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Strategia ZIT jest podstawowym dokumentem warunkującym wsparcie przedsięwzięć  

w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zawiera zarówno część diagnostyczną, jak  

i operacyjno – wdrożeniową. Wskazuje spójny zestaw powiązanych ze sobą działań służących 

długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, klimatycznych i demograficznych 

danego obszaru funkcjonalnego.   

Obok Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020, Strategia ZIT jest kluczowym 

dokumentem wyznaczającym kierunki działań samorządów tworzących AO w perspektywie do 2020 

roku. W związku z powyższym w proces jej tworzenia i konsultowania włączeni zostali, poza partnerami 

Aglomeracji Opolskiej, przedstawiciele różnych środowisk społeczno – gospodarczych regionu oraz 

mieszkańcy AO.  

 

Konsultacje w toku prac nad dokumentem prowadzone były na trzech etapach: 

 Przed przystąpieniem do opracowania projektu Strategii ZIT 

 W trakcie opracowywania projektu Strategii ZIT 

 Po opracowaniu projektu Strategii ZIT 

 

Na każdym z w/w etapów konsultacje prowadzone były z przedstawicielami różnych grup 

docelowych. Stosowane były również inne metody i narzędzia uspołecznienia procesu opracowania 

dokumentu strategicznego. Ostatecznie udział w opracowaniu i konsultacjach dokumentu wzięły 

następujące grupy interesariuszy: 

 Partnerzy Aglomeracji Opolskiej zgodnie z zasadą partnerstwa i wspólnego decydowania  

o kwestiach rozwojowych AO; 

 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014 – 2020; 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;  

 Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020, w skład 

którego weszli przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych oraz instytucji  

o znaczeniu regionalnym; 

 Mieszkańcy Aglomeracji Opolskiej; 

 Potencjalni beneficjenci; 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. 
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I. KONSULTACJE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OPRACOWANIA STRATEGII ZIT 

  

Uczestnicy: 

 Partnerzy Aglomeracji Opolskiej 

 Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 

 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014 – 2020 

Formy/ narzędzia konsultacji: 

 

 Warsztaty strategiczne 

 Spotkania konsultacyjne 

 Strony internetowe gmin Aglomeracji Opolskiej 

 Poczta elektroniczna  

Opis procesu: 

 

Część prac nad Strategią ZIT prowadzona była równocześnie z pracami nad Strategią rozwoju 

Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020. Strategia rozwoju jest dokumentem szerszym aniżeli 

Strategia ZIT, niemniej jednak są to dokumenty spójne i wyznaczone w nich priorytety rozwojowe są 

zbieżne. W związku z tym, część wniosków i wskazań sformułowanych w trakcie prac nad Strategią 

rozwoju AO, zostało również wykorzystanych na potrzeby Strategii ZIT.   

Prace nad Strategią rozwoju AO rozpoczęły się wcześniej aniżeli opracowanie Strategii ZIT. Ich 

pierwszym etapem były warsztaty strategiczne z udziałem specjalnie powołanego zespołu  

ds. opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020. W skład zespołu weszło 

blisko 20 ekspertów z różnych dziedzin. Ponadto jego członkami byli przedstawiciele wszystkich gmin 

Aglomeracji Opolskiej. Głównym zadaniem zespołu było opracowanie analizy SWOT Aglomeracji 

Opolskiej, następnie na tej podstawie skonstruowanie drzewa problemów i odpowiadającego mu 

drzewa celów Aglomeracji Opolskiej oraz określenie wizji AO w 2020 roku. Prace zespołu miały 

charakter warsztatowy. Wyniki warsztatów zostały wykorzystane do opracowania części 

diagnostycznej i postulatywnej Strategii ZIT.   

  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej – raport z przygotowania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 

 

 6 

Skład zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 

 
 

Tabela 1  Uczestnicy zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 

Lp. Imię i nazwisko Gmina/ Organizacja 

1 Zygmunt Cichoń Gmina Chrząstowice 

2 Karolina Domańska – Sarna,  Gmina Dąbrowa 

3 Katarzyna Gołębiowska - Jarek Gmina Dąbrowa 

4 Henryk Wróbel Gmina Dobrzeń Wielki 

5 Krzysztof Reinert Gmina Gogolin 

6 Grzegorz Koprek Gmina Izbicko 

7 Joanna Słodkowska-Mędrecka Gmina Komprachcice 

8 Irena Wójcik Gmina  Krapkowice 

9 Dariusz Struski Gmina Lewin Brzeski 

10 Krzysztof Urbanek Gmina Łubniany 

11 Maria Kania Gmina Murów 

12 Bernadeta Lisson – Pastwa Gmina  Niemodlin 

13 Bartłomiej Kostrzewa Gmina  Niemodlin 

14 Andrzej Wolny Gmina Ozimek 

15 Marieta Kupka Gmina Popielów 

16 Katarzyna Szylar Gmina Prószków 

17 Szymon Kaliciński Gmina Strzeleczki 

18 Janusz Borowiak Gmina Tarnów Opolski 

19 Bartłomiej Kita Gmina Turawa 

20 Bożena Adamów Gmina Walce 

21 Krzysztof Początek Miasto Opole 

22 Wiesław Paliwoda Gmina Zdzieszowice 

23 Urszula Chmura Atmoterm S.A 

24 Anna Czabak Politechnika Opolska 
Dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju  

25 Aleksandra Czerkawska Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna 
Dyrektor Biura 

26  dr Anna Koska Urząd Statystyczny w Opolu  
Dyrektor 

27 Henryk Małek  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
Sekretarz Powiatu 

28 Prof. dr hab. Jarosław Mamala Park Naukowo-Technologiczny w Opolu  
Prezes 

29 Piotr Mielec Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

30 Mieczysław Niedźwiedź Starostwo Powiatowego w Brzegu  
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych 

31 Agnieszka Partyka Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Kierownik 
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej  

32 Maria Piekarz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko  

33 Jacek Połącarz Cementownia Górażdże  
Członek Zarządu  

34 Seweryn Ptak Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych  
Prezes 

35 Urszula Romaniuk Opolski Urząd Skarbowy w Opolu 
Zastępca Naczelnika 
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36 Danuta Rospond-Bednarska Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Kierownik 
Referatu Strategii Rozwoju Departament Polityki 
Regionalnej i Przestrzennej  

37 Andrzej Rzeszutek Lasy Państwowe/ Nadleśnictwo Opole 

38 Małgorzata Szeląg Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
Dyrektor 

39 Aneta Grzegocka Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
Zastępca dyrektora ds. kontraktacji i płatności 

40 Paweł Kielar   Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

41 Krzysztof Wysdak Starostwo Powiatowe w Opolu 
Członek Zarządu Powiatu Opolskiego 

42 Sławomir Zalas Uniwersytet Opolski  
Główny Specjalista   

43 Tomasz Zawadzki Urząd Miasta Opola  
Naczelnik Biura Organizacji Transportu Zbiorowego 

44 Helena Lellek Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych  
Dyrektor 

 

 Zespół w powyższym składzie spotkał się w trakcie trzech warsztatów strategicznych. Każde  

ze spotkań miało na celu wypracowanie ściśle określonego materiału, który następnie posłużył  

do opracowania zarówno Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej, jak i Strategii ZIT. 

Przebieg prac zespołu przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 2 Przebieg prac Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 

Data Forma Opis / wynik prac 

10.05.2013 Warsztaty strategiczne  Zapoznanie członków zespołu z ideą Aglomeracji Opolskiej i jej 
działalnością. 

 Uzasadnienie konieczności opracowania Strategii rozwoju 
Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 - 2020 jako najważniejszego 
dokumentu strategicznego partnerstwa. 

 Rozpoczęcie prac nad analizą SWOT Aglomeracji Opolskiej  
w obszarach: gospodarka, społeczeństwo i infrastruktura 
społeczna, środowisko przyrodnicze, transport i infrastruktura 
techniczna. Prace prowadzone były w czterech grupach 
warsztatowych pod okiem moderatorów. Grupy podzielone 
zostały według obszarów, dla których opracowano analizę SWOT. 
Uczestnicy spotkania wskazali mocne i słabe strony oraz szanse  
i zagrożenia w kluczowych dla rozwoju AO dziedzinach.  

 Wstępne sformułowanie wizji Aglomeracji Opolskiej na podstawie 
„słów kluczy” wskazanych przez uczestników warsztatów. 

maj/czerwiec Konsultacje elektroniczne Członkom zespołu zostały przekazane wypracowane w trakcie pierwszego 
spotkania materiały. Zespół został poproszony o ich analizę i przekazanie 
uwag do sformułowanych zapisów. Następnie zespół redakcyjny złożony  
z pracowników Urzędu Miasta Opola, na podstawie zgłoszonych uwag 
dokonał redakcji zgromadzonego materiału.  

13.06.2013 Warsztaty strategiczne  Uczestnikom spotkania przedstawiono aktualny stan realizacji 
działań podejmowanych przez AO oraz plany na najbliższe 
miesiące. Ponadto przedstawiono ideę Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych oraz miejsce Strategii rozwoju AO oraz Strategii ZIT 
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wśród regionalnych, krajowych i europejskich dokumentów 
strategicznych. 

 Przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy SWOT.  
 Wyniki analizy poddano dyskusji. 
 Przedstawiono kilka propozycji wizji AO sformułowanych na 

podstawie wyników prac warsztatowych. 
 Rozpoczęto prace nad zdefiniowaniem problemów Aglomeracji 

Opolskiej. Ta część spotkania prowadzona była w grupach, metodą 
burzy mózgów 360o. W ten sposób powstały listy problemów  
w kluczowych dla rozwoju AO obszarach.  

czerwiec/lipiec Konsultacje elektroniczne Członkom zespołu ds. opracowania Strategii przesłano zestawienie 
sformułowanych problemów z prośbą o nadanie im wagi oraz 
ustosunkowanie się do powstałej listy. W trakcie konsultacji 
elektronicznych sformułowano ostateczną listę problemów we wszystkich 
poddawanych analizie obszarach rozwoju AO. Ponadto, na podstawie 
nadawanych wag, sformułowano listę problemów kluczowych AO. 
Członków zespołu poproszono również o głosowanie na przedstawione 
propozycje wizji AO w 2020 roku. W ten sposób wyłoniono wersję, która 
spotkała się z największą aprobatą. 

25.07.2013 Warsztaty strategiczne  Przedstawiono propozycję wizji AO, która w wyniku głosowania  
w trakcie konsultacji elektronicznych uzyskała największą liczbę 
głosów.  

 Przedstawiono listę problemów kluczowych AO w obszarach: 
gospodarka, społeczeństwo i infrastruktura społeczna, środowisko 
przyrodnicze, transport i infrastruktura techniczna.  

 Zapoznano uczestników z metodą drzewa problemów i drzewa 
celów. 

 W trakcie prac warsztatowych w grupach sformułowano drzewa 
problemów, a następnie przystąpiono do opracowania drzewa 
celów (pozytywnego odbicia drzewa problemów).  

10.03.2014 Warsztaty strategiczne  Członków zespołu zapoznano z najważniejszymi wnioskami  
z przeprowadzonej diagnozy strategicznej AO. 

 Przedstawiono wyniki analizy porównawczej przeprowadzonej dla 
Aglomeracji Opolskiej i pozostałych aglomeracji w Polsce  
(w rozumieniu dokumentu Kryteria delimitacji miejskich obszarów 
funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich). 

 Przedstawiono ostateczną wersję analizy SWOT (po 
wprowadzeniu zmian przez wykonawcę Strategii rozwoju 
Aglomeracji Opolskiej). 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Wyniki prac zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju AO na lata 2014-2020 zostały 

wykorzystane również w trakcie prac nad Strategią ZIT. Problemy kluczowe AO wskazane przez zespół, 

w dużej mierze posłużyły do określenia zakresu interwencji w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.  

W trakcie warsztatów strategicznych zespół ds. opracowania Strategii rozwoju AO jako jedne  

z najistotniejszych problemów AO uznał między innymi: 

 Depopulację 

 Brak wspólnej, atrakcyjnej oferty inwestycyjnej 

 Niewystarczającą liczbę miejsc pracy 
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 Kształcenie niedostosowane do potrzeb rynku pracy 

 Wzrost stopy bezrobocia 

 Niedostatecznie rozwinięty system opieki żłobkowo – przedszkolnej 

 Niedostosowany do potrzeb transport zbiorowy 

 Wysoką emisję gazów cieplarnianych 

 Niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

 Działania zmierzające do rozwiązania wskazanych powyżej problemów zostały 

zaprogramowane w Strategii ZIT. Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 - 2020 

wskazywać będzie działania do realizacji również w pozostałych zdefiniowanych w trakcie warsztatów 

strategicznych obszarach problemowych.    

 

II. KONSULTACJE W TRAKCIE PRAC NAD PROJEKTEM STRATEGII ZIT  

 

Uczestnicy: 

 

 Partnerzy Aglomeracji Opolskiej 

 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014 – 2020 

 Mieszkańcy Aglomeracji Opolskiej 

 

Formy/ narzędzia konsultacji: 

 

 Spotkania konsultacyjne 

 Konsultacje elektroniczne  

 Konsultacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

 Obwieszczenie na stronach BIP gmin Aglomeracji Opolskiej 

 Ogłoszenia na stronach internetowych gmin Aglomeracji Opolskiej 

 

Opis procesu: 

 

Mieszkańcy Aglomeracji Opolskiej 

Wraz z rozpoczęciem prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 

Opolskiej poinformowano mieszkańców AO o przystąpieniu do opracowania dokumentu i zachęcono 

do składania propozycji działań, które powinna zawierać Strategia ZIT. Wszyscy partnerzy Aglomeracji 
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Opolskiej zamieścili w swoich Biuletynach Informacji Publicznej obwieszczenie o rozpoczęciu prac nad 

Strategią. Obwieszczenia umieszczono również na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin Aglomeracji. 

Ponadto, informacje o rozpoczęciu prac nad Strategią ZIT, zamieszczono również (w formie ogłoszenia) 

na stronach internetowych partnerów AO. 

Obwieszczenia zostały opublikowane pod wskazanymi poniżej adresami stron www. 

 

Tabela 3 Zestawienie stron internetowych, na których zamieszczono obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia 

prac nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 

Lp. Gmina Adres strony z obwieszczeniem 

1. Chrząstowice http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=4779  

2. Dąbrowa http://bip.gminadabrowa.pl/index.php?p=72  

3. Dobrzeń Wielki http://bip.dobrzenwielki.pl/1152/obwieszczenie.html  

4. Gogolin http://www.bip.gogolin.pl/1526/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii

_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html  

5. Izbicko http://bip.izbicko.pl/647/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegr

owanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html  

6. Komprachcice http://www.komprachcice.pl/1832/obwieszczenie.html  

7. Krapkowice http://bip.krapkowice.pl/  

8. Lewin Brzeski http://www.lewin-

brzeski.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_lewin&lad=a&id_dzi=22&id_dok=2209&id_me

n=45&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0  

9. Łubniany http://www.lubniany.pl/932/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zin

tegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html  

10. Murów http://www.murow.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_murow  

11. Niemodlin http://www.niemodlin.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_niemo&lad=a&id_dzi=0&id_dok

=911&id_men=1&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0  

12. Opole http://www.bip.um.opole.pl/?obwieszczenia=1&rok=2013&mc=8&eid=1294  

13. Ozimek http://www.ozimek.pl/przewodnik/aktualnosci/obwieszczenie,o,przystapieniu,do,opracowa

nia,strategii,zintegrowanych,inwestycji,terytorialnych,aglomeracji,opolskiej,,.html#ak7464  

14. Popielów http://www.popielow.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_popie&lad=a&id_dzi=0&id_dok=

1473&id_men=35&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0  

15. Prószków http://www.bip.proszkow.pl/570/ogloszenie_w_sprawie_przygotowania_strategii_zintegro

wanych_inwestycji_terytorialnych_dla_aglomeracji_opolskiej.html  

16. Strzeleczki http://www.bip.strzeleczki.pl/111/126/obwieszczenia.html  

17. Tarnów Opolski http://www.bip.tarnowopolski.pl/  

18. Turawa http://bip.turawa.pl/756/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegr

owanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html  

19. Walce http://bip.walce.pl/  

20. Zdzieszowice http://www.zdzieszowice.pl/8910/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strateg

ii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html  

Źródło: opracowanie własne 

 

Obwieszczenie zawierało informację o przystąpieniu do prac nad dokumentem strategicznym, 

wyjaśnienie idei Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, odnośnik do strony internetowej 

zawierającej więcej informacji na temat ZIT oraz datę i formę składania wniosków do opracowywanego 

dokumentu. Mieszkańcom AO umożliwiono składanie propozycji dotyczących zakresu dokumentu  

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=4779
http://bip.gminadabrowa.pl/index.php?p=72
http://bip.dobrzenwielki.pl/1152/obwieszczenie.html
http://www.bip.gogolin.pl/1526/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
http://www.bip.gogolin.pl/1526/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
http://bip.izbicko.pl/647/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
http://bip.izbicko.pl/647/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
http://www.komprachcice.pl/1832/obwieszczenie.html
http://bip.krapkowice.pl/
http://www.lewin-brzeski.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_lewin&lad=a&id_dzi=22&id_dok=2209&id_men=45&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
http://www.lewin-brzeski.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_lewin&lad=a&id_dzi=22&id_dok=2209&id_men=45&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
http://www.lewin-brzeski.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_lewin&lad=a&id_dzi=22&id_dok=2209&id_men=45&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
http://www.lubniany.pl/932/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
http://www.lubniany.pl/932/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
http://www.murow.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_murow
http://www.niemodlin.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_niemo&lad=a&id_dzi=0&id_dok=911&id_men=1&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
http://www.niemodlin.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_niemo&lad=a&id_dzi=0&id_dok=911&id_men=1&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
http://www.bip.um.opole.pl/?obwieszczenia=1&rok=2013&mc=8&eid=1294
http://www.ozimek.pl/przewodnik/aktualnosci/obwieszczenie,o,przystapieniu,do,opracowania,strategii,zintegrowanych,inwestycji,terytorialnych,aglomeracji,opolskiej,,.html#ak7464
http://www.ozimek.pl/przewodnik/aktualnosci/obwieszczenie,o,przystapieniu,do,opracowania,strategii,zintegrowanych,inwestycji,terytorialnych,aglomeracji,opolskiej,,.html#ak7464
http://www.popielow.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_popie&lad=a&id_dzi=0&id_dok=1473&id_men=35&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
http://www.popielow.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_popie&lad=a&id_dzi=0&id_dok=1473&id_men=35&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
http://www.bip.proszkow.pl/570/ogloszenie_w_sprawie_przygotowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_dla_aglomeracji_opolskiej.html
http://www.bip.proszkow.pl/570/ogloszenie_w_sprawie_przygotowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_dla_aglomeracji_opolskiej.html
http://www.bip.strzeleczki.pl/111/126/obwieszczenia.html
http://www.bip.tarnowopolski.pl/
http://bip.turawa.pl/756/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
http://bip.turawa.pl/756/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
http://bip.walce.pl/
http://www.zdzieszowice.pl/8910/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
http://www.zdzieszowice.pl/8910/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_aglomeracji_opolskiej.html
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w wybranej przez siebie formie (pisemnie lub elektronicznie, bez konieczności opatrywania 

bezpiecznym podpisem elektronicznym) w terminie do 14 września 2013r.   

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 wnioski mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. Ich zestawienie oraz 

sposób uwzględnienia przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 4 Wnioski do Strategii ZIT AO zgłoszone w wyniku zamieszczenia obwieszczenia 

Lp. Zgłaszający Data Opis wniosku Sposób uwzględnienia 

1 Zuzanna Borek 
ZMAJ Inwestycje 
Sp. z o.o.  
 

6.09.2013r.  Wniosek złożony drogą elektroniczną. 
Wykonanie połączenia komunikacyjnego  
z Opolem (w tym ścieżki rowerowej) wraz  
z uzbrojeniem komunalnym terenu o pow. 
łącznej ok. 20 ha położonego bezpośrednio 
przy granicy z miastem Opole (od strony 
Wójtowej Wsi – na przedłużeniu ul. Urbana). 

Odpowiedź przekazana: 08.10.2013 r. 
Wniosek częściowo wpisuje się  
w założenia RPO WO 2014-2020 oraz 
Strategii ZIT (obszar: gospodarka 
niskoemisyjna). Gmina Prószków 
zgłosiła propozycję budowy ścieżki 
pieszo – rowerowej prowadzącej 
głównie drogami polnymi od granicy 
Opola przez miejscowości: Winów, 
Górki, Chrząszczyce, Złotniki do 
Prószkowa. 

2 Jacek Nizkiewicz 9.09.2013r.  Wniosek złożony drogą elektroniczną. 
Wytyczenie i budowa sieci ścieżek 
rowerowych łączących zarówno 
poszczególne gminy należące do Aglomeracji 
Opolskiej, a przebiegających  
w pobliżu dróg lub linii kolejowych łączących 
te gminy, jak i wytyczenie ścieżek 
rowerowych prowadzących do atrakcji 
turystycznych Aglomeracji.  

Odpowiedź przekazana: 08.10.2013 r. 
W ramach Strategii ZIT rozważana jest 
budowa spójnego systemu ścieżek 
rowerowych na terenie AO. Przede 
wszystkim mają one stworzyć warunki 
do rozwoju alternatywnych form 
komunikacji w AO. Budowa dróg pieszo 
– rowerowych służących celom 
turystycznym będzie jednym z działań 
zaplanowanych do realizacji w Strategii 
rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 
2014-2020. 

3 Elżbieta Flisak 
Janusz 
Piotrowski 

13.09.2013r.  Wniosek złożony drogą elektroniczną. 
Wyznaczenie całorocznej i całodobowej 
turystycznej trasy rowerowej Murów – Opole 
– Krapkowice poprzez tereny Natura 2000, z 
perspektywą przedłużenia do Namysłowa i 
Kędzierzyna – Koźla oraz stworzenie 
dodatkowych węzłów.  

Odpowiedź przekazana: 08.10.2013 r. 
W ramach Strategii ZIT rozważana jest 
możliwość budowy spójnego systemu 
ścieżek rowerowych na terenie AO. 
Proponowana przez zgłaszającego trasa 
częściowo przebiega przez obszar, na 
którym planowane są tego rodzaju 
inwestycje. Ideą realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia jest 
rozwój alternatywnych form transportu 
i umożliwienie korzystania z roweru jako 
środka transportu. Na etapie tworzenia 
Strategii ZIT nie jest możliwe dokładne 
określenie przebiegu i parametrów 
proponowanych we wniosku tras. 
Możliwe to będzie na etapie 
opracowania dokumentacji realizacji 
ewentualnego zadania.  
Wniosek wpisuje się w założenia 
Strategii ZIT.  

4 Jan Damboń 14.09.2013r.  Wniosek złożony drogą elektroniczną. Odpowiedź przekazana: 08.10.2013 r. 
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Sołtys Wsi 
Winów 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej prowadzącej z Opola do 
Prószkowa.  

Wniosek wpisuje się w założenia RPO 
WO 2014-2020 oraz Strategii ZIT 
(obszar: gospodarka niskoemisyjna). 
Gmina Prószków zgłosiła propozycję 
budowy ścieżki pieszo – rowerowej 
prowadzącej głównie drogami polnymi 
od granicy Opola przez miejscowości: 
Winów, Górki, Chrząszczyce, Złotniki do 
Prószkowa. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 1 Obwieszczenie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Opola 

 

Źródło: www.opole.pl 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.opole.pl/
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Partnerzy Aglomeracji Opolskiej  

 

Powołaniu Aglomeracji Opolskiej przyświecała idea równości i wspólnego działania ponad 

podziałami administracyjnymi na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, na 

którym wyraźnie zaznaczają się powiązania funkcjonalne pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

W związku z powyższym prace nad wspólnym dokumentem programowym - Strategią 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - przebiegały w ścisłej współpracy pomiędzy partnerami. 

Proces opracowania dokumentu koordynował Urząd Miasta Opola (następnie Biuro Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska), jednak wszystkie decyzje dotyczące jego zawartości były konsultowane  

z gminami tworzącymi Aglomerację. Zapisy zawarte w dokumencie zostały wypracowane w wyniku 

szerokich konsultacji i dyskusji pomiędzy członkami Związku ZIT.  

Najważniejsze zapisy Strategii ZIT, dotyczące priorytetów rozwojowych, obszarów wsparcia  

i działań zaplanowanych do realizacji, wypracowane zostały zgodnie z zasadą partnerstwa, tak aby 

stymulować do współpracy wszystkich partnerów AO w celu realizacji uzgodnionej wizji rozwojowej 

całego obszaru funkcjonalnego. Takie podejście pozwoli na kompleksową interwencję wymagającą 

całościowego podejścia do obszaru funkcjonalnego, gdzie realizacja konkretnego przedsięwzięcia na 

wskazanym obszarze oddziałuje pośrednio na inne jednostki na nim działające.  

W toku prac nad częścią postulatywną Strategii ZIT zwrócono szczególną uwagę na taki sposób 

formułowania założeń dokumentu, by nie doprowadzić do nadmiernej dominacji miasta 

wojewódzkiego i marginalizacji pozostałych gmin wchodzących w skład Związku ZIT. Dzięki temu 

uwzględnia ona wspólne strategiczne wybory uzgodnione przez jednostki tworzące Aglomerację 

Opolską. 

Konsultacje pomiędzy partnerami w trakcie prac nad Strategią ZIT AO prowadzone były  

w następujących formach: 

 spotkania konsultacyjne 

 konsultacje prowadzone drogą elektroniczną 

 konsultacje telefoniczne 

 konsultacje prowadzone za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

 

Najważniejsze działania związane ze wspólnym opracowaniem Strategii ZIT przez partnerów 

Aglomeracji Opolskiej przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 5 Przebieg konsultacji zapisów Strategii ZIT pomiędzy partnerami Aglomeracji Opolskiej 

Lp. Data Forma Opis 

1 18.03.2013 – 
20.03.2013 

Konsultacje 
elektroniczne 

Przesłanie wszystkim partnerom AO informacji o nowym instrumencie 
finansowym – Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Zebranie 
pierwszych, wstępnych propozycji zadań, które mogłyby być realizowane 
w formule ZIT. Gminom przekazano propozycje działań sformułowane na 
podstawie wcześniejszych prac warsztatowych prowadzonych w ramach 
działalności AO i wyników badania ankietowego przeprowadzonego 
wśród partnerów AO.  

2 29.03.2013 Zgromadzenie AO 
Spotkanie 
konsultacyjne 

W trakcie Zgromadzenia Aglomeracji Opolskiej, w którym uczestniczyli 
wszyscy partnerzy AO, zaprezentowano informacje na temat ZIT. 
Omówiono obszary, w których możliwa będzie realizacja ZIT. 
Przedstawiono również wstępne propozycje konkretnych działań 
Aglomeracji Opolskiej sformułowane na podstawie wcześniejszych 
ustaleń z Instytucją Zarządzająca RPO WO oraz informacji uzyskanych od 
Partnerów w toku konsultacji elektronicznych. Działania dotyczyły: 
uzbrojenia terenów inwestycyjnych, budowy spójnego systemu ciągów 
pieszo – rowerowych, ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy, rozwoju edukacji. 

3 3.04.2013 Konsultacje 
elektroniczne 

Partnerom AO przesłano zbiorczą wersję propozycji działań do realizacji 
w ramach ZIT. 

4 6.06.2013 Zgromadzenie AO 
Spotkanie 
konsultacyjne 

W trakcie spotkania skrótowo omówiono kwestie związane  
z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO 
WO 2014-2020. 

5 13.06.2013 Konsultacje 
elektroniczne 

Zebrano deklaracje gmin AO przystąpienia do realizacji projektów 
realizowanych w formule ZIT w latach 2014-2020. Zdefiniowano obszary, 
w których możliwa będzie realizacja ZIT. Każda z gmin AO poproszona 
została o wskazanie typów przedsięwzięć w jakich jest zainteresowana 
wziąć udział. W przygotowanych deklaracjach gminy wskazały: typy 
przedsięwzięć, zakresy projektów, wartości wskaźników do osiągnięcia. 

6 18.06.2013 Zgromadzenie AO 
Spotkanie 
konsultacyjne 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin AO oraz 
reprezentanci Instytucji Zarządzającej RPO WO. W pierwszej części 
spotkania przedstawiciele IZ RPO WO zaprezentowali zebranym 
podstawowe informacje dotyczące projektu RPO WO na lata 2014-2020. 
Następnie przybliżono zebranym ideę ZIT oraz wskazano ponownie cele 
tematyczne i priorytety inwestycyjne, w których przewidziano realizację 
ZIT w województwie opolskim. W dalszej kolejności nastąpiła prezentacja 
propozycji zintegrowanych projektów Aglomeracji Opolskiej. Propozycje 
uwzględniały złożone uprzednio przez partnerów deklaracje. 
Zaprezentowano pierwszą wersję podziału dostępnej alokacji, deklaracje 
dotyczące wskaźników i projektów przewidzianych do realizacji.  

7 19.06.2013 - 
05.07.2013 

Konsultacje 
elektroniczne 
 
Konsultacje 
telefoniczne 

Wszystkim partnerom przekazano tabelę pokazującą podział środków 
dostępnych na realizację ZIT w RPO WO na poszczególne typy 
przedsięwzięć oraz z informacją na temat udziału poszczególnych gmin  
w zaproponowanych przedsięwzięciach. Tabela uwzględniała zmiany 
zgłoszone w trakcie spotkania w dniu 18.06.2013r. Partnerzy zostali 
poproszeni o weryfikację propozycji.   

8 05.07.2013 Konsultacje 
elektroniczne 
 

Przekazanie skonsultowanych z partnerami propozycji Instytucji 
Zarządzającej RPO WO (fiszki projektowe, tabele zbiorcze zawierające 
informacje na temat planowanych do realizacji projektów wraz  
z podziałem alokacji i wskazaniem wskaźników zaplanowanych do 
osiągnięcia). 

9 19.08.2013 Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne RPO WO na lata 2014-2020, w którym udział 
wzięły również gminy AO. Przedstawiono informacje dotyczące środków 
wyodrębnionych dla AO w formule ZIT. 
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10 28.08.2013 Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie zorganizowane przez IZ RPO WO poświęcone realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Aglomeracji 
Opolskiej. W spotkaniu udział wzięli partnerzy AO, przedstawiciele 
Instytucji Zarządzającej RPO WO oraz MRR. Ponownie przypomniano 
zakres tematyczny ZIT w województwie opolskim wraz  
z proponowanym podziałem alokacji. Omówiono stan prac nad Strategią 
ZIT i architekturę ZIT w RPO.  

11 02.09.2013 - 
05.09.2013 

Konsultacje 
elektroniczne 
 

Konsultacje mające na celu uszczegółowienie informacji uprzednio 
podanych przez partnerów w zakresie realizacji działań dotyczących 
ograniczenia niskiej emisji (PI 4.5). Gminy zostały poproszone  
o podanie informacji na temat wartości ewentualnych projektów, 
zadeklarowania wysokości wkładu własnego, terminu realizacji  
i wartości wskaźników. Partnerzy AO zostali poproszeni o dokonanie 
wyboru projektów komplementarnych do tych realizowanych  
w formule ZIT. 

12 wrzesień – 
październik 
2013 

Indywidualne 
spotkania 
konsultacyjne 

Przeprowadzono spotkania konsultacyjne w każdej z gmin Aglomeracji 
Opolskiej. Udział w spotkaniach brali przedstawiciele samorządu, radni  
gmin oraz Zastępca Prezydenta Miasta Opola. Spotkania dotyczyły 
między innymi planowanego zakresu wsparcia dla Aglomeracji Opolskiej 
w ramach RPO WO 2014-2020. 

13 05.09.2013 Zgromadzenie AO 
Spotkanie 
konsultacyjne 

W trakcie Zgromadzenia przedstawiono partnerom stan prac nad 
Strategią ZIT. Przypomniano obszary tematyczne, w których możliwa 
będzie realizacja ZIT. Zaprezentowano: rodzaje projektów z podziałem na 
gminy i obszary tematyczne, wartości alokacji dla każdej z gmin, 
zadeklarowane wartości wskaźników.  

14 25.09.2013 Konsultacje 
elektroniczne 
 

Konsultacje dotyczące zadań z zakresu termomodernizacji oraz 
oświetlenia ulicznego. Wszystkie giny zostały poproszone o wskazanie 
projektów komplementarnych do zadań zaplanowanych do realizacji  
w formule ZIT.  

15 02.10.2013 Konsultacje 
elektroniczne 
 

Pozyskanie od partnerów AO informacji na temat działań w ramach  
CT 10 Wysoka jakość edukacji. Gminy zostały poproszone  
o przedstawienie, w jakim zakresie chcą uczestniczyć w realizacji 
wskazanego CT. W tym celu każdy z partnerów został poproszony  
o wypełnienie specjalnie przygotowanej tabeli.  

16 16.10.2013 Zebranie 
założycielskie 
Stowarzyszenia 
Aglomeracja 
Opolska 
Spotkanie 
konsultacyjne 

W trakcie zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Aglomeracja 
Opolska, w którym uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie gmin AO, 
zaprezentowano najaktualniejszą wersję podziału alokacji przeznaczonej 
na realizację ZIT. Przedstawiono również wstępny harmonogram naboru 
projektów w ramach ZIT. 

17 16.12.2013 Konsultacje 
elektroniczne 

Wystąpiono do gmin z prośbą o zweryfikowanie informacji dotyczących 
projektów komplementarnych oraz o uszczegółowienie przedstawionych 
propozycji zadań. 

18 20.01.2014 Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WO z gminami 
Aglomeracji Opolskiej. Na spotkaniu przedstawiono ostateczny podział 
alokacji przeznaczonej na realizację ZIT zgodnie z aktualną wersją 
projektu RPO WO na lata 2014-2020. 

19 13.02.2014 Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne z partnerami AO (przy udziale przedstawicieli IZ 
RPO WO) na temat działań zaplanowanych do realizacji w ramach OP 10 
Wysoka jakość edukacji. 

20 17.03.2014 – 
21.03.2014 

Konsultacje 
elektroniczne 

Konsultacje projektu Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej z gminami AO. 

Źródło: opracowanie własne 
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Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 

 

Środki przeznaczone na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zostały 

wyodrębnione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. Alokacja ZIT podzielona została pomiędzy 4 osie priorytetowe (OP III, OP IV, OP VI oraz OP 

X). W związku z powyższym prace nad Strategią ZIT prowadzone były w ścisłej współpracy  

z Instytucją Zarządzającą RPO WO tak, aby zachować niezbędną spójność tych dwóch dokumentów. 

Zapisy Strategii ZIT konsultowane były na bieżąco, w trakcie prac nad dokumentem. Konsultacje 

prowadzone były w formie: 

 spotkań konsultacyjnych 

 konsultacji elektronicznych 

 konsultacji telefonicznych 

 konsultacji prowadzonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

Najważniejsze działania związane z konsultowaniem zapisów Strategii ZIT z Instytucją Zarządzającą RPO 

WO 2014-2020 przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6  Przebieg konsultacji zapisów Strategii ZIT pomiędzy partnerami Aglomeracji Opolskiej a IZ RPO WO 

2014-2020 

Lp. Data Forma Opis 

1 07.06.2013 Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez IZ RPO WO z udziałem 
przedstawicieli Związku ZIT. Na spotkaniu przekazano informacje 
dotyczące architektury RPO WO 2014-2020, listę wskaźników, definicje 
wskaźników oraz linię demarkacyjną. Omówiono wstępne propozycje 
AO dotyczące realizacji zadań w formule ZIT. 

2 18.06.2013 Zgromadzenie AO 
Spotkanie 
konsultacyjne 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin AO oraz 
reprezentanci Instytucji Zarządzającej RPO WO. W pierwszej części 
spotkania przedstawiciele IZ RPO WO zaprezentowali zebranym 
podstawowe informacje dotyczące projektu RPO WO na lata 2014-
2020. Następnie przybliżono zebranym ideę ZIT oraz wskazano 
ponownie cele tematyczne i priorytety inwestycyjne, w których 
przewidziano realizację ZIT w województwie opolskim. W dalszej 
kolejności nastąpiła prezentacja propozycji zintegrowanych projektów 
Aglomeracji Opolskiej. Propozycje uwzględniały złożone uprzednio 
przez partnerów deklaracje. Zaprezentowano pierwszą wersję podziału 
dostępnej alokacji, deklaracje dotyczące wskaźników  
i projektów przewidzianych do realizacji. 

3 05.07.2013 Konsultacje 
elektroniczne 

Przekazano IZ fiszki projektowe zawierające propozycje działań do 
realizacji w ramach ZIT, zbiorcze tabele zawierające podział alokacji 
środków oraz zestawienie wskaźników.  

4 24.07.2013- 
27.08.2013 

Konsultacje RPO WO 
2014-2020 

W ramach konsultacji projektu RPO WO 2014-2020 zgłoszono szereg 
uwag do zapisów dokumentu, w tym dotyczących ZIT oraz Związku ZIT. 
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5 8.08.2013 Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie dotyczyło zakresu i zasad realizacji ZIT w ramach RPO WO 

2014-2020. Adresatami spotkania byli przedstawiciele Urzędu Miasta 

Opola.  

6 28.08.2013 Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie zorganizowane przez IZ RPO WO poświęcone realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Aglomeracji 
Opolskiej. W spotkaniu udział wzięli partnerzy AO, przedstawiciele 
Instytucji Zarządzającej RPO WO oraz MRR. Ponownie przypomniano 
zakres tematyczny ZIT w województwie opolskim wraz  
z proponowanym podziałem alokacji. Omówiono stan prac nad 
Strategią ZIT i architekturę ZIT w RPO.  

7 21.10.2013 – 
24.10.2013 

Konsultacje 
elektroniczne 

W trakcie konsultacji ustalono wstępną listę wskaźników w ramach 
działań dotyczących kształcenia ogólnego i edukacji przedszkolnej 

8 31.10.2013 – 
4.12.2013 

Konsultacje RPO WO 
2014-2020 

W ramach konsultacji projektu RPO WO 2014-2020 zgłoszono szereg 
uwag do zapisów dokumentu, w tym dotyczących ZIT oraz Związku ZIT. 

9 22.11.2013 – 
26.11.2013 

Konsultacje 
elektroniczne 
Poczta tradycyjna 

Przekazanie Instytucji Zarządzającej fiszek projektów 
komplementarnych do zadań realizowanych w formule ZIT w ramach PI 
4.3 oraz 4.5.  

10 12.12.2013 Poczta tradycyjna Przekazanie przez IZ informacji o akceptacji projektów 
komplementarnych  planowanych do realizacji w ramach programów 
krajowych i programu regionalnego przedstawionych przez Miasto 
Opole w imieniu Związku ZIT. 

11 20.01.2014 Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WO z gminami 
Aglomeracji Opolskiej. Na spotkaniu przedstawiono ostateczny podział 
alokacji przeznaczonej na realizację ZIT zgodnie z aktualną wersją 
projektu RPO WO na lata 2014-2020. 

12 31.01.2014 Poczta tradycyjna Przekazanie przez IZ informacji na temat dostępnej w ramach RPO WO 
alokacji środków na realizację ZIT w podziale na osie priorytetowe. 
Prośba o dostarczenie ostatecznej wersji fiszek projektowych oraz 
zbiorczej informacji na temat planowanych do realizacji działań 

13 07.02.2014 Poczta tradycyjna Przekazanie IZ informacji na temat przedsięwzięć planowanych do 
realizacji w ramach ZIT, obejmujących dane dotyczące zakresu, 
poziomu finansowania oraz planowanych wskaźników produktu. 

14 13.02.2014 Poczta tradycyjna Przekazanie przez IZ informacji na temat dostępnej w ramach RPO WO 
alokacji środków na realizację ZIT w podziale na osie priorytetowe 
zaakceptowanej przez Zarząd Województwa Opolskiego 11 lutego 
2014r. 

15 13.02.2014 Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne z partnerami AO (przy udziale przedstawicieli 
IZ RPO WO) na temat działań zaplanowanych do realizacji w ramach OP 
10 Wysoka jakość edukacji. 

16 18.02.2014 Poczta tradycyjna Przekazanie IZ informacji o aktualnym stanie zaawansowania prac nad 
Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej. 

17 5.03.2014 Poczta tradycyjna Przekazanie IZ informacji o aktualnym stanie zaawansowania prac nad 
Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zapisy Strategii ZIT, a przede wszystkim zakres tematyczny działań przewidzianych do realizacji  

w perspektywie do 2020 roku, podlegały stałej konsultacji i uzgodnieniom zarówno pomiędzy 

partnerami Aglomeracji Opolskiej, jak i pomiędzy AO a Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020. 

Dzięki zastosowaniu podejścia partycypacyjnego możliwe było opracowanie dokumentu, który 

odpowiada zarówno oczekiwaniom Związku ZIT, jak i spełnia wszelkie wymogi stawiane Strategii ZIT 
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przez Zarząd Województwa Opolskiego, z uwzględnieniem dostępnych w ramach RPO WO 2014-2020 

środków na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

   

III. KONSULTACJE PO OPRACOWANIU PROJEKTU STRATEGII ZIT 

 

Po wypracowaniu głównych założeń Strategii ZIT, jej priorytetów i celów, opracowano projekt 

dokumentu, który podlegał konsultacjom z partnerami Aglomeracji Opolskiej, mieszkańcami, 

Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Konsultacje 

miały przede wszystkim charakter bezpośrednich spotkań oraz konsultacji prowadzonych 

elektronicznie oraz drogą pisemną. 

Harmonogram najważniejszych działań konsultacyjnych prowadzonych po opracowaniu projektu 

Strategii ZIT przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 7 Najważniejsze działania konsultacyjne po opracowaniu projektu Strategii ZIT 

Lp. Data Podmiot 
zaangażowany 

Opis 

1 19-24.03.2014 Partnerzy AO Przekazanie projektu Strategii ZIT do zaopiniowania Partnerom AO, 
konsultacje elektroniczne dokumentu.  

2 31.03.2014 IZ RPO WO 2014-
2020 

Przekazanie projektu Strategii ZIT do konsultacji i zaopiniowania IZ RPO 
WO. Projekt zawierał uzupełnienia wynikające z uwag zgłoszonych 
przez partnerów AO w toku przeprowadzonych konsultacji 
elektronicznych 

3 3.04.2014 Partnerzy AO Przekazanie projektu Strategii ZIT oraz informacji o zgłaszanych przez 
partnerów uwagach. 

4 17.04.2014 IZ RPO WO 2014-
2020 

Przekazanie przez IZ RPO WO 2014-2020 uwag do projektu Strategii ZIT 
przesłanego 31.03.2014 

5 8.05.2014 MIR Spotkanie konsultacyjne poświęcone omówieniu uwag do projektu 
Strategii ZIT 

6 19.05.2014 IZ RPO WO 2014-
2020 
MIR 

Spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez IZ RPO WO 2014-2020  
z udziałem przedstawicieli MIR 

7 30.06.2014 IZ RPO WO 2014-
2020 
MIR 

Przekazanie projektu Strategii ZIT do konsultacji i zaopiniowania IZ RPO 
WO 2014-2020 oraz MIR 

8 10.07.2014 IZ RPO WO 2014-
2020  

Partnerzy AO 

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące wskaźników  
w projektach realizowanych w ramach ZIT 

9 28.07.2014 IZ RPO WO 2014-
2020 

Przekazanie uwag IZ RPO WO do projektu Strategii ZIT przekazanego 30 
czerwca  

10 29.07.2014 MIR Przekazanie opinii na temat projektu Strategii ZIT sporządzonej przez 
niezależnego eksperta 

11 lipiec – 
wrzesień 2014 

IZ RPO WO 2014-
2020  

Partnerzy AO 

Negocjacje w sprawie rozszerzenia zakresu wsparcia w ramach ZIT  
o kształcenie zawodowe 

12 lipiec 2014  Potencjalni 
beneficjenci  

Uzgodnienia w sprawie projektów komplementarnych do Strategii ZIT 
realizowanych w ramach PO IŚ 2014-2020 
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13 25.11.2014 MIR Spotkanie konsultacyjne mające na celu omówienie uwag eksperta do 
projektu Strategii ZIT 

14 5 – 16.02.2015 Partnerzy AO Przekazanie projektu Strategii ZIT do zaopiniowania Partnerom AO, 
konsultacje elektroniczne dokumentu 

15 6-20.02.2015 Mieszkańcy AO Konsultacje elektroniczne projektu Strategii ZIT. Możliwość składania 
uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

16 styczeń – maj 
2015 

Potencjalni 
beneficjenci 

MIR 

Konsultacje dotyczące projektów komplementarnych możliwych do 
realizacji w ramach trybu pozakonkursowego PO IŚ 2014-2020 

17 kwiecień – 
czerwiec 2015 

IZ RPO WO 2014-
2020 

Konsultacje robocze prowadzone zgodnie z rekomendacjami MIR, 
spotkanie uzgodnieniowe (3 czerwca 2015 r.) 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 2 Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone na stronie internetowej Aglomeracji Opolskiej 

 

Źródło: www.aglomeracja-opolska.pl 
 

 
W toku konsultacji projektu dokumentu, IZ RPO WO 2014-2020 zgłosiła uwagi w dwóch turach: 

 17 kwietnia 2014r.  

 28 lipca 2014 r. 

 

17 kwietnia 2014r.  

Zgłoszono 69 uwag. Większość uwag dotyczyła syntetycznej diagnozy wsparcia (aktualizacja danych, 

rozszerzenie informacji) oraz strony formalnej przekazanego projektu Strategii ZIT. Uwagi dotyczyły 

również dostosowania wskaźników wskazanych w dokumencie do wskaźników wskazanych w RPO WO 

2014-2020. IZ RPO WO 2014-2020 zgłosiła również uwagę do zapisów dotyczących trybów wyboru 

projektów w ramach ZIT. Uwagi nie dotyczyły zakresu planowanego wsparcia.  

Uwagi IZ RPO WO 2014-2020 zostały uwzględnione w dokumencie.    

 

28 lipca 2014r. 

Zgłoszono 30 uwag. Dotyczyły one zarówno kwestii formalnych dokumentu, jak i sposobu 

sformułowania celów Strategii ZIT. Ponadto IZ RPO WO zgłosiła uwagę dotyczącą konstrukcji 

dokumentu (kolejność poszczególnych części). Dodatkowo IZ RPO WO 2014-2020 wskazała na 

konieczność dostosowania zapisów Strategii ZIT do Umowy partnerstwa oraz ustaleń dotyczących 

http://www.aglomeracja-opolska.pl/
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rozszerzenia zakresu Strategii ZIT o działania dotyczące wsparcia kształcenia zawodowego  

w Aglomeracji Opolskiej. Część uwag dotyczyła również danych zawartych w syntetycznej diagnozie 

obszaru wsparcia (uaktualnienie danych, rozszerzenie zakresu diagnozy). 

Uwagi IZ RPO WO 2014-2020 zostały uwzględnione.    

 

Zapisy Strategii były na bieżąco konsultowane z partnerami Aglomeracji Opolskiej w toku spotkań 

roboczych, posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz 

prowadzonej korespondencji elektronicznej.   

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono zestawienie uwag do pierwszego projektu Strategii ZIT, 

który został poddany konsultacjom elektronicznym z partnerami Aglomeracji Opolskiej. W trakcie 

konsultacji prowadzonych pomiędzy 19 a 24 marca 2014 roku, 5 gmin Aglomeracji Opolskiej zgłosiło 

ogółem 22 uwagi i propozycje zmian. 16 uwag zostało uwzględnionych, 5 nie uwzględniono, natomiast 

1 uwaga została uwzględniona częściowo.   
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Tabela 8 Zestawienie uwag nadesłanych przez  partnerów AO  w toku konsultacji (19 – 24 marca 2014 r.) 

Lp. Zgłaszający Treść uwagi* Sposób rozpatrzenia 

1 Gmina Ozimek Str. 75 Strategii, opis Działania 2.2.2:  

Powstaną kilkukilometrowe odcinki dróg pieszo-rowerowych (dwu- i 

jednokierunkowych) wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, od granic Opola w 

kierunku sąsiednich gmin (Chrząstowice, Komprachcice, Łubniany, Tarnów Opolski, 

Dąbrowa).  Wybudowane zostaną także drogi pieszo-rowerowe w obrębie miasta, 

tworząc – zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Opola  - spójny system umożliwiający swobodne i bezpieczne 

poruszanie się rowerem na całym jego obszarze. Część dróg pieszo-rowerowych 

powstanie także na terenie gmin AO leżących w zewnętrznej strefie AO, uzupełniając 

istniejącą sieć lokalnych dróg przeznaczonych dla transportu rowerowego. 

Uwaga: Brak wskazanego Ozimka jako gminy, w której również będą budowane 

ciągi pieszo – rowerowe. 

Uwaga uwzględniona. 

2 Gmina Ozimek Str. 78 Strategii, opis Działania 2.2.3: 
Lampy rtęciowe zastąpione zostaną oświetleniem LED 
UWAGA: W Gminie Ozimek część oświetlenia rtęciowego została już wymieniona na 
sodowe, nie LED. Proponuje się nie zawężać technologii wymienianego oświetlenia 
do LED (również z uwagi na to, iż postęp technologiczny jest tak szybki, iż mogą 
pojawić się znacznie lepsze rozwiązania). 

Uwaga uwzględniona. 

3 Gmina Gogolin Str. 98, Tabela 27 
Wprowadzenie zadania: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli oraz budowa obwodnicy Gogolina – Karłubca. 

Uwaga uwzględniona. 

4 Gmina Gogolin Str.  100, Tabela 29 
Wprowadzenie zadania: 
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie – Karłubcu. 

Uwaga uwzględniona. 

5 Gmina Gogolin Str.  100, Tabela 30 
Wprowadzenie zadania: 
Modernizacja obiektów basenowych (kryta pływalnia i baseny odkryte) w Gogolinie. 

Uwaga uwzględniona. 

6 Gmina Turawa Str. 33, Tabela 11 Uwaga nieuwzględniona.  
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Dopisanie dwóch zakładów z terenu Gminy Turawa: MOJ S.A. Oddział Kuźnia 

„Osowiec”, Stolarstwo Import – Export DUDEK H&H sp. j.    

Tabela pokazuje największe podmioty gospodarcze w skali 

całej Aglomeracji Opolskiej (pod względem zatrudnienia). 

Z tabeli usunięto przedsiębiorstwa nie spełniające 

kryterium dużego przedsiębiorstwa. 

7 Gmina Turawa Str. 47, diagnoza obszaru wsparcia: 

Na terenie AO działają również elektrownie wodne:  

w Turawie o mocy 1,8 MW, wchodząca w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Opole 

oraz na Małej Panwi w okolicach Osowca (gmina Turawa) o mocy 960 kW.  

Uwaga uwzględniona. Dopisano elektrownię w okolicach 

Osowca. 

8 Gmina Turawa Str. 53, diagnoza obszaru wsparcia: 

Dopisać: (…) równocześnie jest to dziedzictwo, które podlegać powinno dalszej 

ochronie, a w przypadku Zbiornika Turawskiego procesowi rekultywacji. 

Uwaga uwzględniona. 

9 Gmina Turawa Str.87, beneficjenci Działania 4.1.1: 

Do katalogu beneficjentów dopisać parafie. 

Uwaga uwzględniona.  

Dopisano: kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i związków wyznaniowych (zgodnie  

z katalogiem beneficjentów RPO WO 2014-2020). 

10 Gmina Murów Str. 51, diagnoza obszaru wsparcia /dostępność komunikacyjna/ 

Zdecydowana większość przestrzeni Aglomeracji znajduje się w zasięgu do 45 minut 

w ruchu drogowym od Opola. Tylko północne fragmenty gminy Murów i 

południowe gminy Walce znajdują się w zasięgu do 60 minut.  

Transport kolejowy jest atrakcyjny szczególnie dla mieszkańców gmin położonych na 

obrzeżach Aglomeracji,  

w znacznej odległości (wyrażonej w kilometrach) od Opola, tj. Lewin Brzeski i 

Zdzieszowice. Dopisać:  dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych gminy 

Murów oraz jej ościennych gmin, optymalnym rozwiązaniem problemu dostępności 

komunikacyjnej w północnej części Aglomeracji Opolskiej oraz Województwa 

Opolskiego, byłoby odtworzenie ruchu kolejowego na odcinku linii nr 301, relacji 

Opole Główne – Murów – Namysłów.   

Uwaga uwzględniona.  

Zapis w zbliżonym kształcie został uwzględniony w części 

diagnostycznej, w rozdziale dot. dostępności 

komunikacyjnej.  
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11 Gmina Murów Str. 102, Tabela 31: 

Uwzględnić 2 placówki z terenu Gminy Murów biorące udział w projekcie 

dotyczącym edukacji przedszkolnej.  

Uwaga uwzględniona.  

12 Miasto Opole 

Biuro Organizacji 

Transportu Zbiorowego 

Uwzględnienie w Priorytecie 2 Strategii ZIT zadania pn.  Budowa instalacji 

sprężonego powietrza na zajezdni autobusowej wraz z dostosowaniem taboru 

autobusowego.  

Zadanie uwzględnione zostało na liście projektów 

komplementarnych w obszarze ochrona środowiska.  

W ramach Priorytetu 2 Strategii ZIT przewidziano realizację 

zadań z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej w 

sektorze publicznym oraz budowy centrów 

przesiadkowych. Zakres ten wynika wprost z zapisów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, w związku z czym nie 

podlega zmianom. Projekty komplementarne znajdujące 

się w pozytywnie zaopiniowanej Strategii ZIT mogą zyskać 

preferencje w procesie ich wyboru do realizacji w ramach 

krajowych programów operacyjnych.  

13 Miasto Opole 

Biuro Organizacji 

Transportu Zbiorowego 

Str. 69, opis Działania 2.2.1: 

Przy opisie specyfiki węzłów intermodalnych nie zawężać transportu autobusowego 

do autobusu miejskiego. W węźle intermodalnym przesiadka odbywa się nie tylko 

na autobus miejski, ale również regionalny, międzynarodowy, etc.  

Uwaga uwzględniona.  

14 Miasto Opole 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Str. 54, diagnoza obszaru wsparcia, zasoby naturalne: 

Do zasobów decydujących o atrakcyjności AO dopisać również użytki ekologiczne. 

Uwaga uwzględniona. 

15 Miasto Opole 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Str. 54, diagnoza obszaru wsparcia, zasoby naturalne: 

Dodać tabelę pn. Użytki ekologiczne na terenie Aglomeracji Opolskiej. 

Uwaga uwzględniona. 

16 Miasto Opole Str. 54, diagnoza obszaru wsparcia, środowisko: Uwaga nieuwzględniona.  
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Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Za opisem stanu i jakości powietrza powinien być pkt. Stan zagrożenia środowiska 

hałasem z dokładnym opisem m.in. z mapy akustycznej dla Miasta Opola. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady 

realizacji ZIT w Polsce, diagnoza obszaru wsparcia  

w Strategii ZIT powinna mieć charakter syntetyczny. Co do 

zasady powinna ona dotyczyć szczególnie tych obszarów, 

które objęte zostaną instrumentem finansowym ZIT.  

W ramach RPO WO 2014-2020, ze środków alokacji 

przeznaczonych na realizację ZIT, nie przewiduje się 

wsparcia zadań z zakresu ochrony przed hałasem.  

W związku z powyższym w diagnozie nie uwzględniono 

takiego obszaru. Zostanie on scharakteryzowany  

w diagnozie sytuacji społeczno – gospodarczej AO, która 

znajdzie się w Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na 

lata 2014-2020 (dokument szerszy niż Strategia ZIT). 

Ponadto zagrożenie hałasem, szczególnie 

komunikacyjnym, występuje głównie w dużych ośrodkach 

miejskich. W skali Aglomeracji Opolskiej problem ten 

dotyczy głównie Opola, które uwzględniło zagadnienia dot. 

ochrony przed hałasem w swoich dokumentach 

strategicznych i programowych.   

17 Miasto Opole 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Opis celów rozwojowych realizacji ZIT Str. 68 schemat 2.1.1, str. 71 schemat 2.2.1, 

str. 74 schemat 2.2.2,  str. 77 schemat 2.2.3, wiersze: „Zasady wyboru projektów” 

uwaga dotyczy zapisu: „Warunkiem uzyskania wsparcia będzie posiadanie PGN”: 

Skoro warunkiem uzyskania wsparcia będzie opracowanie i przyjęcie przez rady gmin 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zatem takie plany powinny być opracowane i 

przyjęte przez rady poszczególnych gmin Aglomeracji.  PGN powinny być sporządzane 

i nadzorowane przez osoby posiadające duże doświadczenie oraz wykształcenie w 

branży energetycznej.  Plany muszą być uzgadniane z przedsiębiorstwami 

energetycznymi i powinien być na bieżąco prowadzony monitoring energetyczny. 

Za mało miejsca poświęcono tym planom, a mają tak duże znaczenie w przyszłości. 

Uwaga uwzględniona częściowo.  

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej nie są przedmiotem 

Strategii ZIT. Ich opracowanie nie będzie dofinansowane ze 

środków ZIT. Opracowanie PGN będzie warunkiem 

niezbędnym pozyskania dofinansowania na działania  

z zakresu ograniczenia niskiej emisji, co zostało zaznaczone 

w dokumencie. Każda z gmin AO we własnym zakresie 

będzie zobowiązana do opracowania prawidłowego pod 

względem merytorycznym i zgodnego ze wszystkimi 

obowiązującymi wytycznymi PGN. W rozdziale 13 Strategii 

ZIT (Odniesienie do dokumentów strategicznych w zakresie 
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gospodarki niskoemisyjnej) umieszczono dodatkowy zapis 

o konieczności uzgadniania oraz monitorowania PGN.  

18 Miasto Opole 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Str. 78, Priorytet 3 (Wysoka jakość edukacji): 

Uwzględnienie wspólnych aspektów edukacji ekologicznej, m.in. dotyczących 

gospodarki odpadami i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK) w Opolu, jak też dotyczących ochrony zieleni, bioróżnorodności, przyrody, 

ochrony powietrza, wód, gleby, ochrony przed hałasem m.in. 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zgłoszona propozycja dotyczy programów nauczania, które 

są realizowane przez szkoły już obecnie, natomiast 

wsparcie w ramach Priorytetu 3 ma na celu przede 

wszystkim budowanie i doskonalenie kompetencji 

kluczowych oraz wyposażenie mieszkańców AO  

w umiejętności przydatne w wyborze dalszej ścieżki 

edukacyjnej oraz sprawnego poruszania się po rynku pracy.  

19 Miasto Opole 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Str. 95, Tabela 26 Projekty komplementarne w obszarze Ochrony Środowiska 

Nazwa zadania dla Miasta Opola to m.in. Program ochrony środowiska przed 

hałasem dla Miasta Opola. 

Czy zadanie dotyczy stworzenia dokumentu czy realizacji poszczególnych zadań 

wynikających z ww. opracowania? Program został przyjęty przez Radę Miasta Opola 

w 2013r. 

Brak informacji czy w stosunku do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

Miasta Opola (ujętego w tabeli 26 na str. 95 dokumentu) zostały w ZIT uwzględnione 

wszystkie zatwierdzone uchwałą koszty konieczne do poniesienia, aby Program  

w całości mógł być zrealizowany i w jakim zakresie – jakie zadania z Programu mają 

być realizowane? Nie znaleziono takiej informacji w treści dokumentu. W tabelach nr 

31 i 32 na str. 101 – 104 zostały wymienione zadania i dla nich określono zestawienie 

z wartościami planowanych wskaźników, jednakże nie widnieje tam zadanie o takiej 

nazwie jak Program …  Zadań zawartych w Programie po części można doszukiwać się 

w zadaniach wymienionych i przewidzianych do realizacji i ujętych w tabelach nr 31  

i 32 oraz 34 (na str. 106 – 107), jednakże literalnie nie do końca wiadomo, które  

z zadań wymienionych w Programie będą z ZIT realizowane. 

Propozycja zmiany: 

Uwaga uwzględniona.  

Zmieniono nazwę projektu komplementarnego na: 

Realizacja zadań wynikających z Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla Miasta Opola. 

Wyjaśnienie: 

Tabela nr 31 oraz 32 dotyczy zadań realizowanych z alokacji 

RPO WO przeznaczonej na realizację ZIT (62.100.000,00 

euro). Projekty komplementarne nie otrzymają wsparcia w 

ramach ZIT. Ich realizacja będzie możliwa w ramach 

programów krajowych lub innych środków.   
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Realizacja zadania pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta 

Opola” polegająca na realizacji 43 działań podstawowych i 8 działań wspomagających. 

 

20 Miasto Opole 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Str. 95, Tabela 26 Projekty komplementarne w obszarze Ochrony Środowiska 
Nazwa zadania dla Miasta Opola to m.in. Plan gospodarki niskoemisyjnej. 
Czy zamieszczone zadanie pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dotyczy 
opracowania dokumentu czy realizacji poszczególnych zadań wynikających z PGN?   

Uwaga uwzględniona. Zmieniono nazwę projektu 

komplementarnego na: Opracowanie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej i realizacja zadań z niego wynikających.  

21 Miasto Opole 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Str. 99, tab. 29 Projekty komplementarne w zakresie edukacji 
Dla Miasta Opola proponuje się dopisanie zadania: 
Pełnienie lidera w zakresie edukacji ekologicznej i kreowania postaw 
proekologicznych mieszkańców Aglomeracji. 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

22 Miasto Opole 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Brak zapisów w dokumencie dotyczących zagadnień ochrony przeciwpowodziowej 

w ujęciu całościowym (w tym z uwzględnieniem konieczności prowadzenia spójnej 

melioracji). 

Zgodnie z zapisami RPO WO 2014-2020 działania związane 

z ochroną przeciwpowodziową nie będą finansowane ze 

środków alokacji ZIT. Jest to jednak niezwykle istotny dla 

wszystkich Partnerów AO obszar tematyczny. Zostanie on 

uwzględniony w Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na 

lata 2014-2020 (w trakcie opracowania). Prowadzone są 

już rozmowy na temat wspólnych działań z zakresu 

przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania 

zjawisk ekstremalnych. W związku z powyższym na liście 

projektów komplementarnych w Strategii ZIT 

uwzględniono zadnie pn. Przeciwdziałanie i ograniczanie 

skutków występowania zjawisk ekstremalnych. 

*uwagi pochodzą z formularzy przekazanych przez uczestników konsultacji. 
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Kolejna wersja dokumentu, przedstawiona ostatecznie do konsultacji elektronicznych zarówno z 

partnerami AO jak i mieszkańcami, powstała w wyniku ustaleń i konsultacji z IZ RPO WO 2014 – 2020 

oraz MIR. Zawierała również zmiany i uzupełnienia wynikające z zatwierdzenia najistotniejszych 

dokumentów warunkujących wdrażanie funduszy unijnych w Polsce oraz regionie (Umowa 

partnerstwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020).  

Konsultacje z IZ RPO WO 2014 – 2020 oraz MIR prowadzone były w terminach i formach wskazanych 

w tabeli 7.  

Ponadto założenia i zakres dokumentu były systematycznie przedstawiane partnerom 

Aglomeracji Opolskiej w trakcie spotkań roboczych, posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska oraz Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.  

 

Dodatkowo projekt Strategii ZIT został poddany analizie ex-ante, której dokonał niezależny 

podmiot zewnętrzny. Celem analizy była m.in. ocena części diagnostycznej pod kątem trafności, 

użyteczności, spójności wewnętrznej, poprawności metodycznej, ocena celów i kierunków działań pod 

kątem spójności z częścią diagnostyczną, spójności wewnętrznej oraz zapewnienia terytorialnego 

wymiaru wsparcia, ocena systemu wdrażania. Ponadto analiza miała również na celu ocenę 

przedsięwzięć ZIT pod kątem ich trafności, użyteczności, spójności wewnętrznej (w tym z kierunkami 

działań oraz diagnozą). 

 

 

W dalszej kolejności projekt Strategii ZIT został poddany konsultacjom elektronicznym. 

Ogółem trwały one pomiędzy 5 a 20 lutego 2015 r. (5-16.02.2015r. konsultacje z członkami 

Stowarzyszenia AO; 6-20.02.2015r. konsultacje z mieszkańcami i pozostałymi zainteresowanymi 

podmiotami). Informacja o konsultacjach została opublikowana na stronie internetowej AO, profilu AO 

na portalu społecznościowym oraz na stronach internetowych gmin tworzących Aglomerację Opolską. 

Możliwość udziału w konsultacjach mieli wszyscy mieszkańcy Aglomeracji i województwa, podmioty 

zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach ZIT oraz partnerzy społeczno – gospodarczy.   

W odpowiedzi na konsultacje wpłynęły 83 uwagi, komentarze oraz propozycje zmian. Podmioty nie 

będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, przekazały 5 uwag (Powiat 

Opolski i Uniwersytet Opolski).   Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały przedstawione w poniższej 

tabeli (wraz z informacją o sposobie uwzględnienia).  
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Tabela 9 Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji elektronicznych dokumentu (5 – 20 lutego 2015r.) 

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający 
Propozycja zmiany / zgłaszana uwaga * Sposób uwzględnienia Uzasadnienie 

1 Chrząstowice Rozdział 10. Zasady i tryb wyboru projektów, str. 
107 
Rozważyć  możliwość powoływania Komisji Oceny 
Projektów przez przedstawicieli wszystkich 
partnerów AO. Obecnie przedstawiony zapis 
ogranicza możliwość współdecydowania 
partnerom AO nie posiadającym swojego 
przedstawiciela w Zarządzie Stowarzyszenia AO. 

Nie uwzględniono Zapisy dotyczące zasad i trybów wyboru projektów 
dostosowano do Instrukcji Wykonawczej oraz wytycznych.  
Kwestie dotyczące powoływania i składu Komisji Oceny 
Projektów regulują m.in. następujące dokumenty: Ustawa  
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), Wytyczne 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 -2020 oraz 
Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski 
o dofinansowanie w ramach EFRR RPO WO 2014-2020. 
W skład KOP wchodzą pracownicy IOK (instytucji organizującej 
konkurs), którzy dokonują oceny formalnej złożonych 
wniosków oraz eksperci. Eksperci wybierani są z listy 
ekspertów IZ RPO WO 2014-2020, dodatkowo skład KOP 
opiniuje Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO. Wybór ekspertów z listy, a następnie 
przydzielenie projektów do oceny odbywa się na podstawie 
losowania.  
Powołanie KOP jest czynnością formalną, której wykonanie nie 
wymaga angażowania Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia AO.    
W związku z powyższym uwagi nie uwzględniono, gdyż 
propozycja jest niezgodna z przepisami oraz wytycznymi. 
Zgodnie ze stanowiskiem Członków Walnego Zgromadzenia  
z dnia 27.02.2015 r. powołanie KOP pozostaje w kompetencji 
IOK.  

2 Dąbrowa Roz. 10. Zasady i tryb wyboru projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach ZIT 
Aglomeracji Opolskiej (str. 107-108).  
 

Nie uwzględniono Ocena strategiczna (nieobligatoryjna) realizowana będzie tylko 
w ramach procedury oceny i wyboru projektów w ramach EFS. 
Kwestia ta szczegółowo uregulowana jest w Wytycznych  
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 
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Proces wyboru projektów do wsparcia powinien 
uwzględniać co najmniej na jednym etapie udział 
członków AO. Proponuje się wprowadzenie zapisu 
o treści: W przypadku konieczności 
przeprowadzenia oceny strategicznej dla 
projektów które otrzymały minimum  50% 
punktów, a całość przekracza alokację danego 
naboru, ponownej oceny dokonuje Walne 
Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest 
najwyższą władzą AO. W Zarządzie zasiadają 
przedstawiciele tylko części gmin będących 
członkami AO. Walne Zgromadzenie jest organem 
stanowiącym i kontrolnym (§4 statutu) zatem 
wspólnie powinna być przeprowadzona ponowna 
ocena projektów w takich przypadkach.  
Ponadto zgodnie z §2 pkt. 1 Statutu celem 
stowarzyszenia jest szereg wspólnych działań np. 
wspólne planowanie rozwoju – wspólne 
uzgadnianie i wspólne rozstrzyganie zagadnień 
rozwojowych Aglomeracji Opolskiej. 

Oceny strategicznej dokonuje panel członków KOP złożony co 
najmniej z 3 osób, w skład panelu wchodzą pracownicy IOK 
oraz eksperci (o których mowa w art. 49 ustawy 
wdrożeniowej), w posiedzeniach panelu mogą brać udział 
obserwatorzy, pod warunkiem, że nie są wnioskodawcami  
w danym konkursie, ani nie są powiązani z wnioskodawcami  
w danym konkursie.  
Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne, 
nie ma możliwości powierzenia oceny projektów Walnemu 
Zgromadzeniu.   
Dodatkowo – zapisy Strategii ZIT dotyczące przeprowadzenia 
oceny strategicznej dostosowane zostały do zapisów Instrukcji 
Wykonawczej IP RPO WO 2014-2020 (Związek ZIT).  

3 Dąbrowa Roz. 13. System wdrażania Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Opolskiej. (str. 127-129)  
Proces doboru kryteriów wyboru projektów do 
wsparcia powinien uwzględniać udział wszystkich 
członków AO (Walne Zgromadzenie). Proponuje 
się przeniesienie zadania: „Akceptacja w formie 
uchwały propozycji kryteriów wyboru projektów 
przedłożonych przez Biuro Stowarzyszenia…” z 
poziomu zadań Zarządu do zadań Walnego 
Zgromadzenia. Uchwała powinna być podjęta 
przez Walne Zgromadzenie, jako najwyższą 
władzę i organ stanowiący. Zgodnie  
z zapisem §4 Statutu AO Zarząd jest organem 
wykonawczym i jest powołany do kierowania 
działalnością zgodnie z uchwałami Walnego 
Zgromadzenia.  

Uwzględniono Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska przedkłada propozycje 
kryteriów, które ostatecznie zatwierdza KM RPO WO 2014-
2020. 
Równocześnie należy dodać, iż proces tworzenia kryteriów 
oceny będzie przebiegał w porozumieniu ze wszystkimi 
członkami Stowarzyszenia AO, propozycje kryteriów, które 
przedłożone zostaną KM RPO WO 2014-2020 zostaną 
uprzednio przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.  
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Ponadto zgodnie z §2 pkt.1 Statutu mówi, że 
celem stowarzyszenia jest szereg wspólnych 
działań np. wspólne planowanie rozwoju – 
wspólne uzgadnianie i wspólne rozstrzyganie 
zagadnień rozwojowych Aglomeracji Opolskiej. 
 

4 Komprachcice Str. 107  
W skład Komisji wejdą pracownicy Biura 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (jako 
instytucji organizującej konkurs), eksperci 
zewnętrzni oraz przedstawiciel IZ RPO WO 2014-
2020 (w charakterze obserwatora). Zarząd 
powołuje Komisję Oceny Projektów.  
Z treści wynika już kto będzie w ww. Komisji.  
W wymienionym składzie brakuje przedstawicieli 
Partnerów AO. Pozwoli to zachować większą 
obiektywność Komisji oraz „przejrzystość, 
rzetelność, bezstronność dokonywanej oceny”. 
Ponadto powołanie przedstawicieli Partnerów w 
skład Komisji narzuca podstawowa zasada w 
stowarzyszeniu AO tj. równość wszystkich 
Partnerów w podejmowaniu istotnych decyzji. 

Nie uwzględniono Kwestie dotyczące powoływania i składu Komisji Oceny 
Projektów regulują m.in. następujące dokumenty: Ustawa  
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), Wytyczne 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 -2020 oraz 
Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski 
o dofinansowanie w ramach EFRR RPO WO 2014-2020. 
 
Art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020, wskazuje, iż właściwa 
instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania 
w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny.  
Na podstawie art. 44 ust. 1 w/w ustawy  oceny spełnienia 
kryteriów wyboru projektów uczestniczących w konkursie 
dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP). W skład Komisji 
Oceny Projektów wchodzą pracownicy właściwej instytucji lub 
eksperci.  
Pracownicy IOK dokonują oceny formalnej wniosków  
o dofinansowanie, natomiast eksperci dokonują oceny 
merytorycznej (zespoły oceniające). 
Na podstawie art. 49 ust 8 ustawy wdrożeniowej ekspert składa 
właściwej instytucji oświadczenie, że nie zachodzi żadna  
z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału  
w wyborze projektów (pod rygorem odpowiedzialności karnej). 
Okoliczności te precyzuje art. 24 § 1 i 2 Ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego.  
 
Osoby dokonujące oceny wniosków (czy to formalnej czy 
merytorycznej) zobowiązane są do podpisania oświadczenia  
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o poufności i bezstronności, w którym oświadczają m.in., iż nie 
pozostają w stosunku pracy lub zlecenia z projektodawcami. 
Wyklucza to możliwość dokonywania oceny formalnej lub 
merytorycznej przez przedstawicieli gmin AO.  
W obradach KOP mogą uczestniczyć obserwatorzy, którzy nie 
biorą udziału w ocenie wniosków o dofinansowanie (podpisują 
oświadczenie o poufności i bezstronności). Kwestia 
powoływania przedstawicieli gmin AO do KOP  
w charakterze obserwatorów wymaga uzgodnień z IZ RPO WO 
2014-2020. 

5 Komprachcice Str.108  
 
Ocena strategiczna dokonywana jest przez Zarząd 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
Poszczególni Członkowie Zarządu dokonują oceny 
strategicznej przyznając punkty w ramach danego 
kryterium strategicznego.  
 
Czy zapis ten wynika z odgórnych wytycznych? 
Zarząd powołuje Komisję Oceny Projektów i to 
Komisja powinna dokonywać oceny projektów od 
początku do końca stosując zatwierdzone kryteria. 
Zarząd zatwierdza bądź nie listę 
rekomendowanych projektów. Włączanie Zarządu 
w sam proces oceny projektów jest działaniem 
niepotrzebnie komplikującym ten proces. Do 
przeprowadzenia oceny powołana zostanie KOP, 
która w oparciu o wspólnie przyjęte kryteria 
dokona oceny kończąc ją przygotowaniem listy 
rekomendowanych projektów. 

Zmieniono zapis Zapisy dotyczące oceny strategicznej zostały dostosowane do 
Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-
2020 oraz do Instrukcji Wykonawczej IP RPO WO 2014-2020 
(Związek ZIT). 
Zgodnie z w/w dokumentami ocena strategiczna dokonywana 
jest tylko w ramach konkursowej procedury wyboru projektów 
dofinansowanych w ramach EFS.  
Jest ona elementem nieobligatoryjnym.    
 
Oceny strategicznej dokonuje panel członków KOP złożony co 
najmniej z 3 osób, w skład panelu wchodzą pracownicy IOK 
oraz eksperci (o których mowa w art. 49 ustawy 
wdrożeniowej), w posiedzeniach panelu mogą brać udział 
obserwatorzy, pod warunkiem, że nie są wnioskodawcami  
w danym konkursie, ani nie są powiązani z wnioskodawcami  
w danym konkursie. 

6 Komprachcice Str.119 Pozostałe projekty komplementarne 
Dziedzictwo naturalne. Dopisać: Gmina 
Komprachcice: Rewitalizacja parku w Domecku.  

Uwzględniono Wpisano zadanie na listę projektów komplementarnych. 

7 Komprachcice Str.121 Gmina Komprachcice  Uwzględniono Nazwa zadania została zmieniona. 
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Budowa i remont dróg osiedlowych w Gminie 
Komprachcice zmienić na Budowa i remont dróg 
gminnych i osiedlowych w Gminie Komprachcice.  

8 Komprachcice Str. 122 Sport i rekreacja. Dopisać: Rozbudowa 
kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polskiej 
Nowej Wsi 2. Budowa i oznakowanie ścieżek 
rowerowych.  

Uwzględniono Wpisano zadania na listę projektów komplementarnych. 

9 Komprachcice Str.128 Zadania Zarządu: Akceptacja  
w formie uchwały propozycji kryteriów wyboru 
projektów przedłożonych przez Biuro 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
Zatwierdzanie szczegółowych procedur 
dotyczących wdrażania ZIT w Aglomeracji 
Opolskiej.  
 
Tak ważne dokumenty jak kryteria czy np. 
Instrukcja Wykonawcza Związku ZIT, regulamin 
pracy KOP powinny być zatwierdzane przez 
najwyższą władzę tj. Walne Zgromadzenie 
Członków AO. Ideą przewodnią Statutu 
Stowarzyszenia AO jest „współpraca oraz równość 
partnerów w podejmowaniu istotnych dla AO 
decyzji”.  
Brak udziału partnerów w uchwalaniu tak 
ważnych dokumentów jest rażącym naruszeniem 
ww. zasad. 

Uwaga częściowo uwzględniona Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska przedkłada propozycje 
kryteriów, które ostatecznie zatwierdza KM RPO WO 2014-
2020. 
 
Równocześnie należy dodać, iż proces tworzenia kryteriów 
oceny będzie przebiegał w porozumieniu ze wszystkimi 
członkami Stowarzyszenia AO, propozycje kryteriów, które 
przedłożone zostaną KM RPO WO 2014-2020 zostaną 
uprzednio przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
 
 
Instrukcja Wykonawcza IP RPO WO 2014-2020 (Związek ZIT) 
jest dokumentem o charakterze wykonawczym, zawiera 
szczegółowe informacje na temat czynności poszczególnych 
pracowników zaangażowanych w procesy opisane w Instrukcji 
(krok po kroku opisuje poszczególne procesy). Powstaje na 
podstawie obowiązujących przepisów oraz wytycznych. IW jest 
akceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego 
(podobnie jak każda zmiana IW). Jest to dokument  
o charakterze procedury wewnętrznej i odnosi się do czynności 
i obowiązków pracowników Biura Stowarzyszenia Aglomeracja 
Opolska.  
Zgodnie ze stanowiskiem Członków Walnego Zgromadzenia  
z dnia 27.02.2015 r. akceptacja Instrukcji Wykonawczej 
pozostaje w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. 
 
Pozostałe dokumenty regulujące system wdrażania ZIT (np. 
listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do 
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realizacji RPO WO 2014-2020) oraz szczegółowe wytyczne 
opracowywane będą przez IZ RPO WO 2014-2020, w związku  
z czym ich akceptacja lub zatwierdzenie nie leży w kompetencji 
Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.   
Pozostałe procedury mają charakter uregulowań 
wewnętrznych Biura Stowarzyszenia Aglomeracja a ich 
zatwierdzenie leży w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia AO 
lub Dyrektora Biura Stowarzyszenia.  Dodatkowo, biorąc pod 
uwagę liczbę dokumentów oraz konieczność ich 
systematycznej aktualizacji, z przyczyn logistycznych  
i organizacyjnych przyjmowanie ich przez Walne Zgromadzenie 
byłoby znaczącym utrudnieniem w realizacji zadań 
Stowarzyszenia jako IP RPO WO 2014-2020. 

10  Krapkowice Rozdz. 11, Str. 118.  
Do tabeli nr 1 (projekty komplementarne do 
działań w ramach PI 3a) dopisać zadania:  
- Budowa dróg wewnętrznych na terenach 
inwestycyjnych w Dąbrówce Górnej (KSSE);  
- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych za 
zakładem POM w Krapkowicach;                 
-Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Opolskim.  
Zadania niezbędne do wykonania a nie zgłoszone 
do zadań podstawowych w ramach uzbrojenia 
terenów inwestycyjnych. 

Uwzględniono Wpisano zadania na listę projektów. 

11 Krapkowice Rozdz. 11, Str. 119  
Do tabeli nr 3 projekty komplementarne do 
działań w ramach PI 4e dopisać: Budowa 
obwodnicy Krapkowic poprzez  przebudowę 
przeprawy przez rzekę Odrę.  
Zadanie o wadze strategicznej dla Krapkowic. 

Uwzględniono Wpisano zadania na listę projektów. 

12 Krapkowice Rozdz. 11, Str. 119.  
Do tabeli  4 (projekty komplementarne do działań 
w ramach PI 6c) Dziedzictwo naturalne) dopisać 
zadania:  
- Rewitalizacja parku miejskiego;   

Uwzględniono Wpisano zadania na listę projektów. 
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- Renowacja zabytkowej wieży zegarowej na 
terenie dawnych zakładów papierniczych.   
Zadania istotne dla gminy; zadanie tiret drugie 
zgłoszone w ramach ZIT, lecz z uwagi na 
niewystarczające  środki finansowe istnieje 
zagrożenie niezrealizowania tego zadania  
w ramach ZIT. 

13 Krapkowice Rozdz. 11, Str. 120  
Do tabeli nr 5 (Projekty komplementarne do 
działań w ramach PI 10i ) dopisać zadanie:  
 - Budowa (modernizacja) boisk przy Zespole Szkół 
Sportowych nr 1 w Krapkowicach; 
-   Budowa kompleksu sportowego poprzez 
przebudowę dwóch boisk wielofunkcyjnych z 
bieżnią przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach.  
Zadania niezbędne dla funkcjonowania placówek 
szkolnych; dla zadania tiret drugie- posiadamy 
dokumentację projektową. 

Uwzględniono Wpisano zadania na listę projektów. 

14 Krapkowice Rozdz. 11, Str. 121  
Do tabeli – Poprawa dostępności komunikacyjnej 
wew. AO dopisać zadanie: Budowa i przebudowa 
układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w mieście Krapkowice. Zadanie  
o wadze strategicznej dla Krapkowic. 

Uwzględniono Wpisano zadanie do wskazanej tabeli. 

15 Krapkowice Rozdz. 11, Str. 122  
Do tabeli –Sport i rekreacja dopisać zadania:  
-  Budowa parku urządzeń siłowych na wolnym 
powietrzu – Street Workout Park  
w Krapkowicach;  
-  Budowa szatni kontenerowej wraz ze 
zbiornikiem na nieczystości płynne; 
- Przebudowa kortów tenisowych  
z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego; 
 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy 
pływalni DELFIN w Krapkowicach;  

Uwzględniono Wpisano zadanie do wskazanej tabeli. 
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- Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Odry.
  
Zadania istotne dla gminy; dla zadania tiret drugie 
posiadamy dokumentację projektową; dla zadania 
tiret trzecie posiadamy koncepcję, kosztorys 
inwestorski, zamówione  są mapy do celów 
projektowych. 

16 Krapkowice Rozdz. 11, Str. 120.  
Dopisać zadanie w tabeli: Zachowanie i ochrona 
środowiska naturalnego (…): Budowa PSZOK. 
Zadanie istotne dla gminy. 

Uwzględniono Wpisano zadanie do wskazanej tabeli.  

17 Krapkowice Dział 8,  Str. 82 i 84. 
W przypisach 38 i 39 przywołuje się Studium 
komunikacyjne AO, projekt, październik 2014r.  
a winno być przywołanie Studium komunikacyjne 
AO grudzień 2014r. m.in. zestawienie 
najważniejszych inwestycji przedstawione winno 
być w oparciu nie o projekt z m-ca X, do którego 
wnoszono jeszcze uwagi, a w oparciu o wersję 
ostateczną Studium komunikacyjnego (chyba z m-
ca XII).  

Uwzględniono W związku z podjęciem Uchwały Nr W/2/2015 Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 
z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Studium 
komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej w całej Strategii ZIT 
powołano się na dokument przyjęty przez Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.  
 

18 Lewin Brzeski Str. 107  
Zasady i tryb wyboru projektów przewidzianych 
do realizacji w ramach ZIT AO  
1. Proponuje dopisać, aby o wszelkich zmianach 
regulaminu oprócz zamieszczenia ich na stronie 
internetowej, poinformować pisemnie członków 
Stowarzyszenia AO. 
2. Proponuję aby w skład Komisji Oceny Projektów 
włączyć członków Stowarzyszenia (o ile jest to 
możliwe).  
1. Pewniejszy i skuteczniejszy dostęp do ważnych 
informacji. 
2. Możliwość eliminacji ewentualnych wątpliwości 
KOP. 

Nie uwzględniono Zapisy dotyczące zasad i trybów wyboru projektów 
dostosowano do Instrukcji Wykonawczej oraz wytycznych.  

1. Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 
2014-2020 wskazują, iż właściwa instytucja podczas 
procesu wyboru projektów zobowiązana jest do 
przestrzegania zasad (m.in.): przejrzystości, równego 
dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru 
projektów do dofinansowania, równego traktowania 
wnioskodawców.  Zgodnie z w/w zasadami pisemne 
informowanie części wnioskodawców o zmianach 
stanowić będzie preferencje pewnej wybranej grupy 
(gmin AO). 

2. Kwestie dotyczące powoływania i składu Komisji 
Oceny Projektów regulują m.in. następujące 
dokumenty: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.  
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o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), Wytyczne  
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 -
2020 oraz Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 
oceniającej wnioski o dofinansowanie w ramach EFRR 
RPO WO 2014-2020. W skład KOP do oceny formalnej 
wchodzą pracownicy IOK. W skład KOP do oceny 
merytorycznej wchodzą eksperci (mogą również 
pracownicy IOK). Eksperci wybierani są  
z listy kandydatów na ekspertów IZ RPO WO 2014-
2020, dodatkowo skład KOP opiniuje Dyrektor 
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych 
UMWO. Wybór ekspertów z listy, a następnie 
przydzielenie projektów do oceny odbywa się na 
podstawie losowania. Członkowie KOP dokonujący 
oceny wniosków o dofinansowanie podpisują 
oświadczenie o poufności i bezstronności. Udział 
partnerów AO w pracach KOP możliwy będzie jedynie 
w charakterze obserwatorów (nie dokonujących 
oceny), po uzyskaniu akceptacji IZ RPO WO 2014-2020 
i podpisaniu oświadczenia o poufności i 
bezstronności.  

 

19 Lewin Brzeski Zał. Nr 1 – tabela nr 9 Największe 
przedsiębiorstwa w AO.  
Proszę o dopisanie następujących przedsiębiorstw 
z terenu gminy Lewin Brzeski: Strunobet Migacz 
sp. z o.o., Mlekoland sp. z o.o., Agropol sp.j., 
Agrogal-Opol-Eko sp. z o.o., Europa-Stal-Polska sp. 
z o.o., Mera S.A. Uzupełnienie informacji. 

Nie uwzględniono Zestawienie zostało opracowane na potrzeby Programu 
rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do roku 2020. 
Wykonawca posłużył się określoną metodologią i na tej 
podstawie wyselekcjonował przedsiębiorstwa.  

20 Lewin Brzeski Zał. Nr 1 tab. Nr 29, str. 97  
Zapisano, iż gmina Lewin Brzeski nie ma 
bezpośredniego połączenia z Opolem. Połączenie 
bezpośrednie jest za pośrednictwem linii 
kolejowej magistralnej E30 oraz DK94.  

Uwzględniono Skorygowano informację. 
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Korekta informacji. 

21 Lewin Brzeski Zał.  nr 1 str. 110  
Nie oznaczono istniejącego szlaku rowerowego  
w gminie Lewin Brzeski. Proszę o korektę.  
Korekta informacji. 

- Mapa została zamieniona na mapę zamieszczoną w przyjętym 
przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska Studium komunikacyjnym Aglomeracji 
Opolskiej.  

22 Lewin Brzeski Zał. nr 1 str. 142 tab. 44 Lista zagrożonych 
obiektów zabytkowych.  
Właścicielem kościoła poewangelickiego jest 
Gmina Lewin Brzeski, a nie jak opisano – gmina 
ewangelicka. 

Uwzględniono Zmieniono zapis zgodnie z uwagą.  

23 Łubniany Rozdział 8. Priorytety i cele rozwojowe Strategii 
ZIT.   
Dział uzupełnić o planowane do realizacji projekty 
zgłaszane przez Gminy – członków 
stowarzyszenia. Należy opisać dokładnie jakie 
przedsięwzięcia w każdej z gmin będą realizowane 
w ramach poszczególnych priorytetów i celów. 
Strategia ZIT ma być „mapą drogową” do realizacji 
i osiągnięcia założonych celów. Dlatego konieczne 
jest dokładne określenie planu działań czyli 
zintegrowanych przedsięwzięć których pełna 
realizacja zagwarantuje osiągniecie celów.      

Nie uwzględniono We wszystkich działaniach Strategii ZIT, zgodnie  
z zapisami RPO WO 2014-220, przewidziano tryb konkursowy 
wyboru projektów. W związku z powyższym na etapie 
opracowania Strategii ZIT nie jest możliwe wskazanie 
konkretnych inwestycji jakie będą realizowane w ramach 
instrumentu ZIT - decydować będzie o tym wynik  konkursu.  
W Strategii określono możliwe do realizacji typy projektów.  

24 Łubniany Rozdział 10. Zasady i Tryb wyboru projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach ZIT.  
Proponuje się aby w Komisji Oceny Projektów 
zasiadali oprócz ekspertów przedstawiciele 
wszystkich gmin – członków Stowarzyszenia. Skład 
Komisji Oceny Projektów, w którym zasiadają 
przedstawiciele wszystkich gmin zapewni 
transparentność prac komisji. 

Nie uwzględniono Zapisy dotyczące zasad i trybów wyboru projektów 
dostosowano do Instrukcji Wykonawczej oraz wytycznych.  
Kwestie dotyczące powoływania i składu Komisji Oceny 
Projektów regulują m.in. następujące dokumenty: Ustawa  
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 tzw. ustawa wdrożeniowa, Wytyczne  
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 -2020 oraz 
Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski 
o dofinansowanie w ramach EFRR RPO WO 2014-2020. W skład 
KOP do oceny formalnej wchodzą pracownicy IOK. W skład 
KOP do oceny merytorycznej wchodzą eksperci (mogą również 
pracownicy IOK). Eksperci wybierani są z listy ekspertów IZ RPO 
WO 2014-2020, dodatkowo skład KOP opiniuje Dyrektor 
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Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO. 
Wybór ekspertów z listy, a następnie przydzielenie projektów 
do oceny odbywa się na podstawie losowania. Członkowie KOP 
dokonujący oceny wniosków o dofinansowanie (a także 
Przewodniczący KOP, Sekretarz KOP i ewentualni 
obserwatorzy) podpisują oświadczenie o poufności  
i bezstronności). Udział partnerów AO w pracach KOP możliwy 
będzie jedynie w charakterze obserwatorów (nie 
dokonujących oceny), po uzyskaniu akceptacji IZ RPO WO 
2014-2020. 
 

25 Łubniany Rozdział 10. Zasady i Tryb wyboru projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach ZIT.  
Proponuje się aby regulamin konkursu, kryteria 
oceny i wyboru projektów oraz zatwierdzanie listy 
projektów rekomendowanych do wsparcia 
zatwierdzało  walne zgromadzenie członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.  
Ze względu na istotę i wagę podejmowanych 
rozstrzygnięć  uzasadnione jest aby decyzje w tej 
materii podejmowało Walne Zgromadzenie 
Członków jako najważniejszy organ   
w Stowarzyszeniu. 

Uwzględniono częściowo Zapisy dotyczące zasad i trybów wyboru projektów 
dostosowano do Instrukcji Wykonawczej oraz wytycznych.  
Ad. kryteria wyboru projektów - Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska przedkłada propozycje kryteriów, które ostatecznie 
zatwierdza KM RPO WO 2014-2020. 
Równocześnie należy dodać, iż proces tworzenia kryteriów 
oceny będzie przebiegał w porozumieniu ze wszystkimi 
członkami Stowarzyszenia AO, propozycje kryteriów, które 
przedłożone zostaną KM RPO WO 2014-2020 zostaną 
uprzednio przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
Ad. regulamin konkursu - regulamin określa kwestie formalne 
związane z ogłoszonym konkursem (miejsce składania 
wniosków, termin, formę itp). Podlega akceptacji IZ RPO WO 
2014-2020. Jest to dokument o charakterze wykonawczym  
i zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 27.02.2015 r. nie 
będzie podlegał przyjęciu przez Walne Zgromadzenie. 
Podobnie lista projektów rekomendowanych do wsparcia, 
która jest wynikiem prac KOP i stanowi wskazanie ocenionych 
projektów wraz z nadaną im punktacją. Nie stanowi 
rozstrzygnięcia konkursu (rozstrzygnięcie konkursu - uchwała 
Zarządu Województwa Opolskiego).    
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26 Murów Rozdział: Zasady i tryb wyboru projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach ZIT 
Aglomeracji Opolskiej.  
Str. 107-108: 
Oceny wniosków na podstawie właściwych 
kryteriów wyboru, dokonywać będzie Komisja 
Oceny Projektów (KOP), powołana przez Zarząd 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
Propozycja zmiany: 
Oceny wniosków na podstawie właściwych 
kryteriów wyboru, dokonywać będzie Komisja 
Oceny Projektów (KOP), powołana przez Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska.   
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska jest najwyższą władzą 
Stowarzyszenia AO (Związku ZIT) i jako taka 
powinno decydować w składzie wszystkich 
członków partnerskich Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska w ważnej kwestii, jaką jest 
powołanie  Komisji Oceny Projektów (KOP).  

Nie uwzględniono Zapisy dotyczące zasad i trybów wyboru projektów 
dostosowano do Instrukcji Wykonawczej oraz wytycznych.  
Kwestie dotyczące powoływania i składu Komisji Oceny 
Projektów regulują m.in. następujące dokumenty: Ustawa  
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), Wytyczne 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 -2020 oraz 
Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski 
o dofinansowanie w ramach EFRR RPO WO 2014-2020. 
W skład KOP do oceny formalnej wchodzą pracownicy IOK,  
w skład KOP do oceny merytorycznej wchodzą eksperci 
losowani z listy kandydatów na ekspertów prowadzonej przez 
IZ RPO WO 2014-2020. Członkowie KOP podpisuję 
oświadczenia o poufności i bezstronności. 
Powołanie KOP przez IP ZIT poprzedzone jest akceptacją składu 
KOP przez IZ RPO WO 2014-2020. 
Zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 27.02.2015 
powołanie KOP pozostaje w kompetencji IOK.   
 

27 Murów Rozdział: Zasady i tryb wyboru projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach ZIT 
Aglomeracji Opolskiej.  
Str. 127-128 tabela zadań  Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
Zadania Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
Propozycja uzupełnienia: 
• Akceptacja w formie uchwały propozycji 
kryteriów wyboru projektów przedłożonych przez 
Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska;  
• Zatwierdzenie w formie uchwały listy projektów 
rekomendowanych do wsparcia w ramach ZIT 
(lista rankingowa);  

Uwzględniono częściowo  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AO 
akceptować będzie propozycje kryteriów wyboru projektów, 
które następnie przyjmowane będą przez KM RPO WO 2014-
2020. 
Zatwierdzenie listy projektów rekomendowanych do wsparcia 
oraz zatwierdzanie szczegółowych procedur dotyczących 
wdrażania ZIT - zgodnie ze stanowiskiem Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 
z dnia 27.02.2015 pozostaje w kompetencji  Zarządu 
Stowarzyszenia AO. 
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• Zatwierdzanie szczegółowych procedur 
dotyczących wdrażania ZIT w Aglomeracji 
Opolskiej. 
Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska powinno 
zostać zaliczone podejmowanie uchwał ws. 
propozycji kryteriów wyboru projektów oraz 
zatwierdzanie listy projektów rekomendowanych 
do wsparcia w ramach ZIT (lista rankingowa), jak  
i zatwierdzanie szczegółowych procedur 
dotyczących wdrażania ZIT w Aglomeracji 
Opolskiej. Propozycja zmiany podyktowana jest 
rangą władzy Stowarzyszenia AO, jaką stanowi 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska, jak i fakt, iż dzięki temu 
wszyscy partnerzy Aglomeracji  Opolskiej będą 
mogli decydować w powyższej, jakże istotnej  
i ważnej kwestii. 

28 Murów Rozdział: Zasady i tryb wyboru projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach ZIT 
Aglomeracji Opolskiej.  
Str. 127-128 Zadania Zarządu Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska 
Zgłaszana uwaga: 
usunięcie poniżej wymienionych zadań 
 z listy: 
• Akceptacja w formie uchwały propozycji 
kryteriów wyboru projektów przedłożonych przez 
Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska;  
• Zatwierdzenie w formie uchwały listy projektów 
rekomendowanych do wsparcia w ramach ZIT 
(lista rankingowa);  
• Zatwierdzanie szczegółowych procedur 
dotyczących wdrażania ZIT w Aglomeracji 
Opolskiej. 
Do zadań Zarządu  Stowarzyszenia  

Uwzględniono częściowo Uzasadnienie jak wyżej.   
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Aglomeracja Opolska jako organu wykonawczego  
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska słusznie należy 
wykonywanie uchwał ww. zgromadzenia.  
W kwestii  zadań odnośnie podejmowania uchwał 
ws. propozycji kryteriów wyboru projektów oraz 
zatwierdzania listy projektów rekomendowanych 
do wsparcia w ramach ZIT (lista rankingowa), ww. 
zarząd po uprzednim podjęciu przedmiotowych 
uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska przejdzie do 
ich wykonania. 

29 Murów Syntetyczna diagnoza str.21  
Usunięcie stwierdzenia: Należy zauważyć, iż 
gminy te nie są atrakcyjną lokalizacją także dla 
większych przedsiębiorstw i należą do gmin o 
najmniejszej liczbie podmiotów gospodarczych 
ogółem.  
Subiektywna opinia sporządzających dokument. 
Wnosimy o usunięcie opinii i pozostawienie 
jedynie stwierdzenia faktów odnośnie małej liczby 
podmiotów gospodarczych ogółem.  
Poza tym w 2 z wymienionych gmin – Gm. Walce 
oraz Gm. Murów - prosperują wg. zestawienia   
w „Tabeli 9 Największe przedsiębiorstwa 
działające w Aglomeracji Opolskiej w 2013 r.”  
2 międzynarodowe przedsiębiorstwa.  

Uwzględniono Zmieniono zapis zgodnie z uwagą.  

30 Murów Ibidem 
Str.63 Zgłaszana uwaga: 
W czterech przypadkach: Łubniany (szkoły 
podstawowe i gimnazjum), Komprachcice 
(gimnazja), Murów (gimnazja/gimnazjum), 
Turawa (gimnazja) współczynnik wyniósł mniej niż 
70%.  

Uwzględniono Zmieniono zapis zgodnie z uwagą. 
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Gmina Murów dysponuje 1 gimnazjum,  
a mianowicie jednostką Publicznego Gimnazjum  
w Zagwiździu. 

31 
 

Opole Rozdział 6 Obszary problemowe Aglomeracji 
Opolskiej str. 47  
Ostatnie zdanie pierwszej części tekstu jest 
niedokończone („Intensyfikacji rozwoju ….”). 
Należy usunąć zdanie lub dokończyć myśl. 

Uwzględniono Usunięto zapis.  

32 Opole Rozdział 6 Obszary problemowe Aglomeracji 
Opolskiej str. 47  
Poprawa sytuacji gospodarczej Aglomeracji 
powinna się wiązać również z preferowaniem 
specjalizacji regionalnych, w tym technologii 
wskazanych jako inteligentne specjalizacje oraz 
branż potencjalnie wiodących. 
Ponadto warto wskazać na dokument źródłowy tj. 
RSI WO (wstawić przypis), gdyż w tekście Strategii 
ZIT nie wskazano jakie specjalizacje zostały 
zaliczone do inteligentnych, czyli nie wiadomo, 
które będą preferowane.  
Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Opolskiego do roku 2020  
w regionie zostały zidentyfikowane specjalizacje 
regionalne i specjalizacje inteligentne. 
Specjalizacje inteligentne zostały zawężone tylko 
do ściśle wskazanych technologii. Aglomeracja 
Opolska to znacząca część regionu z potencjałem 
gospodarczym, który w dużej mierze może 
przyczynić się do osiągnięcia celów wskazanych  
w RSI WO. Ponadto zgodnie z zapisami RPO WO  
w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 3 (Oś 
priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka,  
w ramach której jedno z poddziałań będzie 
wdrażać ZIT) preferowane będą właśnie 
specjalizacje regionalne, nie zaś jedynie 

Uwzględniono Uzupełniono zapisy zgodnie z uwagą.  
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inteligentne. Stąd zasadna jest spójność, w tym 
zakresie. 

33 Opole Rozdział 7 Wymiar terytorialny wsparcia str. 52 
  
W rozdziale 7 warto również odwołać się do PO IŚ 
2014 - 2020 i analogicznie jak dla RPO przywołać 
osie priorytetowe, w których wskazano wprost 
działania skierowane do ZIT miast wojewódzkich 
np. Oś priorytetowa 1  
W całym dokumencie tj. konsultowanej Strategii 
ZIT AO bardzo marginalnie potraktowano PO IŚ 
2014 – 2020. Efektem tego może być 
uniemożliwienie dostępu do środków PO IŚ dla 
beneficjentów Aglomeracji Opolskiej. POIŚ 2014 – 
2020 został przyjęty i opublikowany już w grudniu 
2014 r. Z zapisów tego Programu jasno wynika, że 
dostęp do środków w niektórych obszarach będzie 
warunkowany odpowiednimi zapisami w Strategii 
ZIT. Przykładem jest m.in wsparcie w zakresie 
efektywności energetycznej dla wspólnot  
i spółdzielni mieszkaniowych. W Strategii ZIT AO 
zupełnie pominięto ten obszar. Jeżeli nie zostanie 
on uzupełniony to biorąc pod uwagę demarkację 
pomiędzy RPO a POiŚ (spółdzielnie i wspólnoty  
z miast wojewódzkich i ich obszarów 
funkcjonalnych mogą korzystać tylko z POiS), ww. 
podmioty zostaną pozbawione wsparcia z 
funduszy europejskich w tym obszarze.  Podobnie 
jest z obszarem dotyczącym  sieci ciepłowniczych.  
Nie będzie to sprzyjało m.in. osiąganiu celów 
środowiskowych ważnych dla Aglomeracji 
Opolskiej. 

Uwzględniono Zapisy Strategii ZIT zostały uzupełnione o zagadnienia 
dotyczące PO IŚ 2014-2020 (po otrzymaniu stanowiska MIR 
dotyczącego projektów możliwych do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach PO IŚ 2014-2020, które nie było 
znane na wcześniejszym etapie prac nad dokumentem).  

34 Opole Rozdział 7 str.  57  
Z uwagi na fakt, iż wskazano w tekście na 
konkursowy tryb wyboru projektów, proszę  
o uzupełnienie zapisów o wskazanie na tryb 

Uwzględniono Zapisy Strategii ZIT zostały uzupełnione o zagadnienia 
dotyczące PO IŚ 2014-2020 (po otrzymaniu stanowiska MIR 
dotyczącego projektów możliwych do realizacji w trybie 
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pozakonkursowy w POIŚ. Zgodnie z zapisami POIS 
dla transportu publicznego jest możliwy tryb 
pozakonkursowy i z takiego trybu wyboru 
projektów zamierza skorzystać Miasto Opole. 

pozakonkursowym w ramach PO IŚ, które nie było znane na 
wcześniejszym etapie prac nad dokumentem). 

35 Opole Rozdział 7 str.  57  
Po zdaniu kończącym się  „… Park&Ride” proszę 
wstawić tekst „Ponadto osiągnięciu wskazanego 
celu sprzyjać będą projekty wzbogacone  
o komplementarne względem podstawowej 
infrastruktury elementy tj. ITS, automaty 
biletowe, czy też elementy infrastruktury dróg  
i ulic służącej obsłudze transportu publicznego  
i pasażerów”. Doprecyzowanie zapisów. 
 
 

Uwzględniono Uzupełniono tekst zgodnie z uwagą (z uwagi na 
przeformułowanie części tekstu, uwaga uwzględniona  
w dalszej części rozdziału).   

36 Opole Rozdział 7 str. 62  
Nie należy zawężać PI 6c tylko do dziedzictwa 
kulturowego. W Strategii ZIT AO trzeba się 
również odnieść do rozwoju kultury i nie zawężać 
potencjału kulturowego AO wyłącznie do 
dziedzictwa kulturowego. Spójność z RPO WO 
2014 – 2020. 

Nie uwzględniono Zakres wsparcia zgodny jest z ustaleniami pomiędzy 
partnerami AO, wynika ponadto z opracowanego Studium 
koncepcyjnego dziedzictwa kulturowego Aglomeracji 
Opolskiej. 

37 Opole Rozdział 8.2 str. 67  
W zakresie PI 4c trzeba uzupełnić odniesienie do 
POIŚ i dodać obszar wsparcia mieszkalnictwa.  
W konsekwencji  wymusza to przeformułowanie 
Priorytetu Strategii ZIT. W całym dokumencie tj. 
konsultowanej Strategii ZIT AO bardzo 
marginalnie potraktowano PO IŚ 2014 – 2020. 
Efektem tego może być uniemożliwienie dostępu 
do środków PO IŚ dla beneficjentów Aglomeracji 
Opolskiej. POIŚ 2014 – 2020 został przyjęty  
i opublikowany już w grudniu 2014 r. Z zapisów 
tego Programu jasno wynika, ze dostęp do 
środków w niektórych obszarach będzie 
warunkowany odpowiednimi zapisami w Strategii 

Uwzględniono Zapisy Strategii ZIT zostały uzupełnione o zagadnienia 
dotyczące PO IŚ 2014-2020 (po otrzymaniu stanowiska MIR 
dotyczącego projektów możliwych do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach PO IŚ, które nie było znane na 
wcześniejszym etapie prac nad dokumentem). 
Przeformułowaniu uległ Priorytet 2 Strategii ZIT.  
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ZIT. Przykładem jest m.in wsparcie w zakresie 
efektywności energetycznej dla wspólnot  
i spółdzielni mieszkaniowych. W Strategii ZIT AO 
zupełnie pominięto ten obszar. Jeżeli nie zostanie 
on uzupełniony to biorąc pod uwagę demarkację 
pomiędzy RPO a POiŚ (spółdzielnie i wspólnoty  
z miast wojewódzkich i ich obszarów 
funkcjonalnych mogą korzystać tylko  
z POiS), ww. podmioty zostaną pozbawione 
wsparcia z funduszy europejskich w tym obszarze. 

38 Opole Rozdział 8.2 str. 68  
W zakresie PI 4e  trzeba uzupełnić odniesienie do 
POIŚ i dodać obszar wsparcia ciepłownictwa.  
Z zapisów tego POIŚ jasno wynika, że dostęp do 
środków w niektórych obszarach będzie 
warunkowany odpowiednimi zapisami w Strategii 
ZIT. 

Uwzględniono Zapisy Strategii ZIT zostały uzupełnione o zagadnienia 
dotyczące PO IŚ 2014-2020 (po otrzymaniu stanowiska MIR 
dotyczącego projektów możliwych do realizacji  
w trybie pozakonkursowym w ramach PO IŚ, które nie było 
znane na wcześniejszym etapie prac nad dokumentem). 
Dodatkowo: zagadnienia dotyczące ciepłownictwa zostały 
opisane również w innych częściach Strategii ZIT.  

39 Opole Rozdział 8.2 str. 70  
Nie należy zawężać PI 6c tylko do dziedzictwa 
kulturowego.  
W Strategii ZIT AO trzeba się również odnieść do 
rozwoju kultury i nie zawężać potencjału 
kulturowego AO wyłącznie do dziedzictwa 
kulturowego. 

Nie uwzględniono Zakres wsparcia zgodny jest z ustaleniami pomiędzy 
partnerami AO, wynika ponadto z opracowanego Studium 
koncepcyjnego dziedzictwa kulturowego Aglomeracji 
Opolskiej.  

40 Opole Rozdział 8.3 str. 71  
Proszę o doprecyzowanie zapisu: „TYP 1 wiązka 
projektów punktowych o dużej skali 
oddziaływania – przedsięwzięcia realizowane  
w jednej lub kilku wybranych lokalizacjach  
o oddziaływaniu na cały obszar funkcjonalny  
i znaczną część mieszkańców AO (np. centra 
przesiadkowe w wybranych lokalizacjach m.in. 
Opole Wschód, Opole Główne, Opole Zachód, 
inwestycje mające na celu wyprowadzenie ruchu 
samochodowego z miast, uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych o największym znaczeniu dla 

Uwzględniono Doprecyzowano zapis zgodnie z uwagą. 
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obszaru funkcjonalnego). Doprecyzowanie 
zapisów. 

41 Opole Strona 75  
Ze zdania „W ramach ZIT wsparciem objęte 
zostaną zadania polegające na kompleksowym 
uzbrojeniu i zagospodarowaniu terenów…” 
proponuje usunąć słowo „kompleksowym”. 
Doprecyzowanie zapisów – projekt nie zawsze 
musi być kompleksowy, być może będą tereny 
inwestycyjne, gdzie wystarczy tylko uzupełnić 
jeden element np. kanalizację. Trudno wówczas 
będzie udowodnić, że projekt jest kompleksowy. 
Będzie jedynie prowadził do kompleksowego 
uzbrojenia, a to jest  różnica. 

Uwzględniono Zapis w Strategii ZIT zmieniono zgodnie z uwagą. Należy mieć 
na uwadze, iż w odniesieniu do projektów realizowanych  
w ramach ZIT zastosowanie będą jednak miały również zapisy 
RPO WO 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych RPO WO 2014-2020.   

42 Opole Strony 79 – 81  
W zakresie PI 4c trzeba uzupełnić odniesienie do 
POIŚ i dodać obszar wsparcia mieszkalnictwa. W 
konsekwencji  wymusza to przeformułowanie 
Działania. W całym dokumencie tj. konsultowanej 
Strategii ZIT AO bardzo marginalnie potraktowano 
PO IŚ 2014 – 2020. Efektem tego może być 
uniemożliwienie dostępu do środków PO IŚ dla 
beneficjentów Aglomeracji Opolskiej. POIŚ 2014 – 
2020 został przyjęty i opublikowany już w grudniu 
2014 r. Z zapisów tego Programu jasno wynika, ze 
dostęp do środków w niektórych obszarach będzie 
warunkowany odpowiednimi zapisami w Strategii 
ZIT. Przykładem jest m.in wsparcie w zakresie 
efektywności energetycznej dla wspólnot  
i spółdzielni mieszkaniowych. W Strategii ZIT AO 
zupełnie pominięto ten obszar. Jeżeli nie zostanie 
on uzupełniony to biorąc pod uwagę demarkację 
pomiędzy RPO a POiŚ (spółdzielnie i wspólnoty  
z miast wojewódzkich i ich obszarów 
funkcjonalnych mogą korzystać tylko z POiS), ww. 

Uwzględniono Zapisy Strategii ZIT zostały uzupełnione o zagadnienia 
dotyczące PO IŚ 2014-2020 (po otrzymaniu stanowiska MIR 
dotyczącego projektów możliwych do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach PO IŚ, które nie było znane na 
wcześniejszym etapie prac nad dokumentem). 
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podmioty zostaną pozbawione wsparcia  
z funduszy europejskich w tym obszarze. 

43 Opole Str. 81 – Schemat działania 2.1.1 „Powiązanie z 
interwencją w ramach innych działań Strategii ZIT 
/ Komplementarność” – nie należy w tym miejscu 
wskazywać do realizacji projektu dot. przebudowy 
i nadbudowy budynku przy ul. Struga w Opolu w 
ramach POiIS. Zgodnie z zasadami realizacji POiIS, 
Miasto Opole nie kwalifikuje się do uzyskania 
wsparcia na realizację ww. projektu. Wsparcie 
mogą uzyskać państwowe jednostki budżetowe; 
jednostki samorządowe nie są typem Beneficjenta 
kwalifikującego się do wsparcia w ramach 
Programu. 

Uwzględniono Zapis w Strategii ZIT wynikał z wniosku Miasta Opole. 
Zmieniono zapis zgodnie z uwagą.  

44 Opole Str.85 – Schemat działania 2.2.1 Propozycja 
zmiany: Warunkiem uzyskania wsparcia będzie 
posiadanie przez Beneficjentów planu gospodarki 
niskoemisyjnej. Doprecyzowanie zapisów. 

Uwzględniono Zapis został przeformułowany.  

45 Opole Str. 89 – Schemat działania 2.2.2 Propozycja 
zmiany: Warunkiem uzyskania wsparcia będzie 
posiadanie przez Beneficjentów planu gospodarki 
niskoemisyjnej. Doprecyzowanie zapisów. 

Uwzględniono Zmieniono zapis zgodnie z uwagą. 

46 Opole Działanie 2.2.1 str. 82 -86  
W zakresie PI 4e  trzeba uzupełnić odniesienie do 
POIŚ w szczególności do osi priorytetowej VI 
dotyczącej transportu zbiorowego w miastach 
(konieczne szersze opisanie zakresu wsparcia, nie 
ograniczanie jedynie do zakupu taboru) oraz 
dodać obszar wsparcia ciepłownictwa. 
Ponadto w zakresie powiązań z interwencją (……) 
ujęto zbyt szczegółowe zapisy dotyczące m.in. 
ilości autobusów. Proszę o wprowadzenie zapisów 
bardziej ogólnych i usunięcie odniesienia do 
Studium komunikacyjnego AO. Z zapisów tego 
POIŚ jasno wynika, że dostęp do środków w 

Uwzględniono Zmieniono zapis zgodnie z uwagą. 
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niektórych obszarach będzie warunkowany 
odpowiednimi zapisami w Strategii ZIT. 
Konieczne doprecyzowanie zapisów. 

47 Opole Str. 83 Proszę o doprecyzowanie zapisu: 
„Ponadto planowane jest stworzenie 
zintegrowanych centrów przesiadkowych przy 
wybranych przystankach i stacjach kolejowych na 
terenie Aglomeracji Opolskiej (np. Opole 
Wschód)……” 
Doprecyzowanie zapisów. 

Nie uwzględniono Z uwagi na przeformułowanie rozdziału, zapisy dotyczące 
lokalizacji węzłów zostały pominięte w opisie działania.  

48 Opole Str. 85 Zasady wyboru projektów.  
Trzeba usunąć zapisy warunkujące uzyskanie 
wsparcia koniecznością zapewnienia zgodności ze 
Studium komunikacyjnym Aglomeracji Opolskiej. 
Brak uzasadnienia dla wprowadzania 
dodatkowych ograniczeń dla beneficjentów. 
Wskazane Studium to jedynie dokument 
kierunkowy. Zawiera bardzo szczegółowe treści 
np. kwoty kosztów, stąd nie trudno będzie o 
niezgodność z tym dokumentem. A to przy 
obecnych zapisach może wykluczyć projekt ze 
wsparcia. 

Uwzględniono Usunięto zapis warunkujący uzyskanie wsparcia koniecznością 
zapewnienia zgodności ze Studium komunikacyjnym 
Aglomeracji Opolskiej. 
 

49 Opole Działanie 2.2.2 Str. 87-89  
Brak zasadności dla wydzielania w ramach PI 4e 
indywidualnego działania dla oświetlenia 
ulicznego. Niniejszy zakres interwencji tj. 4e warto 
opisać kompleksowo. Oświetlenie uliczne to 
element uzupełniający, dopełniający główne 
interwencje w ramach PI4e. Żaden z programów 
tj. ani RPO ani POIŚ nie akcentuje tego rodzaju 
interwencji, stąd należy się zastanowić na 
nadawaniu jej wymiaru priorytetowego  
i wydzielaniu do osobnego działania. 

Uwzględniono Działania dotyczące oświetlenia realizowane będą jako 
element kompleksowego wsparcia z zakresu strategii 
niskoemisyjnych. W związku z powyższym zrezygnowano  
z wyłączania go do oddzielanego działania.  

50 Opole 9. Matryca logiczna str. 106  
Warto uzupełnić matrycę o odniesienie do POIŚ. Z 
zapisów tego POIŚ jasno wynika, ze dostęp do 

Uwzględniono częściowo Zgodnie z zapisami dokumentu Zasady realizacji ZIT  
w Polsce, w Strategii ZIT należy zamieścić matrycę logiczną 
strategii inwestycyjnej Strategii ZIT i korespondujących osi 
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środków w niektórych obszarach będzie 
warunkowany odpowiednimi zapisami w Strategii 
ZIT. 
Konieczne doprecyzowanie zapisów. 
 

priorytetowych / działań lub poddziałań ZIT w ramach RPO. W 
związku z powyższym matryca pozostała bez zmian, jednak 
zapisy umożliwiające realizację projektów w trybie 
pozakonkursowym w ramach PO IŚ 2014-2020 zostały 
uwzględnione w innych częściach dokumentu (w tym w planie 
finansowym).  

51 Opole 10. Zasady i tryb wyboru projektów (…) str. 107  
Zapisy powinny być zgodne z RPO WO, powinno 
być również odniesienie do POIŚ  
i pozakonkursowego trybu wyboru projektów,  
a także wskazanie, że w zakresie mieszkalnictwa 
możliwe będą instrumenty finansowy (zapisy  
w POIŚ). 
Proszę usunąć zapisy o konkursach zamkniętych  
i dwuetapowej ocenie merytorycznej. Konieczne 
doprecyzowanie zapisów i zapewnienie spójności 
z programami 

Uwzględniono Zapisy dotyczące zasad i trybu wyborów projektów zostały 
zmienione w celu osiągnięcia zgodności z Instrukcją 
Wykonawczą IP RPO WO 2014-2020 (Związek ZIT) przyjętą 
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 
19 marca 2015 r.  
Instrukcja nie była dostępna na wcześniejszym etapie prac nad 
Strategią ZIT.   
Informacja o instrumentach finansowych została uwzględniona 
w części dotyczącej planu finansowego.  

52 Opole Projekty komplementarne  str. 110 – 122 Tabele z 
projektami w miarę możliwości powinny zostać 
zaktualizowane, z uwzględnieniem ostatnich 
decyzji Zarządu SAO oraz Zarządu Województwa. 
Ponadto warto wskazać, że są to indykatywne 
zestawienia projektów i nie stanowią katalogu 
zamkniętego. Doprecyzowanie zapisów / 
aktualizacja zapisów (np. wartość projektu w poz. 
12 – po zmianach wartość 5,8 mln euro, projekt w 
poz. 18 – nie będzie współfinansowany w ramach 
POiIS). 

Uwzględniono Zaktualizowano zapisy w Strategii ZIT. 

53 Opole 12 Plan Finansowy str. 123  
Warto dodać informacje o środkach w ramach 
POIŚ. Doprecyzowanie zapisów. 

Uwzględniono  Dodano informację w Strategii ZIT dotyczącą środków  
w ramach PO IŚ 2014-2020. 

54 Opole Tabela 14 Wskaźniki str. 132- 134 Konieczna 
weryfikacja wartości wskaźników (urealnienie – 
zgodnie z uzgodnieniami Zarządu SAO).  
Weryfikacja wskaźników. 

Uwzględniono Zaktualizowano wartości wskaźników zgodnie zawartym  
w dniu 12 marca 2015 roku Porozumieniem w sprawie 
przekazania zadań z zakresu realizacji ZIT w ramach RPO WO 
na lata 2014-2020. 
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55 Opole str. 135  
„Planuje się, iż proces ewaluacji zlecony zostanie 
podmiotowi zewnętrznemu. Zlecającym badanie 
ewaluacyjne będzie Związek ZIT”. Proszę  
o weryfikację zapisów. Na stronie 129 widnieją 
zapisy, iż badanie ewaluacyjne zostanie 
przeprowadzone (przez Biuro Stowarzyszenia AO) 
lub zlecona zostanie ewaluacja Strategii ZIT. 

Uwzględniono Zapis na str. 129 wskazuje, iż badanie ewaluacyjne może zostać 
przeprowadzone lub zlecone przez Biuro Stowarzyszenia, nie 
pozostaje więc w sprzeczności z zapisami ze strony 135. 
By uniknąć dalszych wątpliwości, w całej Strategii ZIT 
wskazano, iż badanie ewaluacyjne będzie wykonane przez 
podmiot zewnętrzny.  

56 Opole Str. 129 Propozycja dodania zapisów: „Realizacja 
projektów, których Beneficjentem oraz Liderem 
będzie Stowarzyszenie AO”  
Proszę o weryfikację zapisów. Na stronie 131 jest 
informacja, że Biuro SAO będzie m.in. 
monitorować projekty, których beneficjentem lub 
liderem będzie SAO; brak informacji kto będzie 
odpowiedzialny za realizację. 

Uwzględniono Uzupełniono zapis zgodnie z uwagą.  
 

57 Opole Działanie 1.1.1 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej (PI 3a)  
Opis działania: 
Zdanie: Preferencje uzyskają projekty realizowane 
na nieużytkach, terenach zlokalizowanych  
w pobliżu inwestycji transportowych, terenach 
zdegradowanych, wymagających rewitalizacji. 
Przedsięwzięcia te realizowane będą pod 
warunkiem nie powielania dostępnej 
infrastruktury, chyba że limit dostępnej 
powierzchni został wyczerpany.  
1. Nie może w strategii znajdować się cytowany 
zapis (np. o preferencjach dla nieużytków). O tym 
co jest preferencyjne w zakresie uzbrajania 
trenów inwestycyjnych mówić będzie Program 
Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji. To tam 
znajdą się ustalenia, który teren jest  
z perspektywy Aglomeracji najistotniejszy,  
a niekoniecznie będzie to nieużytek lub teren 
związany z rewitalizacją.  

Uwaga uwzględniona   Przytoczony zapis wynika z zapisów RPO WO 2014-2020 oraz 
Umowy partnerstwa. 
Stanowi on pewne wskazanie o charakterze horyzontalnym, 
nie przesądza jednak o ostatecznym wyborze zadań do 
realizacji. Warunek niepowielania dostępnej infrastruktury 
dotyczy zakazu realizowania zadań polegających na 
przygotowaniu terenów inwestycyjnych na obszarach, na 
których istnieją przygotowane tereny, które nie zostały 
dotychczas zagospodarowane.  
Uwaga zostaje uwzględniona, należy jednak brać pod uwagę, iż 
tożsame zapisy znajdują się we wskazanych powyżej 
dokumentach obowiązujących również beneficjentów 
realizujących zadania w ramach ZIT.    
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2. Niezrozumiały jest zwrot „Przedsięwzięcia te 
realizowane będą pod warunkiem nie powielania 
dostępnej infrastruktury” – ale jeśli ten fragment 
zostanie usunięty na mocy uwagi  nr 1 (powyżej) 
to wystarczy. Jeśli nie będzie usunięty – musi 
zostać wyjaśniony i doprecyzowany.  O tym co jest 
preferencyjne w zakresie uzbrajania trenów 
inwestycyjnych mówić będzie program rozwoju 
gospodarczego aglomeracji.  
Tam jest przeprowadzona szczegółowa analiza 
terenów.  
Obecny zapis może sprawić nam kłopot  
w przyszłości – jeśli będziemy chcieli postawić na 
teren, który nie jest „nieużytkiem lub terenem 
zlokalizowanym w pobliżu inwestycji 
transportowych, terenem zdegradowanym 
wymagającym rewitalizacji” 

58 Popielów Rozdział 10 Zasady i tryb wyboru projektów. 
„Zatwierdzenie listy projektów 
rekomendowanych do  wsparcia dokonuje Zarząd 
Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej”. 
Wnioskujemy aby  było to kompetencją Walnego 
Zgromadzenia Członków. W sprawie 
rekomendacji listy projektów do wsparcia decyzję 
powinny podjąć wszystkie gminy Aglomeracji 
Opolskiej. 

Nie uwzględniono Zatwierdzenie listy projektów rekomendowanych do wsparcia, 
zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 27.02.2015 
pozostaje w kompetencji  Zarządu Stowarzyszenia AO. 
Przedmiotowa lista zawiera oceny przyznane przez KOP  
w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie. Jej zatwierdzenie 
jest czynnością administracyjną. Rozstrzygnięcia konkursu 
dokonuje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały 
ZWO.  

59 
 

Popielów „Instrukcja wykonawcza Związku ZIT, która 
podlegać będzie akceptacji IZ RPO WO 2014-
2020”. 
Wnioskujemy aby dodać: „ i zatwierdzeniu przez 
Walne Zgromadzenie Członków”. 
W sprawie instrukcji wykonawczej ZIT powinny 
wypowiedzieć się wszystkie gminy Aglomeracji 
Opolskiej.  

Nie uwzględniono Instrukcja Wykonawcza IP RPO WO 2014-2020 (Związek ZIT) 
jest dokumentem o charakterze wykonawczym, zawiera 
szczegółowe informacje na temat czynności poszczególnych 
pracowników zaangażowanych w procesy opisane w Instrukcji 
(krok po kroku opisuje poszczególne procesy). Powstaje na 
podstawie obowiązujących przepisów oraz wytycznych. IW jest 
akceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego 
(podobnie jak każda zmiana IW). Jest to dokument  
o charakterze procedury wewnętrznej i odnosi się do czynności 
i obowiązków pracowników Biura Stowarzyszenia Aglomeracja 
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Opolska. Administracyjny charakter powyższego dokumentu 
sprawia, iż nie ma konieczności zatwierdzania go przez Walne 
Zgromadzenie Członków, co w sytuacji częstych aktualizacji 
powodowałoby konieczność każdorazowego zwoływania 
posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków.    
Decyzją Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska  
z dnia 27.02.2014 r. zatwierdzenie IW pozostaje  
w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia i akceptacji IZ RPO WO 
2014-2020. 

60 Popielów Informacja o naborze zamieszczona będzie na 
stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja 
Opolska oraz w prasie o zasięgu lokalnym. 
Wnioskujemy aby dodać: oraz przesłana pocztą 
elektroniczną do gmin Aglomeracji Opolskiej. 
Rozwiązanie to usprawni komunikację i dostęp do 
informacji o ogłoszonych konkursach. 

Nie uwzględniono Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-
2020 wskazują, iż właściwa instytucja podczas procesu wyboru 
projektów zobowiązana jest do przestrzegania zasad (m.in.): 
przejrzystości, równego dostępu do informacji o warunkach  
i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, równego 
traktowania wnioskodawców.  Zgodnie z w/w zasadami 
pisemne informowanie części wnioskodawców o zmianach 
stanowić będzie preferencje pewnej wybranej grupy (gmin 
AO). 
 

61 Popielów Rozdział 13 System wdrażania Strategii ZIT.  
Akceptacja propozycji kryteriów wyboru 
projektów przedłożonych przez Biuro Aglomeracja 
Opolska – obecnie zadanie Zarządu 
Stowarzyszenia AO. 
Wnioskujemy aby było to zadanie Walnego 
Zgromadzenia Członków.  
W sprawie kryteriów wyboru projektów powinny 
wypowiedzieć się wszystkie gminy Aglomeracji 
Opolskiej. 
Zatwierdzanie w formie uchwały listy projektów 
rekomendowanych do wsparcia w ramach ZIT – 
obecnie zadanie Zarządu Stowarzyszenia AO. 
Wnioskujemy aby było to zadanie Walnego 
Zgromadzenia Członków.  
W sprawie zatwierdzenia listy projektów 
rekomendowanych do wsparcia powinny 

Uwzględniono częściowo Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska przedkłada propozycje 
kryteriów, które ostatecznie zatwierdza KM RPO WO 2014-
2020. 
Równocześnie należy dodać, iż proces tworzenia kryteriów 
oceny będzie przebiegał w porozumieniu ze wszystkimi 
członkami Stowarzyszenia AO, propozycje kryteriów, które 
przedłożone zostaną KM RPO WO 2014-2020 zostaną 
uprzednio przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
Zatwierdzenie listy projektów rekomendowanych do wsparcia, 
zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 27.02.2015 r. 
pozostaje w kompetencji  Zarządu Stowarzyszenia AO. 
Przedmiotowa lista zawiera oceny przyznane przez KOP w 
trakcie oceny wniosków o dofinansowanie. Jej zatwierdzenie 
jest czynnością administracyjną. Rozstrzygnięcia konkursu 
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wypowiedzieć się wszystkie gminy Aglomeracji 
Opolskiej. 

dokonuje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały 
ZWO. 
Decyzją Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska  
z dnia 27.02.2014 r. zatwierdzanie szczegółowych procedur 
pozostaje w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. 

62 Popielów Zatwierdzanie szczegółowych procedur 
dotyczących wdrażania ZIT w AO– obecnie zadanie 
Zarządu Stowarzyszenia AO. 
Wnioskujemy aby było to zadanie Walnego 
Zgromadzenia Członków.  
W sprawie procedur wdrażania ZIT powinny 
wypowiedzieć się wszystkie gminy Aglomeracji 
Opolskiej. 

Nie uwzględniono Ogólne procedury obowiązujące w trakcie realizacji ZIT opisane 
zostały w Strategii ZIT. 
Szczegółowe uregulowania w tym zakresie mają charakter 
procedur wewnętrznych, których zatwierdzanie leży  
w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia lub Dyrektora Biura 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Zatwierdzanie procedur 
wewnętrznych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
skutkowałoby dodatkowo koniecznością częstego zwoływania 
posiedzeń.  
Decyzją Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska  
z dnia 27.02.2014 r. zatwierdzanie szczegółowych procedur 
pozostaje w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. 

63 Popielów Działanie 4.1.1. Renowacja i promocja unikalnych 
zasobów i bogactwa kulturowego Aglomeracji 
Opolskiej  (str. 102-105)  
Wnioskujemy o dopisanie do grupy beneficjentów 
również osoby prywatne. Właścicielami 
bezcennych dla dziedzictwa kulturowego 
zabytków (np. średniowieczny zamek  
w Karłowicach) są osoby prywatne. 
Dopisanie osób prywatnych do grupy 
beneficjentów działania 4.1.1 pozwoli na podjęcie 
prac związanych z odnowieniem tego typu 
obiektów. 
W Aglomeracji Opolskiej analogicznych 
przypadków jest 8 na 12 obiektów opisanych jako 
Lista zagrożonych obiektów zabytkowych 
Aglomeracji Opolskiej (tabela 44 str. 142) 

Nie uwzględniono Zgodnie z interpretacją IZ RPO WO 2014-2020 typy 
beneficjentów muszą być zgodne z typami wskazanymi  
w RPO WO 2014-2020 (a następnie uszczegółowionymi  
w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-
2020). 
RPO WO 2014-2020 w poddziałaniu 5.3.3 nie daje możliwości 
wnioskowania o dofinansowanie osobom prywatnym.  

64 Popielów Rozdział 11. Projekty komplementarne do zadań 
realizowanych w formule Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych na obszarze Aglomeracji 

Nie uwzględniono We wszystkich działaniach Strategii ZIT, zgodnie z zapisami RPO 
WO 2014-220, przewidziano tryb konkursowy wyboru 
projektów. W związku z powyższym na etapie opracowania 
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Opolskiej Str. 109 – 122 w sposób bardzo 
szczegółowy dokonano opisu projektów 
komplementarnych: 
Określono rodzaj zadania, beneficjenta  (gminę) 
oraz  nazwę zadania. 
Opracowanie dotyczy Projektów ZIT, a nie 
projektów komplementarnych, gdzie nie 
dokonano żadnych uszczegółowień dotyczących 
realizacji ZIT w poszczególnych gminach.  
Należy rozważyć wprowadzenie bardziej 
szczegółowych zapisów odnośnie planowanych 
projektów ZIT w poszczególnych gminach. 

Strategii ZIT nie jest możliwe wskazanie konkretnych inwestycji 
jakie będą realizowane w ramach instrumentu ZIT  
w poszczególnych gminach - decydować będzie o tym wynik  
konkursu. W Strategii określono możliwe do realizacji typy 
projektów. 

65 Prószków Priorytet 1 str. 76 dopuszczalny typ projektów 
wchodzących w skład wiązki.  
Dopisać: 
- inwestycje polegające na przygotowaniu 
terenów usługowych, w tym usług publicznych  
oraz budownictwa mieszkań komunalnych;  
- gmina ma w planach budowę budynku 
wielorodzinnego dla mieszkańców Pomologii, 
których należy przesiedlić by móc zrealizować 
jeden z projektów komplementarnych o znaczeniu 
strategicznym;  
- budowa infrastruktury drogowej parkingowej i 
wod – kan na terenie Pomologii celem realizacji 
w/w projektu strategicznego. 

Nie uwzględniono W trakcie konsultacji zapisów Strategii ZIT z IZ RPO WO 2014-
2020 otrzymano stanowisko IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z 
którym w Strategii ZIT typy beneficjentów oraz typy projektów 
muszą być zgodne z zapisami RPO WO 2014-2020.  
 

66 Prószków Str. 88   
Działania dotyczące budowy oświetlenia ulicznego 
niekoniecznie powinny być tylko uzupełnieniem 
działań z zakresu spójnego systemu dróg 
rowerowych, budowy infrastruktury 
wyprowadzającej ruch z centrum miast i 
przygotowania terenów inwestycyjnych ale 
również należy dopuścić możliwość budowy 
nowych energooszczędnych  lamp oświetlenia 
ulicznego   na terenie gmin aglomeracji. 

Nie uwzględniono Budowa/ modernizacja/ rozbudowa oświetlenia ulicznego 
możliwa będzie w ramach strategii niskoemisyjnych 
Aglomeracji Opolskiej. W związku z powyższym tego typu 
zadania mogą być realizowane jako uzupełnienie działań  
z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.  
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- w przypadku budowy nowego oświetlenia 
wskaźnik rezultatu to ilość zaoszczędzonej energii 
wynikająca z obliczeń sporządzonych dla nowych 
energooszczędnych lamp w stosunku do 
zastosowania lamp tradycyjnych.   
- w ramach wskazanych zadań gminy mogą 
dokonać rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego 
celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców a 
nie zawsze musi być to uzupełnieniem działań z 
zakresu spójnego systemu dróg rowerowych, 
budowy infrastruktury wyprowadzającej ruch z 
centrum miast i przygotowania terenów 
inwestycyjnych. 

67 Prószków str. 104  
Wskaźnik rezultatu liczba korzystających  
z noclegów na 1000 mieszkańców eliminuje 
zadania w małych gminach. Odwiedzający mogą 
zwiedzać gminę np. Prószków ale wcale nie muszą 
spać na jej terenie przykładowo mogą zwiedzać 
gminy aglomeracji a spać w hotelu w Opolu. 

Uwzględniono Lista wskaźników została dostosowana do zapisów zawartego 
12 marca 2015 r. Porozumienia w sprawie przekazania zadań  
z zakresu realizacji ZIT w ramach RPO WO na lata 2014-2020. 
 
Równocześnie należy zwrócić uwagę, iż beneficjent w toku 
realizacji projektów zobowiązany będzie do stosowania 
Wytycznych dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie 
wskaźników RPO WO 201-2020, które określą wskaźniki na 
poziomie RPO WO 2014-2020 oraz na poziomie projektu.  
Wskaźnik liczba korzystających z noclegów na 1000 
mieszkańców jest jednym ze wskaźników powszechnie 
stosowanych w statystyce publicznej.  

68 Prószków Str. 118 tab. 2   
Dofinansowanie dla mieszkańców wymiany 
kotłów węglowych na kotły  niskoemisyjne. Gmina 
planuje podjąć działanie w ramach realizacji planu 
gospodarki niskoemisyjnej. 

Uwzględniono Wpisano zadanie na listę projektów komplementarnych. 

69 Prószków Str. 118 pkt. 3  
Budowa obwodnicy m. Prószków zadanie 
planowane do realizacji przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu, brak zapisów w strategii 
może skutkować brakiem możliwości pozyskania 
środków UE. 

Uwzględniono Wpisano zadanie na listę projektów komplementarnych. 
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70 Prószków Str. 119 pkt. 4  
Dziedzictwo kulturowe: Przebudowa  
i modernizacja budynków Ośrodka kultury i sportu 
w Prószkowie. 
Gmina planuje podjąć nowe zadanie  
w perspektywie czasowej 2016-2020, brak 
zapisów w strategii może skutkować brakiem 
możliwości pozyskania środków UE. 

Uwzględniono Wpisano zadanie na listę projektów komplementarnych. 

71 Prószków str. 119 pkt. 4  
Dziedzictwo  naturalne: Modernizacja i renowacja 
ścieżki przyrodniczej na rezerwacie przyrody staw 
Nowokuźnicki. Gmina planuje podjąć nowe 
zadanie w perspektywie czasowej 2016-2020, 
brak zapisów w strategii może skutkować brakiem 
możliwości pozyskania środków UE. 

Uwzględniono Wpisano zadanie na listę projektów komplementarnych. 

72 Prószków str. 120  
Tabela zachowanie i ochrona środowiska 
naturalnego  
1. w zadaniu ochrona jakości wód 
powierzchniowych na obszarze aglomeracji;  
w tym budowa, modernizacja i przebudowa 
kanalizacji sanitarnej i wodociągów. 
2. dodatkowe zadanie: budowa dopisać 
dodatkowe zadania. Gmina planuje podjąć nowe 
zadania w perspektywie czasowej 2016-2020, 
brak zapisów w strategii może skutkować brakiem 
możliwości pozyskania środków UE. 

Uwzględniono Zmieniono nazwę zadania zgodnie z uwagą.  

73 Prószków str. 122 
Aktywizacja społeczności lokalnych dopisać 
dodatkowe zadania: 
1. Budowa sali widowiskowej w Prószkowie dla 
potrzeb szkół, przedszkoli, młodzieżowych 
orkiestr i innych organizacji społecznych 
działających na terenie gminy;  
2. Zagospodarowanie placów gminnych na 
potrzeby społeczności lokalnych;  

Uwzględniono Wpisano zadania na listę projektów komplementarnych. 
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3. Budowa domu dziennego pobytu dla osób 
starszych.  
Gmina planuje podjąć nowe zadania  
w perspektywie czasowej 2016-2020, brak 
zapisów w strategii może skutkować brakiem 
możliwości pozyskania środków UE. 

74 Prószków str. 121  
Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz 
Aglomeracji: 
1. Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie; 
2. Budowa drogi gminnej ul. Zimnickiej  
w Złotnikach;  
3. Rozbudowa ul. Polnej Winów; 
4. Przebudowa ul. Wolności w Źlinicach; 
5. Przebudowa starej drogi w Winowie odcinek do 
ul. Prószkowskiej;  
6. Przebudowa ul. Krasickiego w Prószkowie; 
7. Przebudowa ul. Stawowej i słonecznej  
w Prószkowie; 
8. Przebudowa, budowa ulic w m. Ligota 
Prószkowska; 
9. Przebudowa, budowa ul. w m. Przypiecz; 
10. Przebudowa ul. Gorka w Zimnicach Małych; 
11. Przebudowa ul. Ogrodowej i Opolskiej  
w Zimnicach Wielkich. 
Gmina planuje podjąć nowe zadania  
w perspektywie czasowej 2016-2020, brak 
zapisów w strategii może skutkować brakiem 
możliwości pozyskania środków UE 

Uwzględniono Wpisano zadania na listę projektów komplementarnych. 

75 Walce Działanie 2.2.1; schemat działania, str. 79-81;  
Wskaźniki: proponujemy zmianę wskaźnika 
rezultatu ze sprzedaży energii cieplnej do urzędów 
i instytucji na zmniejszenie/oszczędność rocznego 
zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych (KWh/rok). Zmiana wynika z 
charakteru planowanego przez nas działania – 

Nie uwzględniono Wskaźniki muszą być zgodne z zapisami RPO WO 2014-2020, 
Szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz wytycznymi IZ 
RPO WO 2014-2020 w tym zakresie. 
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termomodernizacja budynków, której 
wskaźnikiem jest  zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach publicznych 
(KWh/rok). 

76 Walce Działanie 4.1.1; schemat działania, str. 104 
Wskaźniki rezultatu: proponujemy zmianę 
wskaźnika z liczby korzystających z noclegu na 
wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach.  
Liczba korzystających z noclegu nie zostanie przez 
nas osiągnięta, gdyż nie dysponujemy bazą 
noclegową, możemy jedynie rejestrować  
i monitorować liczbę odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach. 

Uwzględniono Lista wskaźników została dostosowana do zapisów zawartego 
12 marca 2015 r. Porozumienia w sprawie przekazania zadań  
z zakresu realizacji ZIT w ramach RPO WO na lata 2014-2020. 
 

77 Walce 11. Projekty komplementarne; Pozostałe projekty 
komplementarne; 4. projekty komplementarne 
do działań w ramach  PI 6C; str. 119  
Dziedzictwo kulturowe: zadanie pn. Przebudowa 
Gminnego Ośrodka Kultury zostało zrealizowane 
w ramach programu na lata 2007-2013. 

Uwzględniono Zadanie zostało usunięte z tabeli zgodnie z uwagą. 

78 Walce 11. Projekty komplementarne; Pozostałe projekty 
komplementarne; 5. projekty komplementarne 
do działań w ramach  PI 10i; str. 121  
Zadania pn. Budowa kolektora sanitarnego 
tranzytowego Walce Rozkochów oraz Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Walce zostały zrealizowane w ramach programu 
na lata 2007-2013. 

Uwzględniono Zadania zostały usunięte z tabeli zgodnie z uwagą. 

79 Walce 11. Projekty komplementarne; Pozostałe projekty 
komplementarne; 5. projekty komplementarne 
do działań w ramach  PI 10i; tabela Sport  
i rekreacja na str. 122 
Zadanie pn. Zagospodarowanie boiska 
sportowego w Kromołowie zostało zrealizowane 
w ramach programu na lata 2007-2013. 

Uwzględniono Zadanie zostało usunięte z tabeli zgodnie z uwagą. 
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80 Powiat Opolski Zasady i tryb wyboru projektów przewidzianych 
do realizacji w ramach ZIT Aglomeracja Opolska 
s.107.  
Należy doprecyzować,  w jaki sposób  dokonany 
zostanie wybór ekspertów zewnętrznych.  Np.  
w oparciu o regulamin, w oparciu o nabór 
zewnętrzny. Sugeruję wybór ekspertów  
w naborze zewnętrznym w oparciu o kryteria 
naboru, w podobny sposób, jak wybierani są 
eksperci oceniający projekty np. w RPO WO. 
Proponuję zatwierdzenie listy ekspertów przez 
Walne Zgromadzenie. Proponowane zmiany mają 
na celu zapewnienie dokonywania przejrzystej, 
rzetelnej, bezstronnej i obiektywnej  oceny 
projektów z uwzględnieniem partnerstwa 
członków Aglomeracji Opolskiej. 

Częściowo uwzględniona Zapisy dotyczące zasad i trybów wyboru projektów zostały 
dostosowane do zapisów Instrukcji Wykonawczej IP RPO WO 
2014-2020 (Związek ZIT) oraz Wytycznych w zakresie trybów 
wyboru projektów na lata 2014-2020. 
Eksperci wybierani będą z wykazu kandydatów na ekspertów 
prowadzonego przez IZ RPO WO 2014-2020 (nie podlega 
zatwierdzeniu przez Związek ZIT). 
 
 

80 Powiat Opolski Zasady i tryb wyboru projektów przewidzianych 
do realizacji w ramach ZIT Aglomeracja Opolska s. 
108  
Proponuję, aby w przypadku kiedy w danym 
naborze łączna wartość wnioskowanego 
dofinansowania projektów, które otrzymały 
minimum 50% liczby punktów przekracza alokację 
na dany nabór, Zarząd ZIT podjął decyzję  
o dokonaniu dodatkowej oceny opartej o kryteria 
strategiczne, jednak ocena ta powinna być 
dokonana przez ekspertów zewnętrznych. Lub 
proponuję, aby wszystkie projekty obligatoryjnie 
przechodziły ocenę w oparciu o kryteria 
strategiczne. Zarząd Związku ZIT powinien  
dokonać jedynie zatwierdzenia listy projektów 
rekomendowanych do wsparcia.       
Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie 
dokonywania przejrzystej, rzetelnej, bezstronnej  
i obiektywnej  oceny projektów z uwzględnieniem 
partnerstwa członków Aglomeracji Opolskiej.  
Jednocześnie proponowane zmiany mają na celu 

Częściowo uwzględniona Zapisy dotyczące oceny strategicznej zostały dostosowane do 
zapisów Instrukcji Wykonawczej IP RPO WO 2014-2020 
(Związek ZIT) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru 
projektów na lata 2014-2020. 
 
Ocena strategiczna jako nieobligatoryjny element będzie 
dokonywana jedynie w przypadku wniosków ubiegających się 
o dofinansowanie w ramach EFS.  
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rozdzielnie kompetencji. Ocena projektów 
powinna należeć do KOP, Zarząd dokonuje zaś 
zatwierdzenie listy projektów. 
Zasady i tryb wyboru projektów przewidzianych 
do realizacji w ramach ZIT Aglomeracja Opolska s. 
107-108. Proponuje doprecyzować, w jaki sposób 
zostaną określone kryteria strategiczne wyboru 
projektów w ramach oceny strategicznej 
(nieobligatoryjnej). Proponowane zmiany mają na 
celu zapewnienie dokonywania przejrzystej, 
rzetelnej, bezstronnej i obiektywnej  oceny 
projektów z uwzględnieniem partnerstwa 
członków Aglomeracji Opolskiej. 

81 Powiat Opolski System wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji 
Opolskiej s.127  
W ramach zadań Walnego Zgromadzenia dodanie: 
- zatwierdzenie listy ekspertów zewnętrznych do 
wyboru projektów. Proponowane zmiany mają na 
celu zapewnienie dokonywania przejrzystej, 
rzetelnej, bezstronnej i obiektywnej  oceny 
projektów z uwzględnieniem partnerstwa 
członków Aglomeracji Opolskiej. 

Nie uwzględniono Zapisy dotyczące zasad i trybów wyboru projektów zostały 
dostosowane do zapisów Instrukcji Wykonawczej IP RPO WO 
2014-2020 (Związek ZIT) oraz Wytycznych w zakresie trybów 
wyboru projektów na lata 2014-2020. 
Eksperci wybierani będą z wykazu kandydatów na ekspertów 
prowadzonego przez IZ RPO WO 2014-2020 (nie podlega 
zatwierdzeniu przez Związek ZIT). 
 

82 Gmina 
Prószków- 

Uniwersytet 
Opolski 

Działanie 1.1.1 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej (PI 3a) 
Str. 74  

a) Wskaźniki  
Obecny zapis, jest niejednoznaczny, mogący  
w konsekwencji utrudnić /uniemożliwić udział  
w konkursach w zakresie projektów 
przewidujących utworzenie np. nieruchomości/ 
lokali do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Zapisy wskaźników powinny także umożliwiać 
utworzenie nieruchomości w celu zakładania  
i prowadzenia działalności gospodarczej; 

b) Dopuszczalny typ projektów 
wchodzących w skład wiązki  

Uwzględniono częściowo a) Wskaźniki – wskaźniki muszą być zgodne  
z zapisami RPO WO 2014-2020, Wytycznymi dla 
wnioskodawców i beneficjentów w zakresie 
wskaźników RPO WO 2014-2020 oraz Porozumieniem 
w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji ZIT  
w ramach RPO WO na lata 2014-2020. 

b) W trakcie konsultacji zapisów Strategii ZIT z IZ RPO 
WO 2014-2020 otrzymano stanowisko IZ RPO WO, 
zgodnie z którym w Strategii ZIT typy beneficjentów 
oraz typy projektów muszą być zgodne z RPO WO 
2014-2020.  

c) JST zostały wskazane w projekcie Strategii ZIT jako 
możliwy typ beneficjenta. 
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Obecny zapis wyklucza nieruchomości należące do 
tzw. Pomologii. Zapisy powinny przewidywać 
prowadzenia i zakładanie działalności 
gospodarczej na terenie tzw. Pomologii; 

c) Główne grupy docelowe 
Proponujemy także dopisać JST 
JST także mogą być beneficjentem tego działania. 

83 Uniwersytet 
Opolski 

Schemat 1.1.1  - str. 76 , Główne typy 
beneficjentów 
Schemat 2.1.1  - str. 81 , Główne typy 
beneficjentów 
Schemat 2.2.1  - str. 85 , Główne typy 
beneficjentów 
Schemat 2.2.2  - str. 88 , Główne typy 
beneficjentów 
Schemat 3.1.1  - str. 93 , Główne typy 
beneficjentów 
Schemat 3.1.2  - str. 96 , Główne typy 
beneficjentów 
Schemat 3.1.3  - str. 100 , Główne typy 
beneficjentów 
Schemat 4.1.1  - str. 104 , Główne typy 
beneficjentów  
Obecny zapis, charakteryzujący typy 
beneficjentów mogących aplikować  
o środki EFS / EFRR  -  
1. wyklucza możliwość udziału w aplikacji uczelni 
wyższych ,  
2. jest niejednoznaczny, mogący w konsekwencji 
utrudnić /uniemożliwić udział w konkursach.
  
1. Zapisy dot. tych samych działań ujęte  
w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz 
Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej powinny być 
spójne w każdym zakresie, w tym w punktach dot. 
typów beneficjentów wsparcia. 

Nie uwzględniono  Katalog beneficjentów musi być zgodny z zapisami RPO WO 
2014-2020. Równocześnie na poziomie Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 może nastąpić 
uszczegółowienie wskazanych w programie typów 
beneficjentów.  
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2. W sytuacji gdy Uniwersytet Opolski (jednostka 
sektora finansów publicznych) jako beneficjent z 
ogromnym potencjałem w aplikacjach o środki EFS 
i EFRR, nie jest  ujęty i jednoznacznie 
zakwalifikowany jako typ beneficjenta w danym 
schemacie, to w konsekwencji może to 
doprowadzić do blokady i uniemożliwienia startu 
w ogłaszanych konkursach.  
W sytuacji gdy propozycje projektów UO wpisane 
zostały jako komplementarne o znaczeniu 
strategicznym – takie postępowanie może 
skutecznie zablokować możliwość uczestnictwa w 
konkursach.  

*uwagi pochodzą z formularzy przekazanych przez uczestników konsultacji. 
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Po uwzględnieniu zasadnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, opracowano ostateczny 

projekt Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej, który (wraz z załącznikami) w trybie roboczym został 

przekazany do zaopiniowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (24 kwietnia 2015 r.). W maju IZ RPO WO 2014-2020  

w trybie roboczym przekazała uwagi do dokumentu. Z uwagi na ich istotny charakter, w trybie 

konsultacji roboczych, zorganizowane zostało spotkanie uzgodnieniowe dotyczące sposobu 

uwzględnienia uwag IZ RPO WO 2014-2020. 

Po dokonaniu korekt i uzupełnień dokumentu został on ponownie przekazany członkom 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, a następnie poddany obradom Walnego Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w celu przyjęcia dokumentu Uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  

   


