
Opole, 17 czerwca 2016r. 



Głównym celem konkursu była promocja aktywnego, ekologicznego trybu 
życia w Aglomeracji Opolskiej oraz wykorzystania alternatywnych 
form transportu w życiu codziennym (np. kolej, autobusy, wypożyczalnie 
rowerów), ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się na rowerze.

Tematyka zgłaszanego filmu musiała dotyczyć takich zagadnień jak: 

• promowanie aktywnego, ekologicznego trybu życia,

• zachęcanie do wykorzystywania alternatywnych form transportu 
w życiu codziennym,

• promowanie eko-inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych,

• promocja turystyki rowerowej na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Aglomeracji 
Opolskiej (spot może być kręcony przez maksymalnie 2 osoby).

Czas trwania spotu: 180 sekund
Nagrody: 
•I miejsce –warsztaty fotograficzne, nagroda rzeczowa, (w miarę  
możliwości: wyjazd dla dwóch osób do Parlamentu Europejskiego).
•II miejsce- warsztaty fotograficzne, nagrody rzeczowe, 
•III miejsce- nagroda rzeczowaKonkurs został objęty Patronatem przez: 



LAUREACI KONKURSU FILMOWEGO

I MIEJSCE:  Jonasz Mularz i Paweł Kubacki z Liceum nr II w Opolu

II MIEJSCE: Marek Koj i Beata Więcek z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu

III MIEJSCE: Michał Wieczorek i Mateusz Pietruszyński z Liceum nr II w Opolu

NAGRODA INTERNAUTÓW:

Jonasz Mularz i Paweł Kubacki z Liceum nr II w Opolu



Numer naboru
Data publikacji ogłoszenia o 

naborze
Data rozpoczęcia i 

zakończenia naboru
Alokacja na nabór  [w PLN]

RPOP.09.01.02-IP.03-
16-001/15

13.11.2015 14.12-21.12.2015 28 633 449,82

RPOP.09.02.02-IP.03-
16-001/16

25.02.2016 08.04-18.04.2016 14 146 094,12 

RPOP.03.01.02-IP.03-
16-001/16

11.03.2016 11.04-18.04.2016 65 446 500,00

RPOP.05.03.03-IP.03-
16-001/16

29.04.2016 01.06-08.06.2016 8 000 000,00

RPOP.09.01.04-IP.03-
16-001/16

27.05.2016 27.06-04.07.2016 6 400 000,00



21 czerwca br. odbędzie się już IV. Opolski Kongres Energetyczny! 

To tutaj specjaliści reprezentujący instytucje naukowe, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz prywatnych inwestorów wymieniają cyklicznie poglądy oraz 
nawiązują nowe kontakty biznesowe. Jest to wydarzenie przedstawiające 
najświeższe trendy w sektorze energetyki, zarówno tej konwencjonalnej, 
niekonwencjonalnej oraz odnawialnych źródeł energii.
W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem przewodnim „Równowaga 
energetyczna elementem rozwoju regionu”, a podczas wystąpień kongresowych 
poruszone zostaną najbardziej interesujące kwestie, m.in.:

•
Źródła finansowania inwestycji w energetykę konwencjonalną oraz odnawialne 
źródła energii;

•
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaproponuje nowe rozwiązanie dla firm 
z kluczowych branż regionu - zakupy grupowe;

•
Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii we wsparciu i 
dostosowaniu infrastruktury turystycznej, ścieżek pieszo-rowerowych do 
oczekiwań i potrzeb współczesnego turysty;

• Rozwój energetyki na Opolszczyźnie 2016 r. Mapa Przyjaznych Inwestycji;



Aglomeracja Opolska 
- w drodze

Izbicko 18 czerwiec 2016
18.06.2016r. - „Jantury Izbickie, czyli czerwcowe 
spotkania z tradycją i kulturą w Gminie Izbicko”

Zdzieszowice 26 czerwiec 2016 Dni Zdzieszowic

Ozimek 26 czerwiec 2016
Powiatowe Dni Kresowe w Grodźcu  - organizoator Stow. 

Nasz Grodziec

Tarnów 
Opolski

3 lipiec 2016 Święto Tarniny 2-3.07 (Kosorowice)

Turawa 10 lipiec 2016 Powitanie Lata nad Jeziorem Średnim 10.07

Dąbrowa 10 lipiec 2016 120 lat Dąbrowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej

Dobrzeń 
Wielki

17 lipiec 2016
16-17.07.2016 r. Festyn Chróścice  - Boisko  „Victoria” 

Chróścice - organizator Victoria Chróścice , GOK Dobrzeń 
Wielki

Krapkowice 24 lipiec 2016 23-24 lipca 2016 r. – Piknik Odrzański 

Wyścigi Ślimaków - Tułowice

Targi Turystyki - Opole

Targi Turystyki - Opole

Dni Walec – Gmina Walce



PROJEKTY WŁASNE 
STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA OPOLSKA



„Młodość przychodzi z wiekiem 
– aktywny senior w Aglomeracji Opolskiej” 

Projekt złożony w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) we współpracy z Opolskim
Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Głównym celem projektu jest
zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych
świadczonych na rzecz seniorów, rozwój systemów wsparcia oraz
rozwój usług społecznych w sferze m.in. rekreacji i kultury na terenie
Aglomeracji Opolskiej (AO). W projekcie zaplanowano następujące
działania: 1. SZKOLENIA "Asystent Edukacyjny" 2. USŁUGI SPOŁECZNE
dla os. starszych. Czas realizacji: II połowa 2016. Budżet ok. 200 000 zł.
Wniosek uzyskał dofinansowanie w bieżącym tygodniu.



„Keep Educating Yourself. 
Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie 
edukacji na terenie Aglomeracji Opolskiej”
Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie na terenie gmin
z terenu Aglomeracji Opolskiej nowego rozwiązania, które powstało we współpracy
z partnerem zagranicznym w obszarze tematycznym „Wyrównywanie dostępu do
uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym
wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności
i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym
poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.”

Pozwoli to na pomoc w wybraniu ścieżki kariery już na etapie gimnazjum, co ułatwią
kontakty z doradcą zawodowym i przedsiębiorcami. Działania skupione zostaną na
wypracowaniu i wdrożeniu modelu między firmami o technicznym profilu działalności
a szkołami gimnazjalnymi, przez co uczniowie byliby zachęcani do wyboru technicznych
kierunków.

Decyzja o dofinansowaniu projektu zapadnie w październiku 2016 r.



„Aglomeracja Opolska w obiektywie” 

Wniosek złożony do Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”. Budżet:
9 100 zł. Przedsięwzięcie składa się z wystawy fotograficznej
prezentowanej w 21 gminach AO. Przewidywany czas ekspozycji
wystawy to 12 miesięcy (ok. 2 tygodni w każdej z gmin). Ponadto
replika przedmiotowej wystawy stanie się częścią ekspozycji stałej
znajdującej się w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej. Pozwoli
to na prezentowanie wykonanych w ramach projektu fotografii również
po zakończeniu „objazdowej” wystawy. Na wystawie prezentowane
będą dwa rodzaje fotografii: ilustrujące największe atrakcje/
najciekawsze zabytki każdej z gmin i regionu oraz fotografie artystyczne
- zaskakujące, prezentujące niepowtarzalny klimat każdej z JST.



„Solidarni wobec zagrożeń - ograniczanie skutków 
zjawisk ekstremalnych na obszarze 

Aglomeracji Opolskiej”. 
Cel projektu: stworzenie warunków umożliwiających solidarną pomoc wszystkich gmin Aglomeracji Opolskiej
(AO) w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego. Budżet: 50 000 zł. Wniosek złożony do Fundacji
Górażdże „Aktywni w Regionie”.

Działania

• Organizacja warsztatów szkoleniowych dla jednostek OSP z terenu AO (ok. 300 osób). Organizatorem
warsztatów będzie KM PSP w Opolu oraz KP PSP w Krapkowicach, które zapewnią wykładowców i
instruktorów. Zaplanowano 2 terminy warsztatów (2 x 150 osób) na terenie miasta Opola (we wrześniu
2016 r.). Warsztaty będą podzielone na 2 części: teoretyczną oraz praktyczną. W ramach części
teoretycznej słuchacze zostaną zapoznani z konstrukcją budowli ochronnych i przyczynami ich awarii oraz
poznają zasady prowadzenia działań ratowniczych i zabezpieczających. W części praktycznej zostaną
przećwiczone różne sposoby zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych poprzez prawidłowe układanie
worków napełnionych piaskiem. W czasie zajęć zostanie nakręcony film instruktażowy, który zostanie
później przekazany jednostkom OSP oraz zamieszczony w internecie. W związku z tym, iż w czasie działań
przeciwpowodziowych prowadzonych na dużą skalę do zdarzenia są dysponowane również jednostki OSP z
terenów niezagrożonych bezpośrednio powodzią, powyższe szkolenie skierowane zostanie do jednostek
OSP z terenu całej AO.

• Zakup worków przeciwpowodziowym do napełniania piaskiem. Zaplanowano zakup 45 tys. szt. worków do
napełniania piaskiem, które zostaną wykorzystane w głównej mierze w czasie zagrożenia powodziowego,
ale także podczas przedmiotowych warsztatów oraz do ćwiczeń w jednostkach OSP. Worki zostaną
przekazane do jednostek OSP leżących wzdłuż rzeki Odry i rzeki Mała Panew.



Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania
i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych

na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020

Podstawowe założenia Programu to:

• solidarna pomoc wszystkich gmin w sytuacji wystąpienia zagrożenia,

• poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe gmin na
wypadek zdarzeń ekstremalnych,

• poprawa systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków zjawisk
ekstremalnych,

• udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności,

• poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych,

• poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń
nadzwyczajnych,

• poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej,

• zintensyfikowanie edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego
zachowania się na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.


