, sportu, turystyki



Potencjał / atuty Aglomeracji Opolskiej

• dogodne położenie w układzie komunikacyjnym zewnętrznym;

• zróżnicowana struktura gospodarki, w tym sektora produkcyjnego;

• dobra kondycja małych i średnich przedsiębiorstw;

• zasoby surowców dla rozwoju przemysłu spożywczego, wapienniczego 
i cementowego;

• dostęp do wykwalifikowanych zasobów ludzkich;

• wysoka dostępność do infrastruktury społecznej



Bilans otwarcia Aglomeracji

• ¼  powierzchni województwa

• 1/3 ludności

• 40% liczby pracujących i produkcji sprzedanej

• Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i mieszkania oddane do 

użytkowania około 50 % wartości wojewódzkich

• Bezrobotni 25,7% ogółem dla województwa

• Sytuacja demograficzna: przyrost naturalny na 1000 ludności-0,3wobec-1,0 dla 

województwa, saldo migracji zagranicznych na 1000 ludności -1,9 , województwo-1,6



Biegun wzrostu( teoria –Francois Perroux)

• Jest to punkt w przestrzeni( zazwyczaj duży ośrodek miejski) , w którym została zlokalizowana działalność
gospodarcza o charakterze podstawowym ,

• cechująca się dobrym prosperity i licznymi powiązaniami w tym z sektorem usług
( zwłaszcza bankowych ) ,

• o dużej atrakcyjności dla podmiotów gospodarczych ,

• tworzący poprzez kolejne lokalizacje impulsy wzrostowe

• przez co rozwija się szybciej niż cały region ,

• oddziałując na sytuację w regionie zarówno pozytywnie jak i negatywnie

Przestrzeń jako obszar, na którym znajdują się centra zdolne do wytwarzania sił dośrodkowych
i na które oddziałują siły odśrodkowe



Aktualny obraz Aglomeracji Opolskiej 
(wybrane aspekty)
• Ludność

-spowolnienie spadku przyrostu naturalnego ( w 2017 r.-0,2 ) 

-dodatnie saldo migracji stałej 0,1

-wzrost  współczynnika  obciążenia demograficznego z 50,3 (  2010 r.) do 59,5 w 2017 r

• Rynek pracy i produkcja

-Pracujący na 1000 ludności 258- 2010 r. ,282- 2017 r.

-Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2017 r.-3,7( 2010-5,7)

-Podmioty gospodarki narodowej( wzrost w latach 2010-2016 o 1218 a w przeliczeniu na 1000ludności spadek w 2017r. do 118,5 
z 168,4 w 2010 r.

-produkcja sprzedana przemysłu - wzrost o ok 20%

• Infrastruktura techniczna

-Ludność korzystająca z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej osiągnęła blisko 100% ogółu ludności

-mieszkania oddane do użytkowania w 2017r. 30 na 10 tys. ludności ( 2010-36,9)



Infrastruktura społeczna
Wzrost:

- liczby i mieszkańców miejsc w domach (ok.20%)pomocy społecznej -13 DPS w 2017 r. z liczbą 
mieszkańców ok.860

- Liczby porad lekarskich z 7045 do7203

- Liczby dzieci w przedszkolach na 1000dzieci w wieku 3-6 lat z 777do 871

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Dysproporcje rozwojowe wraz z  podejściem terytorialnym przekładają się na wzrost znaczenia 

zarządzania zintegrowanego terytorialnie , którego istotnym narzędziem są Obszary Funkcjonalne . 

W województwie opolskim oprócz Aglomeracji Opolskiej , która pełni rolę ponadregionalną , 

powołano 4 : Subregion Brzeski, Subregion Kędzierzyńsko- Strzelecki, Kluczbork- Namysłów – Olesno, 

Partnerstwo Nyskie 



Aglomeracja Opolska na tle pozostałych obszarów 
funkcjonalnych  województwa opolskiego

 

WYSZCZEGÓLNIENIE
AGLOMERACJA 

OPOLSKA

SUBREGION 

BRZESKI

SUBREGION 

KĘDZIERZYŃSKO - 

STRZELECKI

KLUCZBORK - 

NAMYSŁÓW - OLESNO

PARTNERSTWO 

NYSKIE

Powierzchnia w km2 2369 665 1201 2573 2304

Ludność  (stan w dniu 31.12) 334461 73191 158791 173714 232698

Ludność na km2 141 110 132 68 101

Ludność w wieku przedprodukcyjnym  (stan w dniu 31.12) 52894 12986 24564 28334 36958

Ludność w wieku produkcyjnym  (stan w dniu 31.12) 209687 45268 100030 109598 144182

Ludność w wieku poprodukcyjnym  (stan w dniu 31.12) 71880 14937 34197 35782 51558

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób wieku produkcyjnym 59,5 61,7 58,7 58,5 61,4

Urodzenia żywe 3.234 726 1.422 1.660 1.941

Zgony 3304 810 1725 1991 2854

Przyrost naturalny na 1000 ludności -0,2 -1,1 -1,9 -1,9 -3,9

Saldo migracji stałej na 1000 ludności 0,1 0,1 -2,8 -1,5 -1,8

Pracujący na 1000 ludności (stan w dniu 31.12)  a
282 199 215 177 163

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (stan w dniu 31.12) 3,7 5,0 4,3 3,8 5,0

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon na 1000 ludności

 (stan w dniu 31.12) b 118,5 115,1 85,3 92,5 93,9

Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności 3,0 3,0 0,9 2,2 1,1

Dochody budżetów gmin na 1 mieszkańca 4877 4133 3902 3761 3707

Wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca 4851 4164 3980 3806 3773

Przedszkola (stan na początek roku szkolnego) 139 23 60 62 82

Dzieci w przedszkolach na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat 871 694 852 734 745

Domy i zakłady pomocy społecznej (stan w dniu 31.12) 13 2 15 10 23

Mieszkańcy domów i zakładów pomocy społecznej na 1000 ludności 2,2 1,1 5,0 3,1 7,1

Porady lekarskie na 1000 ludności 7203 6543 6699 5611 6500

Wypożyczenia w bibliotekach publicznych na 1 czytelnika 16,1 14,9 20,3 16,7 20,2

Miejsca noclegowe 2919 407 837 1208 4475

Turystyczne obiekty noclegowe 53 10 15 33 53

a  Dane dotyczą podmiotów gospodarczych w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez pracujących w gospodrstwach indywidualnych w rolnictwie.

b  Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.

WYBRANE DANE DLA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.



AO na tle pozostałych obszarów 
funkcjonalnych w 2017 r.

• Powierzchnia porównywalna z 
Partnerstwem Nyskim

• Największa liczba ludności 334461-
ok35% i największe zagęszczenie 
ludności 

• Najmniejsza stopa bezrobocia

• Największa liczba podmiotów g,n

• Najwyższe dochody gmin na 
1mieszkańca

• Największa liczba dzieci w 
przedszkolach na 1000dzieci w wieku 
3-6lat 

• Najmniej korzystny współczynnik 
obciążenia demograficznego w 
Subregionie Brzeskim( 61,7 )

• Przyrost naturalny najniższy na 
obszarze Partnerstwa Nyskiego-3,9

• Saldo migracji stałej najwyższą 
wartość ujemną osiągnęło w 
Subregionie Kędzierzyńsko –
Strzeleckim-2,8

• Największa liczba domów i zakładów 
pomocy społecznej na terenie 
Partnerstwa Nyskiego oraz największa 
liczba wypożyczeń w bibliotekach 
publicznych i największa liczba miejsc 
noclegowych



Zakończenie

• Wiele teorii rozwoju odmiennie definiuje przyczyny zróżnicowania 
wobec czego nie dostarczają one polityce regionalnej rozwiązań do 
skutecznego ich niwelowania. Jednak poprzez uwypuklenie coraz to 
nowych czynników  nie wykluczają się wzajemnie

• Wpływ ośrodka wzrostu na otoczenie poprzez efekt zasysania i efekt 
rozprzestrzeniania



Dziękuję za uwagę



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
jako element Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 

- perspektywa Instytucji Zarządzającej



PODEJŚCIE TERYTORIALNE W RPO WO 2014-2020

ODDOLNE

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO 
ROZWOJU TERYTORIALNEGO

NOWE PODEJŚCIE 
W PROGRAMOWANIU



ZARZĄDZANIE RPO WO 2014-2020

ZARZĄDZANIE W ZIT

STRATEGICZNE OPERACYJNE

WŁADZE SAMORZĄDOWE

WŁADZE REGIONU/
ZWO/IZ RPO WO 2014-2020

PRACOWNICY/DYREKCJA ZIT

PRACOWNICY/DYREKCJA IZ



PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA



RPO WO 
2014-2020

TERENY 
INWESTYCYJNE

STRATEGIE 
NISKOEMISYJNE

EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA

DZIEDZICTWO 
KULTUROWE

KSZTAŁCENIE 
OGÓLNE

EDUKACJA 
PRZEDSZKOLNA

KSZTAŁCENIE 
ZAWODOWE

ZAKRES WSPARCIA ZIT W RPO WO 2014-2020

ZIT

7,6% alokacji RPO

71,8 mln EURO

57,3 mln Euro

14,5 mln EURO

6,0% EFRR

1,5% EFS



RANKING ZITów
% poziom kontraktacji ZIT/RIT

Źródło: Opracowanie własne RZF/DPO na podstawie danych ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl

[stan na 30 września 2018 r.]

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


RANKING ZITów
% poziom rozliczonych wydatków ZIT/RIT

Źródło: Opracowanie własne RZF/DPO na podstawie danych ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl

[stan na 30 września 2018 r.]

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


www.rpo.opolskie.pl

rpowo2014@opolskie.pl Opolskie przyjazne 
mieszkańcom i przedsiębiorcom



Dziękuję za uwagę



Rola Opola jako ośrodka centralnego 
Aglomeracji Opolskiej

w kształtowaniu potencjału obszaru funkcjonalnego



Opole – ośrodek centralny Aglomeracji Opolskiej

38% ludności AO

55% podmiotów gospodarczych AO

20% produkcji sprzedanej przemysłu WO 

Źródło informacji: opracowanie własne na podstawie danych GUS, dane dot. 2017 r., w przypadku produkcji sprzedanej przemysłu dane podano z wykorzystaniem wartości według cen bieżących.

25% pracujących w sektorze przedsiębiorstw WO



Wysoki udział ludności w wieku 
produkcyjnym128 tys. mieszkańców 

Opole – demografia

Wzrost liczby urodzeń 

Dodatni przyrost naturalny (nadwyżka 
zgonów nad urodzeniami)

Źródło informacji: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Przedsiębiorczy Opolanie

Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2015 r. 

Wysoki udział 
mikroprzedsiębiorstw

Konkurencyjność 
i innowacyjność 

Bardzo dobre wskaźniki 
przedsiębiorczości

Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym (2017)
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1,5 tysiąca 
podmiotów

Dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej

20% produkcji całego 
województwa

Prawie 40% wzrost 
w ostatnich 5 latach

Wykres. Produkcja przemysłowa w Opolu w latach 2011-2017 (w mld zł) 1/3 
produkcji przemysłowej 

na eksport

3,6

3,9 3,9
3,7

4,7 4,8

5,4

2,5

3,5

4,5

5,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Źródło informacji: opracowanie własne na podstawie danych GUS, dane wg cen bieżących



Dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w latach 2014-2017
wg miast wojewódzkich (w %)

21,0%
20,3% 19,7%

17,7% 17,5%
16,8%

15,8% 15,7% 15,6% 15,2% 14,9%
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Źródło danych: Urząd Statystyczny



Opole – budowanie potencjału AO

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu 

Konkurencyjność na rynkach krajowych i 
zagranicznych

Regionalny rynek pracy 
i ośrodek edukacji (uczniowie, studenci)

Wysoka dynamika inwestycji i rosnąca 
konkurencyjność

• Rosnąca wartość PSP/mieszkańca 
(26 % wzrost 2016 r/2010 r. 

• Wyższy niż przeciętnie w 
województwie wskaźnik 
przedsiębiorczości

• Wyższy niż przeciętnie w 
województwie udział spółek 
z kapitałem zagranicznym 

• Wzrost miejsc pracy i liczby 
pracujących

• Wzrost dochodów własnych 
budżetów gmin (43%)



Aglomeracja Opolska

wykorzystanie potencjału ZIT
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Opieka przedszkolna
40 umów o dofinansowanie

ponad  220 mln zł dofinansowania



Opole jako centrum Aglomeracji

współdziałanie i wykorzystanie potencjału

Rynek pracy 
Szkoły 
wyższe

Gospodarka Turystyka

Aktywność Sprawność 
instytucjonalna

ZIT
Fundusze 
Europejski



Dziękuję za uwagę



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
- szansa na rozwój gmin miejsko – wiejskich 



Gmina Lewin Brzeski w pigułce
• Gmina Lewin Brzeski jest gminą miejsko-wiejską, leży u ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry,

w zachodniej części województwa opolskiego, przy szlaku kolejowym linii Wrocław –
Katowice i w pobliskim sąsiedztwie autostrady A4 i DK94.

• Stolica Gminy - miasto Lewin Brzeski znajduje się 25 km od Opola oraz 60 km od Wrocławia
i jest jednym z najstarszych miast Polski południowo-zachodniej.

• Powierzchnia Gminy wynosi niemal 160 km2, a liczba ludności kształtuje się na poziomie
12 723, z czego miasto Lewin Brzeski zamieszkuje 5 579 osób, pozostała grupa
to mieszkańcy obszarów wiejskich (stan na 31.12.2017r.).

• Tereny wiejskie Gminy Lewin Brzeski podzielone są na 20 sołectw.

• W Gminie Lewin Brzeski funkcjonuje również utworzona w 2015 roku Podstrefa Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni ponad 31 ha.

• Gmina Lewin Brzeski ma charakter przemysłowo-rolniczy. Wśród największych zakładów
przemysłowych, których siedziba znajduje się na terenie gminy należą: Strunobet-Migacz Sp.
z o.o., Mera Schody S.A., Gabag Sp. z o.o. Sp. k., Starpool, SEGA Stanisław Gabruk Sp.k.



Wybrane informacje o Gminie Lewin Brzeski

• 8 placówek oświatowych, w tym 3 Publiczne Szkoły Podstawowe, 5 Publicznych Przedszkoli.

• 3 kościoły parafialne w Lewinie Brzeskim, Łosiowie oraz Skorogoszczy.

• 3 Ochotnicze Straże Pożarne w Lewinie Brzeskim, Łosiowie oraz Skorogoszczy.

• Stadion miejski „Olimpia” w Lewinie Brzeskim.

• Kąpielisko w Lewinie Brzeskim (jedyne kąpielisko w powiecie brzeskim spełniające wymogi
określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

• 2 placówki kulturowe w Lewinie Brzeskim oraz Łosiowie.

• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim wraz z 4 filiami.

• Wiele zabytkowych budynków, kościołów, w tym tych o unikalnych średniowiecznych
polichromiach, dworów oraz pałac z 1771 roku, który obecnie stanowi jedną z piękniejszych w
Polsce Publicznych Szkół Podstawowych.





Gmina Lewin Brzeski jako 
Członek czterech Stowarzyszeń 

 Gmina Lewin Brzeski jest członkiem 4 stowarzyszeń, tj.: Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Opolszczyzna”, Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Związku Gmin Śląska
Opolskiego oraz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska powołane zostało przez 20 gmin z terenu województwa
opolskiego w październiku 2013 r. Gmina Lewin Brzeski wyraziła wolę jego utworzenia uchwałą
z dnia 24 września 2013r.

 Aglomerację tworzy Opole - miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13
gmin wiejskich. Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier
hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców,
a także wzrost konkurencyjności gmin - Partnerów.





Związek Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych(ZIT) 
- jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014 - 2020

 W okresie programowania na lata 2014 - 2020 powołana została nowa Instytucja Pośrednicząca - Związek Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT), którego rolę pełni Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

 W lipcu 2013r. Określone zostały Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, będące kluczowym 
dokumentem w zakresie możliwości wykorzystania środków przeznaczonych 
dla miejskich obszarów funkcjonalnych,  w tym Aglomeracji Opolskiej, w ramach instrumentu finansowego ZIT.

 Główne zadania Związku ZIT polegają na przeprowadzaniu naborów wniosków, udziale w ich ocenie, opracowywaniu list 
rankingowych projektów oraz promowaniu i informowaniu we współpracy 
z Instytucją Zarządzającą (tj. Zarządem Województwa Opolskiego) o działaniach podejmowanych w ramach Programu 
i osiąganych efektach.

 W ramach ZIT Gmina Lewin Brzeski podjęła i zrealizowała szereg działań, wśród których wymienić należy zarówno projekty 
miękkie, jak i te inwestycyjne.



Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne 
zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy

 28 listopada 2016r. zadanie Gminy Lewin Brzeski, dotyczące adaptacji zabytkowego budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Skorogoszczy na cele edukacyjno – kulturalne, zostało uwzględnione na liście zadań przyjętych
przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Ochrona
środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 Podpisanie umowy nastąpiło w lipcu 2017r. Zadanie obejmowało przebudowę z rozbudową budynku usług
publicznych oraz adaptacją poddasza na cele PSP w Skorogoszczy. Realizacja zadania rozłożona została na okres
2017-2018.

 Celem projektu było zwiększenie dostępności do obiektu zabytkowego objętego ochroną konserwatorską.

 Uroczyste otwarcie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej miało miejsce 3 września 2018 roku.

 Koszty realizacji inwestycji wynoszą ok: 4 000 0000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE
w ramach RPO WO na lata 2014-2020 na poziomie: 2 200 000,00 zł.



W trakcie realizacji





Poprawa efektywności energetycznej 
budynku użyteczności publicznej Publicznej

Szkoły Podstawowej w Łosiowie

 Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Łosiowie, w ramach której wykonana została głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą
i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE, instalacja
systemów chłodzących.

 Koszt projektu to 1 280 642,95zł, a kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
wyniosła 683 942,65zł.



Przed realizacją



Po realizacji



Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 
w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 

 W ramach projektu w Lewinie Brzeskim zostanie wykonane zagospodarowanie terenu przed
dworcem PKP, na które składać się będzie: budowa wewnętrznego układu komunikacji (zjazdy,
miejsca parkingowe, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy), wiaty na rowery (ok. 60 sztuk stojaków),
pochylnia dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie, elementy małej architektury (ławki, kosze na
odpady, kiosk info, elektroniczna tablica informacyjna, oświetlenie drogowe – ok 80 sztuk nowych
punktów, monitoring). Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami z terenu powiatu
opolskiego (Komprachcice, Prószków, Chrząstowice, Łubniany, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa)
i Powiatem Opolskim.

 Wartość zadania: 2 044 849,55 zł, dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WO 2014-2020
oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna: 1 738 122,11 zł.



Projekt 

zagospodarowania 

terenu



Projekt edukacyjny pn. „Przedszkole dla wszystkich przyjazne –
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 

w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

 Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014 – 2020, w ramach konkursu dla
poddziałania Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej. Całkowita wartość projektu
to 3 529 925,00 zł, z czego dofinansowanie kształtuje się na poziomie 2 999 925,00 zł.

 Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 30.06.2019r.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
co zostanie osiągnięte poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w wieku od 3 do 6
lat, ich rodziców oraz nauczycieli.



Założenia projektu edukacyjnego i jego obszary

 Projekt zakłada dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki
korekcyjnej oraz z zakresu logopedii. Zadania te realizowane są przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum
Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Specjaliści podczas pobytu w przedszkolu przeprowadzają zajęcia
indywidualne lub grupowe, udzielają konsultacji dla nauczycieli lub rodziców, analizują opinie i orzeczenia dzieci.

 Drugi obszar to podnoszenie jakości kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych,
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. W ramach tego działania przewiduje się organizację
dwóch projektów edukacyjnych: z zakresu kompetencji społecznych, kreatywności oraz pracy zespołowej oraz realizację
zadań w pracowniach eksperymentalnych, których celem będzie podniesienie kompetencji kluczowych, w tym
innowacyjności oraz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Obydwa projekty zakładają wyjazdy do Teatru Lalki
i Aktora w Opolu oraz pracowni HUMANIKUS w Opolu.

 Trzeci obszar objęty projektem to: przygotowanie kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć z dziećmi
|o różnych możliwościach rozwojowych, w związku z powyższym, nauczyciele przedszkoli realizują studia podyplomowe
z zakresu: języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz surdopedagogiki.



Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej – budynków OSP 

w Gminie Lewin Brzeski
 Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej

w Gminie Lewin Brzeski, poprzez przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynków Ochotniczej
Staży Pożarnej w Lewinie Brzeskim i w Skorogoszczy, wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.

 Projekt został zakwalifikowany do rozstrzygnięcia w ramach konkursu do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.

Budynek OSP w 
Lewinie Brzeskim –
stan obecny

Budynek OSP w 
Skorogoszczy – stan 
obecny



Budowa ścieżek pieszo - rowerowych wraz z oświetleniem 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, 

dróg gminnych - w Gminie Lewin Brzeski
 Długość planowanej ścieżki: 10,10 km. 

Infrastrukturę towarzyszącą tworzy oświetlenie.

 Przewidywany zakres robót:

- remont, rozbiórkę istniejącej nawierzchni,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie infrastruktury rowerowej – przejazdy 
rowerowe,

- oświetlenie drogowe typu LED, punktowe             
w miejscach newralgicznych,

- budowa/przebudowa ciągów komunikacyjnych, 
dróg rowerowych oraz zjazdów,

- Wykonanie ułatwień dla 
niepełnosprawnych(obniżone krawężniki).

 Projekt w trakcie oceny merytorycznej.
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Projekty partnerskie w ramach ZIT 
- korzyści i wyzwania



IDEA PROJEKTÓW PARTNERSKICH
- dzięki partnerstwu podmioty uzupełniają swoje brakujące zasoby – możliwość 

kompleksowego podejścia do problemu i osiągnięcie celu w jak najbardziej efektywny 

sposób,

- każdy z partnerów musi mieć odpowiedni udział w realizacji projektu – zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne, finansowe,

- działania na szerszą skalę.



WYBÓR I ZMIANA PARTNERÓW
- wybór partnerów dokonywany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

- odpowiedni sposób wyboru partnerów regulują zapisy ustawy wdrożeniowej,

- nowelizacja ustawy wdrożeniowej dopuściła możliwość zmiany partnera – w 
uzasadnionych przypadkach, w celu prawidłowej realizacji projektu, za zgodą 
Instytucji Zarządzającej.



UMOWA O PARTNERSTWIE
Porozumienie oraz umowa pomiędzy partnerami powinna określać w szczególności:

- przedmiot porozumienia albo umowy,

- prawa i obowiązki stron,

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych 
partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu 
z partnerów,

- Sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z postanowień tego 
porozumienia lub umowy. 



UMOWA O PARTNERSTWIE 
– KORZYŚCI

- czytelnie określone prawa i obowiązki lidera i partnerów względem siebie,

- możliwość uniknięcia lub wskazanie sposobu rostrzygnięcia ewentualnych 
sporów,

- jasny i zrozumiały sposób rozliczenia projektu,

- dobre partnerstwo powinno opierać się na zasadzie zaufania, dialogu, równości, 
odpowiedzialności, transparentności, konsensusu, rzetelności i solidarności,

- sprawna i precyzyjna komunikacja przebiegająca w dwóch kierunkach,

- utrzymywanie komunikacji mimo problemów i trudności. 



PROJEKTY PARTNERSKIE – WYZWANIA  
- prawidłowa koordynacja działań w ramach projektu,

- możliwość osiągnięcia większych efektów niż przy realizacji projektu 
niepartnerskiego,

- wzajemne inspirowanie się, wymiana dobrych praktyk,,

- tworzenie kultury współpracy – wzajemne wspieranie się i pomoc,  

- dobieranie partnerów pod kątem uzupełnienia brakujących zasobów.



PROJEKTY PARTNERSKIE – ZAGROŻENIA

- brak porozumienia przy realizacji projektu między partnerami,

- brak płynności finansowej przez opóźnienie jednego z partnerów,

- nieosiągnięcie celu i wskaźników zadań przez jednego z partnerów.



LIDER I PARTNER
- umowa o dofinansowanie projektu zawierana jest tylko z partnerem wiodącym 

(liderem) i tylko on ma status beneficjenta, ponoszącego pełną odpowiedzialność za 
przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu,

- lider komunikuje się z IZ (w imieniu własnym i partnerów),

- odpowiedzialność lidera ma również wymiar finansowy (np. zwrot środków z 
odsetkami z tytułu korekt finansowych nałożonych na projekt jest obowiązkiem 
lidera, nawet jeśli nieprawidłowości zostały spowodowane przez innego partnera),

- lider i partnerzy projektu odpowiadają za prawidłową realizację swoich zadań każdy 
we własnym zakresie (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie),



PROJEKTY PARTNERSKIE 
– GMINA KOMPRACHCICE 

- Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na     
odcinku Ochodze – Komprachcice, lider Powiat Opolski, wartość całkowita projektu 
47 189 944,94, dotacja 39 791 064,92; w tym: Gmina Komprachcice    6 058 
737,94, dotacja 4 751 042,00, wkład własny 1 307 705 zł.

- Czas na rower – budowa ścieżek rowerowych w AO, lider Miasto Opole, wartość 
całkowita projektu 33 274 665,98, dotacja 22 223 348,02; w tym: Gmina 
Komprachcice 13 396 782,92, dotacja 8 942 352,59 zł. 



PROJEKTY PARTNERSKIE 
– GMINA KOMPRACHCICE 

„Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, lider Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Zadanie 4 Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie 
edukacyjno- zawodowe (Gmina Komprachcice)

Liczba uczniów z gminy Komprachcice objętych wsparciem 603 (272 K i 331 M).

Zadanie 5 Wsparcie uczniów ze SPE (Gmina Komprachcice)

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęta wsparciem 77 (30 K i 47 M).

Całkowita wartość projektu 4 576 362,90 zł.

Na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych przeznaczono dla gminy Komprachcice kwotę blisko 100.000 zł.
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Solidarni w obliczu zagrożeń
- partnerskie działania gmin Aglomeracji Opolskiej



1. Poprawa systemu koordynacji prowadzonych działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych oraz rozbudowa systemów powiadamiania mieszkańców o 
zagrożeniach



2. Poprawa wyposażenia gmin Aglomeracji Opolskiej w sprzęt, materiały       i 
infrastrukturę przewidzianą do wykorzystania  w czasie nadzwyczajnych zagrożeń













3 . Szkolenia i edukacja społeczne



Podpisanie porozumienia przez osoby reprezentujące poszczególnych Partnerów, 
poprzedzone sesjami rad gmin, miast i powiatów potwierdzającymi przystąpienie 
każdej JST do programu 09 -10.2018 r.



Uroczysta inauguracja funkcjonowania porozumienia 
Krasiejów – 18.10.2016 r.



Spotkanie z Komendantem Głównym 
Państwowej Straży Pożarnej



Spotkanie z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Komendantem Głównym         

Państwowej Straży Pożarnej



Spotkanie z Wojewodą Opolskim 



Zasoby materiałowe i sprzętowe pozostające obecnie w dyspozycji Partnerów porozumienia:
- worki na piasek - 261 400 szt. – stan docelowy – 463 000 szt.
- geowłóknina – 3800 m2 – stan docelowy – 44 000 m2

- urządzenia do nasypywania worków piaskiem – 2 szt. – stan docelowy – 13 szt.
- pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej – 3 szt. – stan docelowy  - 11 szt.
- rękawy przeciwpowodziowe – 650 m – stan docelowy – 4440 m
- plandeki – 23 099 m2 – stan docelowy – 51 000 m2

- łóżka polowe ze śpiworami – 436 szt. – stan docelowy – 950 szt.
- agregaty prądotwórcze 100 kW – 2 szt. – stan docelowy – 8 szt.



W dniu 21 września 2017 r. podpisano list intencyjny pomiędzy gminami 
wchodzącymi w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, KW PSP  oraz 
KM PSP  w Białymstoku dot. realizacji projektu „Solidarni w obliczu zagrożeń”



Rozwój żeglugi na rzece Odrze 



Przykłady uruchomienia systemu w ramach
zdarzeń i ćwiczeń

• 29.10.2016 r. Wrzoski gm. Dąbrowa, pożar autokaru przewożącego 26 osób. 



⚫ 07.04.2017 r. Schodnia gm. Ozimek, zderzenie pociągu pasażerskiego 
Pendolino przewożącego ok. 250 pasażerów z samochodem ciężarowym.





⚫ 29.04 – 03.05.2017 r. Opole, wezbranie rzeki Odry oraz Małej Panwi. 
Podtopienia w Czarnowąsach. Gmina Dobrzeń udostępniła pompę dużej 
wydajności miastu Opole.

⚫ W powiecie opolskim i krapkowickim sprawdzano gotowość GCZK do podjęcia 
działań.



⚫ 28.06.2017 r. Kolanowice, gm. Łubniany – uszkodzone dachy i powalone 
drzewa. 



⚫ 05-06.10.2017 r. na terenie AO wystąpiło 251 zdarzeń głównie powalone 
drzewa, uszkodzone pojedyncze dachy. 29.10.2017 r. -163 zdarzeń, jedna 
ofiara śmiertelna.



• Ćwiczenia na terenie powiatu krapkowickiego 



⚫ Ćwiczenia na terenie miasta Opola. 



• Łubniany 24-25.08.2018 r na terenie powiatu opolskiego 44 zdarzenia z czego 
29 na terenie gminy Łubniany. W ramach systemu pomocy gminie Łubniany 
udzieliła gmina Turawa przekazując plandeki.



• Zdarzenia związane z wystąpieniem silnego wiatru
Nowy Dwór Prudnicki 01.08.2018 r. Walce 24.09.2018 r.



• Magazyn w OSP Stradunia – plandeki wykorzystane podczas działań. 



Czy warto być przygotowanym ?



Dziękuję za uwagę



Sieciowanie
- partnerska współpraca obszarów funkcjonalnych



Sieciowanie i współpraca ZIT

➢Podstawowym celem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
jest sprzyjanie rozwojowi obszarów funkcjonalnych;

➢Realizacja ZIT polega przede wszystkim na partnerstwie, współpracy JST
wchodzących w skład obszarów funkcjonalnych oraz wykonywaniu wspólnych
zintegrowanych projektów wynikających ze Strategii ZIT;

➢W obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych Związki ZIT
odgrywają kluczową rolę i mogą wspólnie poprzez sieciowanie wypracować
praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody (projekty) łączące wymiar
ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

ZIT

ZIT

ZIT



Sieciowanie i współpraca ZIT

➢Sieciowanie to:
• dobrowolna i długotrwała relacja między poszczególnymi ZIT,
• ukierunkowanie na nowoczesną formę współpracy opartą

na wzajemnych powiązaniach pomiędzy Związkami,
• podejmowanie wspólnych działań w ramach wyznaczonego celu

ogólnego lub celów szczegółowych,
• niezależność i zachowanie własnej tożsamości zsieciowanych

Związków ZIT tak, by nie traciły swojego odrębnego charakteru;

➢Wyjście poza obszar funkcjonalny ZIT: ZIT=ZIT.

Sam - nie, w sieci - tak! 



Sieciowanie i współpraca ZIT

➢ZIT-y powinny, oprócz swojej podstawowej działalności prowadzić działania
sieciujące w ramach projektów partnerskich w myśl zasady:

„Działając razem osiągniemy więcej”;

➢Fundamentem powinny być regularne spotkania sieciujące służące
wymianie informacji o:

• podejmowanych działaniach, postępach, problemach,

• stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy,

• Wspólnych planach i stanowiskach w istotnych, problematycznych
obszarach,

• koordynacji i spójności działań ZIT tworzących system sieciowania.



Sieciowanie i współpraca ZIT

➢Wspólne działanie umożliwia ZIT-om dzielenie się dobrymi praktykami
i zdobytym doświadczeniem ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi
w politykę regionalną;

➢Sieciowanie o charakterze terytorialnym w ramach Związków ZIT może
zachodzić w następujących wymiarach:

Inteligentny wzrost 
gospodarczy

* umocnienie zależności 
funkcjonalnych,

* korzyści ZIT,

* wzrost znaczenia 
kapitału społecznego.

Zrównoważony wzrost 
gospodarczy

* wykorzystanie zasobu 
przestrzeni dla OZE,

* kształtowanie zwartych, 
zrównoważonych miast, 

* rozwój proekologicznego 
transportu,

* korytarze ekologiczne.

Wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu 

społecznemu

* aktywizacja ludności,

* ułatwianie dostępności 
pracy i usług.



Sieciowanie i współpraca ZIT

➢Kluczowym elementem funkcjonowania sieci ZIT jest powołanie zespołu roboczego
zrzeszającego partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców
zainteresowanych wybranym obszarem tematycznym;

➢Przewiduje się uczestnictwo podmiotów lokalnych, m.in. przedstawicieli
społeczności lokalnej, przedstawicieli władz lokalnych czy uczelni i instytucji
badawczo-rozwojowych;

➢Zespół pracować będzie nad wybranymi problemami, a zaproponowane
rozwiązania mają przybrać wymierną formę w postaci utworzenia
ZIT-owskiej Inicjatywy Działań (ZID).



Sieciowanie i współpraca ZIT

➢ZIT-owska Inicjatywa Działań wypracuje konkretne rozwiązania dla zidentyfikowanych wcześniej
wyzwań, problemów lokalnych, przyczyniających się do rozwoju regionu w sposób zrównoważony
i zintegrowany w zakresie tematycznym sieci;

➢Rozwiązania te powinny przybrać formę wymierną w postaci dokumentu, dzięki czemu rezultaty
działań prowadzonych przez partnerów sieci zyskają konkretną formę oraz stanowić będą
narzędzie dalszych zmian;

➢ZIT-owska Inicjatywa Działań bazować będzie na wypracowanych w trakcie prac sieci
doświadczeniach i pomysłach oraz istniejących zasobach materialnych
i politykach lokalnych (strategie, plany działania);

➢Celem stworzenia ZID jest zwiększenie wpływu wymiany doświadczeń na poziomie krajowym na
politykę regionalną poprzez np. platformę
wymiany doświadczeń.



Sieciowanie i współpraca ZIT

Model sieciowania ZIT

Diagnozuj

Planuj

Umocuj 
i zapewnij

Monitoruj

Oceniaj

Wnioski do diagnozy problemów i potrzeb

Wnioski do aktualizacji bieżących 
działań

Ewaluacja skuteczności
i efektywności

Monitoring działań

Przygotowanie narzędzi monitoringu 
w oparciu o standardy

Analiza, diagnoza potrzeb/problemów

Zbieranie danych w ramach priorytetów 
działań  i ocena zasobów

Strategia rozwiązywania 
problemów

Harmonogramy działań, 
budżety

Przygotowanie standardów

Umowy, porozumienia 
o współpracy w sieci

Źródła finansowania 
sieci (projektu)



Sieciowanie i współpraca ZIT

LIDER sieci 
tematycznej 

ZIT

Eksperci

Opiekun –
Koordynator 

procesu 
sieciowania 

Pozostali 
Partnerzy 

wspierający

Główni 
Partnerzy 

wspierający 
(ZIT-y)

Wyznaczenie 
mapy drogowej -
standardy

Rola 
poszczególnych 
partnerów, 
zbiór dobrych 
praktyk, 
studia 
przypadków,
wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych 
za sieć

Doradztwo eksperckie

Nadzór nad mapą 
drogową działań oraz 
przygotowanie 
projektu partnerskiego 
ZIT 

Wypracowanie elastycznych 
mechanizmów współpracy z JST



Sieciowanie i współpraca ZIT

Standardy sieci tematycznej

➢podstawowy dokument ukierunkowujący na poziomie ogólnym wszystkie
prace planowane do realizacji w ramach danej sieci;

➢opracowywany przez Lidera w ścisłej współpracy z ekspertem
tematycznym oraz z pozostałymi partnerami, jak również dodatkowymi
uczestnikami sieci;

➢określają podstawowe problemy w ramach danego tematu, strategiczne
cele, priorytety, działania służące ich realizacji, harmonogram działania
itp.;

➢są „mapą drogową” całości działania sieci.



Sieciowanie i współpraca ZIT
Mapa drogowa sieci 

„Mapa 
drogowa” 

całości 
działania sieci 

Problemy do 
rozwiązania 
przez sieć

Metody 
działania

i techniki pracy

Ocena 
efektywności 

przedsięwzięcia

Propozycje 
ścieżek, 

rozwiązań

Cele dla 
wszystkich 
członków 
sieci

Działania
i zadania dla 
partnerów

Zasady i warunki 
zarządzania 
siecią

Plan pracy,  
harmonogram 
i budżet



Sieciowanie i współpraca ZIT

Pierwsze sieci ZIT

Zarządzanie kryzysowe

Polityka senioralna

Zrównoważony transport



Sieciowanie i współpraca ZIT

Budżet 

➢ wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna;

➢ wkład własny partnerów sieci tematycznej;

➢ wsparcie w ramach innych Programów Operacyjnych.



Sieciowanie i współpraca ZIT

Podsumowanie – korzyści

➢lepsze funkcjonowanie ZIT dzięki współpracy z partnerami, wymianie
wiedzy oraz doświadczeń;

➢wsparcie finansowe w zakresie funkcjonowania sieci;
➢wsparcie merytoryczne o ekspertów tematycznych w całym okresie

funkcjonowania sieci;
➢możliwość współpracy w obszarach bliskich problemowo i tematycznie;
➢poprawa jakości działania administracji lokalnej, w tym rozwijanie

umiejętności kadry JST poprzez przekazywanie efektywnych
i innowacyjnych metod pracy, nastawionych na poziome i pionowe
działanie zintegrowane (w tym możliwość uczestnictwa w szkoleniach),

➢promocja na arenie krajowej i europejskiej

a w efekcie rozwiązanie problemu, osiągnięcie celu 
poprzez wspólną realizację projektu!

ZIT



Dziękuję za uwagę



Międzynarodowy wymiar współpracy
- dobre praktyki na przykładzie inicjatyw 

z pogranicza polsko – czeskiego 



Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc 
w sytuacjach kryzysowych 

w górach Orlickich i Bystrzyckich 
• Oś priorytetowa  1

• CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000899

• PW – Obec Orlické Záhoří (CZ)

• Partnerzy - Gmina Bystrzyca Kłodzka (PL), Obec Deštné v Orlických horách (CZ), Gmina Międzylesie (PL)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 722 516,42 €

• EFRR – 614 137,00 €

• O projekcie: Projekt jest ukierunkowany na modernizację wyposażenia i wzajemną pomoc przy wyjątkowych zdarzeniach
w Orlickich i Bystrzyckich górach. W ramach projektu partnerzy z Polski
i Czech wspólnie wytworzą system informowania a dla usprawnienia komunikacji osób biorących udział
w zdarzeniach będzie wydany czesko–polski strażacki słowniczek kieszonkowy. Wypracowanie wspólnego systemu
informowania umożliwi wczesną reakcję i zmniejszy ryzyko utraty majątku, zdrowia obywateli i środowiska przyrodniczego
na pograniczu. W ramach projektu będzie zakupiony specjalny sprzęt dostosowany do działań transgranicznych i odbędą
się wspólne ćwiczenia.



Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych 
w górach Orlickich i Bystrzyckich 



Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne 
pogranicza polsko-czeskiego -etap I

• 2 Oś priorytetowa

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245

• PW – Gmina Zgorzelec (PL)

• Partnerzy – Gmina Sulików (PL), Miasto Zawidów (PL), Obec Černousy (CZ)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne – 547 348,96 €

• EFRR – 465 246,61 €

• O projekcie: W ramach projektu zostanie stworzone nowe połączenie pieszo – rowerowe tj. pętli wokół
zbiornika wodnego gdzie zostaną wykorzystane istniejące odcinki szlaków i ścieżek,
a także zostaną wybudowane nowe odcinki. Długość całego szlaku wynosi 15,894 km. Partnerzy planują
także liczne działania uzupełniające jak np. miejsca odpoczynku, przystań wypoczynkowa, towarzyszące
działania promocyjne, czy wspólną prezentacja produktu turystycznego w międzynarodowych targach
turystycznych. Zaplanowane działania dążą do zachęcenia do aktywności turystycznej oraz poznawania
walorów turystyczno- krajoznawczych terenu transgranicznego (trójstyku).





Tajemnice militarnych podziemi
• 2 Oś priorytetowa

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253

• PW – Město Rokytnice v Orlických horách (CZ)

• Partnerzy – Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis (CZ), Stachelberg, z.s. (CZ), Město Trutnov (CZ), 
Gmina Głuszyca (PL), Gmina Miejska Kamienna Góra (PL)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne – 1 777 272,69 €

• EFRR – 1 510 650,00  €

• O projekcie: Działania projektu koncentrują się na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego w postaci pozostałości historycznych
obiektów wojskowych, jakie są na tym obszarze, jako reliktów wojennej przeszłości obu krajów. Kompleksy podziemnych
korytarzy nie są dziś w pełni dostępne dla turystów. Projekt dotyczy udostępnienia tego potencjału poprzez rekonstrukcję
obiektów przywracającą je do stanu pierwotnego, a także wejść, dróg dojścia lub miejsc parkingowych oraz ekspozycji. Celem
jest zaoferowanie turystom "Wędrowania po zabytkach wojskowych„ na obszarze Euroregionu Glacensis, połączenie inwestycji
w "jedną całość, gdzie elementem łączącym będzie temat II wojny światowej oraz poprzez późniejszą szeroko zakrojoną
kampanię marketingową i promocyjną przy wykorzystaniu tradycyjnych, ale też nowoczesnych metod i technologii
informacyjnych wraz z działaniami konkretnie dedykowanymi potencjalnym zwiedzającym.





Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa
Śląska Cieszyńskiego

• 2 Oś priorytetowa

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332

• PW – Miasto Cieszyn (PL)

• Partnerzy - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" (PL), Dům dětí a mládeže Český Těšín (CZ), Město Český Těšín (CZ)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 870 409,98 €

• EFRR – 739 848,48 €

• O projekcie: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o wspólną ofertę turystyczną budowaną wokół
fenomenu i dziedzictwa cieszyńskiej kultury ludowej. W ramach projektu prezentowane będzie zarówno dziedzictwo materialne
jaki i niematerialne Śląska Cieszyńskiego. W tym celu zostanie powołane wspólne Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, które
będzie miejscem prezentacji i koordynacji produktu turystycznego opartego o ludową kulturę Śląska Cieszyńskiego. Turysta będzie
miał możliwość aktywnego włączenia się w prace warsztatowe i spróbować sam wypalić ceramiczne naczynie czy namalować na
nim typowy wzór cieszyński pod bacznym okiem lektora. Zostaną wytyczone 3 transgraniczne szlaki turystyczne łączące typowe dla
kultury ludowej miejsca i osoby w przestrzeniach Cieszyna/Czeskiego Cieszyna. Szlaki będą połączone aplikacją mobilną i będą
elementem gry miejskiej.



Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. 
Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego



Żelazny szlak rowerowy
• 2 Oś priorytetowa 

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331

• PW – Gmina Godów (PL)

• Partnerzy - Obec Petrovice u Karviné (CZ), Gmina Zebrzydowice (PL), Miasto Jastrzębie-Zdrój (PL), Statutární město Karviná (CZ)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 1 321 792,29 €

• EFRR – 1 123 523,44 €

• O projekcie: Pięć samorządów leżących bezpośrednio przy dzisiejszej granicy polsko-czeskiej postanowiło z problemu zamykanych
i niewykorzystanych linii kolejowych, a także potencjału drzemiącego w historii kolejnictwa, stworzyć szansę na stworzenie unikatowego
transgranicznego produktu turystycznego. Zapadła decyzja o budowie Żelaznego Szlaku Rowerowego łączącego Godów – Jastrzębie-Zdrój
– Zebrzydowice – Petrovice u Karvine – Karvinę, którego spora część poprowadzona będzie po przejętych przez samorządy dawnych
torowiskach. Dzięki temu powstanie mała pętla o długości ok 28, w tym zawierająca ok. 5,5 km nowych ścieżek rowerowych oraz 21km
tras rowerowych oznaczonych w ramach szlaku. Projekt przewiduje ponadto działania informacyjno - promocyjne. Do głównych działań
projektu zalicza się: uzupełnienie infrastruktury rowerowej łączącej 5 partnerskich samorządów po obu stronach granicy - budowa
ścieżek rowerowych po stopie (w tym także nasypach) byłych linii kolejowych, budowa małej infrastruktury odpoczynkowej dla turystów;
stworzenie wspólnej transgranicznej sieci rowerowej, wyznaczenie transgranicznego szlaku – Żelazny szlak rowerowy z tablicami
dydaktycznymi i elementami transgranicznego geocachingu połączonego z aplikacją mobilną.



Żelazny szlak rowerowy

Źródło zdjęć: facebook Żelazyny szlak rowerowy



Żelazny szlak rowerowy



Szlak Kamienia
• 2 Oś priorytetowa

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264

• PW – Město Hořice (CZ)

• Partnerzy - Podzvičinsko, z. s. (CZ), Gmina Dobromierz (PL), Gmina Strzegom (PL), Gmina Miasto Świdnica (PL)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 1 998 851,20 €

• EFRR –1 699 023,52 €

• O projekcie: Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie
lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie
sieci tras tematycznych oraz stworzenie zaplecza i przestrzeni ekspozycyjnych
w Hořicach i Strzegomiu. Celem projektu będzie również odbudowa niektórych zabytków, promocja projektu oraz terenu, na
którym będzie realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt łączy ważne zabytki tworząc sieć turystyczną,
łączącą ciekawe miejsca związane z kamieniem w regionie, jak również nowoczesne
i atrakcyjne zaplecze w postaci hořickiego muzeum (multimedialna czesko-polska sala, plenerowe lapidarium rzeźb
i pomieszczenia ekspozycyjne) oraz przestrzeń wystawienniczą dla kamiennych rzeźb (sala multimedialna
w Strzegomiu).



Szlak Kamienia

Źródło zdjęć: http://strzegom.naszemiasto.pl/artykul/strzegom-miastem-kamienia-
powstanie-aleja-rzezb-oswietla,3992035,art,t,id,tm.html
https://doba.pl/dsw/galeria/19087/98853

http://strzegom.naszemiasto.pl/artykul/strzegom-miastem-kamienia-powstanie-aleja-rzezb-oswietla,3992035,art,t,id,tm.html
https://doba.pl/dsw/galeria/19087/98853




Transgraniczne kształcenie studentów 
kierunków medycznych

• Oś priorytetowa 3

• CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

• PW – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov(CZ)

• Partnerzy - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (PL),

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 303 252,94 €

• EFRR – 257 764,99 €

• O projekcie: Celem projektu jest zwiększenie przepuszczalności rynku pracy dla CZ i PL absolwentów kierunków
medycznych po obu stronach granicy. Działania mają na celu wzrost kompetencji przyszłych absolwentów oraz
polepszenie ich umiejętności opieki nad pacjentami w przygraniczu. W ramach projektu przewidziane są staże
zagraniczne w służbie zdrowia i opiece społecznej; porównanie systemów opieki zdrowotnej, wymianę informacji w
zakresie innowacyjnych metod oraz dobrej praktyki a także warsztaty i kształcenie językowe.



Transgraniczne kształcenie studentów 
kierunków medycznych



Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży 
miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju

• Oś priorytetowa 4

• CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062

• PW – Statutární město Karviná (CZ)

• Partnerzy - Miasto Jastrzębie-Zdrój (PL)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 190 205,77 €

• EFRR –161 674,89 €

• O projekcie: Projekt nastawiony jest na zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich
w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju. Celem projektu jest nawiązanie współpracy straży miejskich i wspólne rozwiązywanie
problemów pojawiających się po obu stronach granicy. Środkiem, który pomoże
w osiągnięciu wybranego celu, jest nawiązanie współpracy straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju za pomocą
realizacji szkoleń językowych, spotkań na wspólnych konferencjach, filmów o tematyce odzwierciedlającej problemy
pojawiające się po obu stronach granicy, systemu komunikacji z zasięgiem
i wykorzystaniem po obu stronach granicy oraz systemu do oznakowania i rejestracji rowerów z rezultatami dającymi się
wykorzystać po obu stronach granicy. Planowane jest nawiązanie trwałej współpracy między strażami miejskimi
w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju.



Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich 
w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju

Źródła zdjęć: https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,straznicy-miejscy-przeprowadzili-dzis-akcje-
znakowania-rowerow,wia5-3266-13840.html

https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/wspolna-konferencja-partnerow-projektu-1/
fot. Aleksander Kaszak

https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,straznicy-miejscy-ucza-sie-mowic-po-czesku,wia5-3266-13524.html

https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,straznicy-miejscy-przeprowadzili-dzis-akcje-znakowania-rowerow,wia5-3266-13840.html
https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/wspolna-konferencja-partnerow-projektu-1/
https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,straznicy-miejscy-ucza-sie-mowic-po-czesku,wia5-3266-13524.html


• Oś priorytetowa 4

• CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057

• PW – Gmina Miasto Świdnica (PL)

• Partnerzy - Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice (CZ), Město Náchod (CZ)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 479 427,58 €

• EFRR –407 513,44 €

• O projekcie: Projekt rozwiązuje problem marginalizacji seniorów oraz stara się o zmianę postrzegania ich jako osób
nieaktywnych poprzez utworzenie na pograniczu sieci współpracy polskich i czeskich samorządów lokalnych, ich jednostek i
organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację polityki senioralnej.
W ramach projektu zostanie nawiązania współpraca seniorów pogranicza poprzez wspólne konferencje, szkolenia,
poradnictwo, wydarzenia integracyjne oraz utworzenie i prowadzenie portalu internetowego dedykowanego osobom starszym.
Seniorzy będą mieli możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach artystycznych np. fotograficznych, technik decoupage,
dekoracyjnych itp. warsztatach tanecznych, ogólnoruchowych np. nordic walking, aerobicu itp. zdrowotnych np. kulinarnych,
radzenia sobie ze stresem i depresją, treningi pamięci itp., warsztatów ceramicznych, teatralnych, muzycznych,
rękodzielniczych czy plastycznych.

Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza



Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza

Źródło zdjęć: http://www.seniorpogranicza.eu/pl/galeria 



Dziękuję za uwagę




