
Opole, 19 kwietnia 2016r. 



BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ 
STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA OPOLSKA



Organizacja szkoleń dla koordynatorów gminnych

PLAN SZKOLENIOWY na 2016 r. 

LP. TEMAT TERMIN

1. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KONSULTACJE                                 
I NOWELIZACJA USTAWY

1 kwietnia 

2. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOT. DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA 
W SPRAWIE OOŚ W KONTEKŚCIE ZAPISÓW RPO- WO 2014-2020

22 kwietnia

3. POMOC PUBLICZNA do 30 maja

4.
PRPOMOCJA JST – BUDOWANIE MARKI I WIZERUNKU wrzesień

5. BUDOWANIE KONSORCJUM PARTNERSKIEGO
- ZARZĄDZANIE PROJEKTEM PARTNERSKIM

listopad



Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału 

w konkursie ODETCHNIJ GŁĘBOKO W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Głównym celem konkursu jest 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 musi 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 –kurs filmowy, nagroda rzeczowa, (w miarę  możliwości: 
wyjazd dla dwóch osób do Parlamentu Europejskiego).
•II miejsce- kurs filmowy, nagrody rzeczowe, 
•III miejsce- nagroda rzeczowa. 

Konkurs został objęty Patronatem przez: 



PRZYGOTOWANE PROJEKTY WŁASNE 
OCZEKUJĄCE NA DOFINANSOWANIE



„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.



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.



PROPOZYCJE POJEKTÓW WŁASNYCH



Analizy szeroko rozumianej jakości życia przeprowadzone na potrzeby 
tworzenia dokumentów strategicznych  stanowią inspirację do poszukiwania 
nowych obszarów i tematów dla naszych projektów własnych.

Planowane do realizacji projekty można zawrzeć w następujących obszarach:
EDUKACJA I ROZWÓJ ZASOBÓW KADROWYCH AO
TURYSTYTYKA I PROMOCJA GOSPODARCZA
OCHRONA ŚRODOWISKA 

Możliwa aplikacja o środki na realizację projektów II , III i IV kwartał 2016r. 



Pasmo rozwojowe 
wzdłuż Rzeki Odry

Umiejscowienie znacznego obszaru Aglomeracji Opolskiej w paśmie
rozwojowym rzeki Odry jasno określa pożądany kierunek rozwoju
przestrzennego Aglomeracji, zwiększa jej rolę strategiczną
i gospodarczą oraz definiuje gminy AO. Przez jej teren przebiega 70 –cio
kilometrowy odcinek rzeki. Na całej długości w obszarze Aglomeracji
droga wodna sklasyfikowana jest w III klasie dróg wodnych.

W rzece Odrze, będącej częścią dróg wodnych Europy Środkowej,
połączonej z siecią zachodnioeuropejskich dróg wodnych, tkwi duży
potencjał dla Aglomeracji zarówno jako ewentualnego środka transportu,
jak i elementu poprawiającego konkurencyjność terenów nadrzecznych
oraz zwiększającego możliwości turystyczne AO.

KANAŁ DUNAJ- ODRA-ŁABA



Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska


