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I.  WPROWADZENIE

Samorząd  Województwa  Opolskiego  współpracuje  z  III  sektorem  w  oparciu
o założenia określone w programie współpracy samorządu województwa z organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego,
opracowanym  na  podstawie  art.  5a  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z  2014  r.  poz.  1118  z  późn.zm.)  i  przyjmowanym  corocznie
w drodze uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

„Program  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami
Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność  Pożytku  Publicznego  na
2014  rok”,  zwany  dalej  „Programem  Współpracy”,  przyjęty  został  Uchwałą
Nr XXXIV/418/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 25 listopada 2013 r. 

Projekt Programu Współpracy został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 wyżej wymienionej ustawy, zwanymi dalej
„podmiotami  Programu”,  a  także  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Radę  Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, Zarząd Województwa Opolskiego zobowiązany jest
do przedłożenia Sejmikowi Województwa Opolskiego sprawozdania z realizacji Programu
Współpracy za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia. 

„Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa
Opolskiego  z  podmiotami  Programu  w  2014  r.”  zostało  podzielone  na  VI  rozdziałów.
W rozdziałach tych przedstawiono realizację celów określonych w Programie Współpracy,
współpracę  finansową  wraz  z  oceną  efektywności  realizowanych  przez  podmioty
Programu zadań publicznych oraz opisano współpracę pozafinansową. 

W  2014  r.  budżet  Województwa  Opolskiego  wynosił  471  970  893,00  zł,  z  czego
5 556 014,96 zł, tj. ok.1,18% stanowiły środki finansowe, które Samorząd Województwa
Opolskiego przeznaczył na realizację Programu Współpracy. 

Współpraca  finansowa,  jaką  prowadził  Samorząd  Województwa  Opolskiego
z  podmiotami  Programu  w  2014  r.,  polegała  przede  wszystkim  na  udzielaniu  dotacji
podmiotom Programu na realizację zadań publicznych:

1. w trybie otwartych konkursów ofert;

2. w trybie pozakonkursowym.

Ponadto, Samorząd Województwa Opolskiego przekazał środki finansowe podmiotom
Programu w postaci  składek członkowskich dla stowarzyszeń, w których Województwo
Opolskie jest członkiem. 

Współpraca finansowa została przedstawiona w formie tabel,  wykresów i  rysunków
w rozdziałach III i IV.

Współpraca  pozafinansowa,  jaką  prowadził  Samorząd  Województwa  Opolskiego
z podmiotami Programu w 2014 roku przedstawiono w formie opisowej w rozdziale V.
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II. REALIZACJA CELÓW PROGRAMU W 2014 ROKU

Głównym  celem  Programu  Współpracy  było  kształtowanie  społeczeństwa
obywatelskiego  poprzez  budowanie  partnerstwa  między  Samorządem  Województwa
Opolskiego i podmiotami Programu. 

Cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe:
1. kształtowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w świadomości społecznej
2. pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Województwa Opolskiego
3. włączanie  trzeciego  sektora  w  kreowanie  i  realizowanie  polityk  publicznych  

w tym programów i strategii Samorządu Województwa Opolskiego
4. tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju trzeciego sektora w województwie
5. wspieranie  samoorganizacji  społecznej  i  wszelkich  form  samopomocy  oraz

wolontariatu.

W 2014 r. cel główny i cele szczegółowe wdrażane były na płaszczyźnie finansowej
i pozafinansowej, w następujących obszarach:

 pomocy społecznej;
 rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 promowania turystyki i krajoznawstwa;
 rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki;
 przeciwdziałania uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym.

Według  informacji  zebranych  z  Departamentów  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa  Opolskiego  (UMWO)  oraz  Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej
w Opolu (ROPS) w 2014 r. ponad 58% zadań publicznych realizowanych przez podmioty
Programu  nakierowanych  było  na  pobudzanie  aktywności  społecznej  mieszkańców
Województwa Opolskiego. 

Włączenie trzeciego sektora w kreowanie i  realizowanie polityk publicznych,  w tym
programów i strategii Samorządu Województwa Opolskiego, odbywało się w ramach 23%
zadań  publicznych.  Ponad  14%  zadań  publicznych  realizowanych  przez  podmioty
Programu  ukierunkowanych  było  na  kształtowanie  idei  społeczeństwa  obywatelskiego
w  świadomości  społecznej,  natomiast  tworzenie  sprzyjających  warunków  do  rozwoju
trzeciego  sektora  w  Województwie  oraz  wspieranie  samoorganizacji  i  wszelkich  form
samopomocy oraz wolontariatu realizowane było w 4% zadań publicznych.

 Wykres  1.  Realizacja  celów  określonych  w  Programie  Współpracy  poprzez  zadania  publiczne
(podział procentowy)
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III.  WSPÓŁPRACA  FINANSOWA  SAMORZĄDU  WOJEWÓDZTWA  OPOLSKIEGO
Z  PODMIOTAMI PROGRAMU W 2014 ROKU

Współpraca finansowa Samorządu Województwa Opolskiego z podmiotami Programu
polegała na zlecaniu  realizacji  zadań publicznych w formie  powierzenia z  udzieleniem
dotacji na finansowanie realizacji tych zadań lub w formie wspierania z udzieleniem dotacji
na  dofinansowanie  ich  realizacji,  a  także  na  opłaceniu  składek  członkowskich
stowarzyszeniom, w których Województwo Opolskie było członkiem.

W  2014  r.  Zarząd  Województwa  Opolskiego  zlecił  realizację  zadań  publicznych
następująco: 

1. w ramach otwartych konkursów ofert, przeprowadzonych na podstawie art. 11 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Zarząd  Województwa  Opolskiego  przekazał  dotacje  podmiotom  Programu  na
realizację  zadań  publicznych  w  ramach  otwartych  konkursów  ofert  w  wysokości
4  714  100,60  zł,  w  tym  po  raz  pierwszy  Zarząd  udzielił  dotacje  na  realizację  zadań
publicznych poprzez finansowanie  wkładów własnych do projektów,  na które  podmioty
Programu pozyskały środki ze źródeł zewnętrznych (tj. w ramach konkursów ogłaszanych
przez instytucje poza województwem opolskim). 

W  2014  r.  Zarząd  Województwa  Opolskiego  udzielił  dotację  Opolskiemu  Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Lokalnej Grupie Działania „Dolina Stobrawy” na
wkład  własny  w  wysokości  32  415,60  zł  na  realizację  projektu  pn.  „Kierunek  FIO  –
działamy  lokalnie”  w  ramach  projektu  pn.  „Kierunek  FIO”  finansowanego  ze  środków
Programu Fundusz  Inicjatyw Pozarządowych  (projekt  realizowany w  latach  2014-2016
dofinansowany z FIO na kwotę 1 189 000 zł). 

W 2014 r. w ramach projektu „Kierunek FIO – działamy lokalnie” ww. podmioty zostały
lokalnymi  operatorami  P FIO  prowadzącymi  regranting  dla  organizacji  pozarządowych
z województwa opolskiego i udzieliły dotacje w wysokości 300 000 zł.

Dotacje w wysokości min. 3 000 zł max. 5 000 zł zostały przyznane na działalność
pożytku  publicznego  dla  organizacji  pozarządowych  działających  do  18  m-cy  i  grup
nieformalnych z województwa opolskiego, w tym: 
- 46 dotacji dla grup nieformalnych na kwotę 217 718,08 zł
- 18 dotacji dla organizacji pozarządowych na kwotę 82 281,92 zł. 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił i przeprowadził 10 otwartych konkursów ofert,
w  ramach  których  278  podmiotów  Programu  złożyło  451  ofert  konkursowych  na
wnioskowaną kwotę 13 427 080,80 zł (wykaz otwartych konkursów ofert oraz udzielonych
dotacji podmiotom Programu przedstawia tabela nr 1 i tabela nr 2). 
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Tabela 1.  Wykaz przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz udzielonych dotacji podmiotom Programu przez Zarząd 
Województwa Opolskiego na realizację zadań publicznych w 2014 roku*

Rodzaj zadania publicznego
realizowanego w ramach

Konkursu

Liczba podmiotów
składających oferty w

ramach Konkursu

Liczba podmiotów,
które otrzymały

dotacje

Liczba
złożonych

ofert

Liczba
umów

Wysokość środków
przeznaczonych na

realizację zadania (zł)

Wnioskowana
kwota dotacji (zł)

Środki przekazane
na realizację

zdania (zł)

Zadania z zakresu turystyki         
i krajoznawstwa 26 15 56 32 250 000,00 856 133,00 250 000,00

Zadania z zakresu wspierania     
i upowszechniania kultury 89 47 125 44 250 000,00 1 863 054,44 233 000,00

Zadania z zakresu wspierania     
i upowszechniania kultury 
fizycznej

74 50 145 99 2 000 000,00 6 070 486,00 1 996 400,00

Zadania z zakresu wspierania     
i  upowszechniania kultury 
fizycznej (wspieranie udziału      
w zawodach sportowych            
w najwyższej klasie )

4 1 4 1 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Zadania z zakresu wspierania     
i  upowszechniania kultury 
fizycznej w różnych 
środowiskach i grupach 
społecznych

6 4 6 4 120 000,00 164 065,00 120 000,00

Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i dysfunkcjom społecznym 6 1 7 2 85 000,00 50 000,00 50 000,00

Konkurs na realizację zadań 
publicznych w zakresie wkładów 
własnych

5 1 5 1 50 000,00 103 495,60 32 415,60

210 119 348 183 2 925 000,00 9 277 234,04 2 851 815,60

*opracowano na podstawie informacji uzyskanych z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
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Tabela 2. Wykaz przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz udzielonych dotacji podmiotom Programu przez Zarząd Województwa
Opolskiego na realizację zadań publicznych w 2014 roku** 

Rodzaj zadania publicznego
realizowanego w ramach

Konkursu

Liczba podmiotów
składających oferty w

ramach Konkursu

Liczba podmiotów,
które otrzymały

dotacje

Liczba
złożonych

ofert

Liczba
umów

Wysokość środków
przeznaczonych na

realizację zadania (zł)

Wnioskowana
kwota dotacji (zł)

Środki przekazane
na realizację

zdania

Zadania z zakresu pomocy 
społecznej 4 4 4 4 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej    i społecznej osób 
niepełnosprawnych

41 23 69 27 1 000 000,00 2 838 892,00 960 280,00

Zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych

23 19 30 24 852 005,00 1 260 954,76 852 005,00

68 46 103 55 1 902 005 4 149 846,76 1 862 285,00 

**opracowano na podstawie informacji podanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
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Wykres 2.  Dotacje przyznane w ramach otwartych konkursów ofert

Wykres 3. Dotacje przyznane w ramach otwartych konkursów ofert ( podział procentowy)
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W 2014  r.  Zarząd  Województwa  Opolskiego  udzielił  dotacje  podmiotom Programu
przede wszystkim w obszarze kultury,  kultury fizycznej  i  turystyki.  Podział  środków na
poszczególne obszary przedstawia się następująco:

 rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej – 2 286 400,00 zł;
 turystyka i krajoznawstwo – 250 000,00 zł;
 wspieranie i upowszechnianie kultury – 233 000,00 zł.

Wykres 4. Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, kultury fizycznej i turystyki

W 2014 r. podmioty Programu w ramach otwartych konkursów ofert złożyły 451 ofert
na  realizacje  zadań  publicznych,  z  czego  w  wyniku  oceny  formalnej  i  merytorycznej
dokonanej  przez  komisje  konkursowe,  odrzuconych  zostało  208  ofert  (46,1%).
W  większości,169  ofert  zostało  odrzuconych  ze  względów merytorycznych.  Powodem
odrzucenia ofert w około 19% były błędy formalne.

Na 197 podmiotów Programu, które otrzymały dotację, 72 podmioty po raz pierwszy
składały oferty w otwartych konkursach ofert, w tym 21 podmiotów otrzymało dotację po
raz pierwszy.

Zdecydowana  większość  realizowanych  zadań  publicznych  adresowana  była
do najmłodszej grupy odbiorców.  Dla dzieci i młodzieży realizowanych było ponad 84%
zadań, dla dorosłych ok. 13%, a najmniej, bo ok. 3% zadań adresowanych było do osób
starszych (wykres nr 5)
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Wykres 5. Adresaci realizowanych zadań publicznych

Według  informacji  zebranych  z  Departamentów  UMWO  oraz  ROPS  wynika,  iż
w  2014  r.  blisko  63% realizowanych  zadań  publicznych  przez  podmioty  Programu
organizowanych było w przedziale do 100 osób liczby odbiorców (wykres nr 6)

Wykres 6. Odbiorcy realizowanych zadań publicznych w obszarze kultury, kultury fizycznej i turystyki

Wykaz  przeprowadzonych  w  2014  r.  otwartych  konkursów  ofert  oraz  wysokość
udzielonych  dotacji  podmiotom  Programu  na  realizację  zadań  publicznych  stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. 

Wykaz podmiotów Programu, które złożyły oferty i wysokość udzielonych dotacji na
realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursowym, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Sprawozdania.
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2. w  ramach  trybu  pozakonkursowego,  przeprowadzonego  na  podstawie  art.  19a
wyżej wymienionej ustawy.

Zarząd  Województwa  Opolskiego  w  trybie  pozakonkursowym  przyznał  dotacje
podmiotom Programu na realizację 36 zadań publicznych na kwotę 427 957,12 zł. Wykaz
podmiotów Programu, które złożyły oferty i  wysokość udzielonych dotacji  na realizację
zadań  publicznych  w  trybie  pozakonkursowym,  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego
Sprawozdania.

Ponadto,  do  współpracy  finansowej  prowadzonej  2014  r.  przez  Samorząd
Województwa  Opolskiego  z  III  sektorem  wchodziły  również  opłaty  związane
z członkostwem Województwa Opolskiego w stowarzyszeniach. 

W  2014  r.  składki  członkowskie  wynosiły  łącznie  413  957,24  zł  i były  wpłacone
następująco:

1. dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 301 770,00 zł,
2. dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 91 603,60 zł,
3. dla  Europejskiego  Stowarzyszenia  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  i  Odnowy Wsi

ARGE – 10 997,64 zł,
4. dla  Stowarzyszenia  Sydostra  Skanes  Samarbetskommitte  za  posiadanie  licencji

i używanie logo Dziedzictwo Kulturalne Opolskie - 9 586 zł.
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IV.  REALIZACJA  PRIORYTETOWYCH  ZADAŃ  PUBLICZNYCH  ORAZ  OCENA
EFEKTYWNOŚCI REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2014 ROKU

1.  Zadania  publiczne  zlecone  w  2014  r.  przez  Samorząd  Województwa  Opolskiego
realizowane były przez podmioty Programu w ramach następujących priorytetów:

Priorytet 
Wspieranie  aktywności  społecznej  dotyczącej  polepszania  jakości  życia
mieszkańców regionu w zakresie zdrowia, polityki społecznej oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym

W  Priorytecie  pn.  „Wspieranie  aktywność  społecznej  dotyczącej  polepszenia
jakości  życia  mieszkańców  regionu  w zakresie  zdrowia,  polityki  społecznej  oraz
przeciwdziałania  uzależnieniom  i  dysfunkcjom  społecznym” zrealizowano
następujące zadania: 

 ,,Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji
zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego” - szkolenia;

 „Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie opolskim” - konferencja.

W ramach ww. priorytetu ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert, na który przeznaczono
50 000 zł. W ramach konkursu 6 podmiotów Programu złożyło 7 ofert na realizację zadań
publicznych.  Ze  względu  na  błędy  formalne  w  złożonych  ofertach  i  słabą  ocenę
merytoryczną, tylko 1 podmiot Programu otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 000 zł
na realizację dwóch zadań publicznych.

W ww.  zadaniach brało  łącznie  udział  92 uczestników.  Średnia wysokość środków
finansowych  przypadająca  na  jedną  osobę  uczestniczącą  w  realizowanych  zadaniach
wynosiła ok. 543,00 zł.

W ramach realizowanych zadań przeprowadzono cykl szkoleń oraz konferencję dla
przedstawicieli podmiotów Programu. Szkolenia i konferencja dotyczyły:
- zwiększenia profesjonalizacji  organizacji trzeźwościowych, w tym edukacji i doradztwa
w zakresie zagadnień prawnych, finansowych, księgowych oraz organizacyjnych,
-  inspirowania  współpracy  organizacji  pozarządowych  z  samorządami  i  innymi
instytucjami,
- wymiany doświadczeń. 

Priorytet

Poprawa poziomu życia osób, rodzin i  środowisk wykluczonych społecznie bądź
zagrożonych wykluczeniem społecznym

W priorytecie  „Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych
społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym” zrealizowano następujące
zadania:

 Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz
integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 Wypoczynek  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  dla  dzieci  Polaków  zamieszkałych  za
granicą.
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Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych zostało 60 000 zł
(w  tym  10  000  zł  w  trybie  pozakonkursowym).  Przekazane  środki  finansowe  zostały
wykorzystane w całości. Na realizację 5 zadań wpłynęły 4 oferty złożone przez 4 podmioty
Programu, wszystkie składające oferty podmioty otrzymały dofinansowanie na realizację
zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej.  W  wyniku  realizowanych  zadań  zostały
zorganizowane  2  wydarzenia  o  charakterze  regionalnym.  W  sumie   w  realizowanych
przedsięwzięciach udział wzięło 33 904 uczestników, w tym 2 704 odbiorców stanowiły
dzieci i młodzież.

W priorytecie  „Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych
społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym” (finansowanym ze środków
Państwowego  Funduszu  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych  -  PFRON)  zrealizowano
następujące zadania:

 rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Na  realizację  zadań  publicznych  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej
osób niepełnosprawnych zostały przekazane przez PFRON środki finansowe w wysokości
1 852 005,00 zł.  W ramach dwóch otwartych konkursów ofert  64 podmioty Programu
złożyły 99 ofert. Podpisano 51 umów z 46 podmiotami na ogólną kwotę 1 812 285,00 zł.
We wszystkich realizowanych zadaniach z zakresu rehabilitacji  społecznej i  zawodowej
osób niepełnosprawnych w 2014 r. udział wzięło 11 687 uczestników.

W priorytecie „Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych
społecznie  bądź  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym” zostały  zrealizowane
zadania:

 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia  oraz  zespołów  aktywności  społecznej  dla  osób  niepełnosprawnych  -
aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;

 Organizowanie i  prowadzenie szkoleń, kursów i  warsztatów dla członków rodzin
osób  niepełnosprawnych,  opiekunów,  kadry  i  wolontariuszy  bezpośrednio
zaangażowanych  w  proces  rehabilitacji  zawodowej  lub  społecznej  osób
niepełnosprawnych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zagadnień  dotyczących
procesu  integracji  osób  niepełnosprawnych  w  najbliższym  środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej
oraz  niezależności  ekonomicznej,  podnoszenia  umiejętności  pracy  z  osobami
niepełnosprawnymi,  w  tym  sprawowania  nad  nimi  opieki  i  udzielania  pomocy
w procesie rehabilitacji;

 Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno - prawnego oraz udzielanie
informacji  na  temat  przysługujących  uprawnień,  dostępnych  usług,  sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

 Prowadzenie grupowych i  indywidualnych zajęć,  które mają  na celu  nabywanie,
rozwijanie  i  podtrzymywanie  umiejętności  niezbędnych  do  samodzielnego
funkcjonowania  osób  niepełnosprawnych;  rozwijają  umiejętności  sprawnego
komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną; usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych
i w różnych środowiskach;

 Organizowanie  lokalnych,  regionalnych  i  ogólnopolskich  imprez  kulturalnych,
sportowych,  turystycznych  i  rekreacyjnych  dla  osób  niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
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 Promowanie  aktywności  osób  niepełnosprawnych  w  różnych  dziedzinach  życia
społecznego i zawodowego;

 Opracowywanie lub wydawanie publikacji,  wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw
zwartych,  stanowiących  zamkniętą  całość,  w  tym  na  nośnikach
elektromagnetycznych  i  elektronicznych:  dotyczących  problematyki  związanej
z  niepełnosprawnością;  kierowanych  do  osób  niepełnosprawnych  -  w  tym
publikowanych  drukiem  powiększonym,  pismem  Braille'a  lub  publikowanych
w tekście łatwym do czytania.

W  ramach  realizowanego  priorytetu  „Poprawa  poziomu  życia  osób,  rodzin
i  środowisk  wykluczonych  społecznie  bądź  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”
zrealizowane zostało jedno zadanie.

Skala działań oraz liczba odbiorców wskazują na wysoką efektywność zrealizowanych
zadań.  Przyznane  dotacje  zostały  wykorzystane  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Kontrola
sprawozdań końcowych wskazała na prawidłową realizację zadań.

Priorytet 

Rozwój turystyki i krajoznawstwa

W  priorytecie pn. „Rozwój  turystyki  i  krajoznawstwa” zrealizowano  następujące
zadania: 

 działalność turystyczno – krajoznawcza w województwie;
 rozwój produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa;
 promowanie walorów turystycznych regionu;
 ratownictwo i ochrona turystów w regionie.

Na  realizację  zadań  publicznych  w  powyższym  zakresie  zostały  przeznaczone
i udzielone środki finansowe na realizację zadań publicznych w wysokości 245 000,00 zł.
W ramach ogłoszonego konkursu 26 podmiotów Programu złożyło 56 ofert. 

Podmioty Programu zrealizowały 33 zadania publiczne, w tym:
-  wszystkie  promowały  walory  i  markę  turystyczną  regionu,  32  były  jednocześnie
inicjatywami turystyczno – krajoznawczymi,
- 2 z nich dotyczyły oznakowania tras i obiektów turystycznych,
- zorganizowano 1 akcję związaną z ochroną turystów.

Przyznane  dotacje  zostały  wykorzystane  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Kontrola
sprawozdań końcowych wskazała na prawidłową realizację zadań. Podmioty Programu
wykorzystały całość przekazanych środków. 

Priorytet 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W Priorytecie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” zrealizowano 
następujące zadania:

 Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – w ramach tego zadania odbywały się
szkolenia  w  ramach  Kadry  Wojewódzkiej  Młodzików  i  Kadry  Marszałkowskiej
Juniorów,  prowadzone  w  formie  konsultacji  i  zgrupowań.  Zakładane  cele
szkoleniowe zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym programem szkolenia na
rok  2014.  Konsultacje  dochodzeniowe  bądź  startowe  były  przede  wszystkim
organizowane przed Mistrzostwami Polski i Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży.
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 Wspieranie  udziału  w  zawodach  sportowych  -  zgodnie  z  założeniem  zadania
opolskie  okręgowe  związki  sportowe  i  kluby  sportowe  Opolszczyzny  były
organizatorami  imprez  sportowych  o  zasięgu  wojewódzkim,  ogólnopolskim
i międzynarodowym, które obok celów sportowych i szkoleniowych stanowiły istotną
promocję Województwa Opolskiego. Zawody ujmowane są w kalendarzach imprez
sportowych tych związków. Federacja po otrzymaniu propozycji z poszczególnych
opolskich  związków  sportowych  opracowała  kalendarz  imprez  we  wszystkich
dyscyplinach sportowych.  Po otrzymaniu  środków finansowych Zarząd Opolskiej
Federacji  Sportu  dokonał  ich  rozdziału  na  poszczególne  dyscypliny.  Federacja
prowadziła  obsługę  finansową  oraz  nadzór  merytoryczny  zadania.  Głównym
rezultatem było stworzenie możliwości udziału w zawodach jak największej ilości
osób. Bardzo istotnym elementem była promocja województwa opolskiego, gdyż
cześć  imprez  miała  charakter  ogólnopolski  albo  międzynarodowy,  gdzie  udział
wzięli zarówno mieszkańcy innych województw jaki innych państw. 

 Wspieranie szkolenia sportowego sekcji  sportowych uczestniczących w Systemie
Sportu  Młodzieżowego  -  system  gratyfikacji  pozwalał  na  wspieranie  szkolenia
w  sekcjach,  które  wykazują  się  najwyższą  efektywnością  oraz  daje  gwarancję
racjonalnego  wydatkowania  środków.  Realizacja  zdania  była  skuteczną  formą
wspierania tychże sekcji,  stanowiąc  bodziec  do intensywnej  pracy.  Wpisując  się
w  ogólną  potrzebę  wsparcia  działalności  szkoleniowej  i  organizacyjnej  była
zarazem  instrumentem  pozwalającym  premiować  skuteczność  i  efektywność.
Zakładanym celem było  usatysfakcjonowanie klubów osiągających dobre wyniki,
a także stworzenie form zachęty dla skutecznego i efektywnego szkolenia dla tych,
które  dotychczas  były  mniej  efektywne.  Wszystkie  działania  zmierzały  do
podniesienia poziomu sportowego uczestników programu. Zakładane cele zostały
zrealizowane.  Za  osiągnięte  wyniki  sportowe  i  punkty  uzyskane  we
współzawodnictwie Młodzieży Uzdolnionej sportowo gratyfikacje zostały przyznane
79 sekcjom sportowym w 32 sportach. Łączna ilość punktów to 3 429,31.

 Organizację  imprez  sportowych  -  udział  reprezentantów  województwa
w  ogólnopolskiej  Olimpiadzie  Młodzieży,  Mistrzostwach  Polski,  Mistrzostwach
Europy  i  Świata,  stanowi  ukoronowanie  działalności  szkoleniowej.  Rywalizacja
z rówieśnikami z kraju i zagranicy ma także istotny wpływ na podnoszenie poziomu
sportowego.  Stwarza  też  nadzieję  na  postęp  we  współzawodnictwie  dzieci
i młodzieży. Realizacja zdania polegała na finansowaniu przez Opolską Federację
Sportu udziału w zawodach, kontrolowanie zasadności wydatków oraz rozliczeniu
poszczególnych przedsięwzięć. Zakładane cele zostały zrealizowane. 

 Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
–  w  ramach  realizowanego  zadania  zorganizowano  szereg  działań,  których
uczestnikami  były różne środowiska sportowe takie jak:  osoby niepełnosprawne,
osoby ze środowisk wiejskich i akademickich, osoby wykluczone społecznie.

Na  realizację  zadań  publicznych  w  powyższym  zakresie  zostały  przeznaczone
środki finansowe w wysokości 2 290 000,00 zł. W ramach ww zadania ogłoszone zostały
3 konkursy,  na które 84  podmioty Programu złożyły 155 ofert.  Podpisano 104 umowy
z 55 podmiotami Programu na kwotę 2 286 400,00 zł.

W  103  zrealizowanych  przez  podmioty  Programu  wydarzeniach  brało  udział
ok. 150 000 uczestników. 57 zawodników brało udział w szkoleniach.
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Priorytet

Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki

W Priorytecie  pn.  „Wspieranie i  upowszechnianie kultury i  sztuki” zrealizowano
następujące zadania: 

 realizowanie  inicjatyw  mających  na  celu  rozwijanie  edukacji  artystycznej  dzieci
i młodzieży z Województwa,

 promocja twórców związanych z województwem opolskim, realizujących projekty
artystyczne na rzecz mieszkańców Opolszczyzny,

 „Kultura  dla  rodziny”:  organizacja  festiwali,  konkursów,  przeglądów,  spotkań,
plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej
regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej, 

 podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 promocja i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych. 

Na realizację zadania publicznego w powyższym zakresie zostały przeznaczone
środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło
125 ofert złożonych przez 89  podmiotów Programu. 31 podmiotów Programu otrzymało
dofinansowanie  w  wysokości  233  000,00  zł  na  realizację  47  zadań.  Zorganizowano
11 przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Środki wydatkowano na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, mających szczególne
znaczenie dla naszego regionu. Były to imprezy o charakterze co najmniej regionalnym,
cykliczne  m.in.  plenery  malarskie,  wystawy,  konkursy,  przeglądy,  festiwale,  ochronę
i  propagowanie  kultury  mniejszości  narodowych  oraz  pielęgnowanie  i  rozwijanie
tożsamości  regionalnej,  pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. 

Skala  działań  oraz  liczba  odbiorców  wskazują  na  wysoką  efektywność
zrealizowanych zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i sztuki. Przyznane
dotacje  zostały  wykorzystane  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Kontrola  sprawozdań
końcowych wskazała na prawidłową realizację zadań.

2.  Zadania publiczne  realizowane w 2014 r.  w trybie  określonym w innych przepisach
(tj.  z  innych  funduszy) realizowane  były  przez  podmioty  Programu  w  ramach
następujących priorytetów:

Priorytet

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

W  Priorytecie  pn.  „Rozwój  wspólnot  i  społeczności  lokalnych”  zrealizowano
zadanie pn.  „Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – zadania
finansowane z Krajowej  Sieci Obszarów Wiejskich między innymi poprzez konferencje,
podróże studyjne, szkolenia, wystawy, publikacje”.

W 2014  r.  podmioty  Programu  zrealizowały  przez  60  projektów promujących  ideę
odnowy  wsi,  poprawiających  estetykę  wsi,  zwiększających  funkcjonalność  obiektów,
aktywizujących  mieszkańców  wsi.  W  organizowanych  spotkaniach,  szkoleniach
i  wyjazdach  studyjnych  liczba  osób  z  podmiotów  Programu  biorących  udział
w  szkoleniach,  targach,  wystawach,  w  tym  zamieszkałych  na  terenie  Województwa
wyniosła 2,5 tys. 
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W  ramach  Współpracy  z   Europejskim  Stowarzyszeniem  Rozwoju  Obszarów
Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE zorganizowane zostały dwa wydarzenia:

1. Konferencja „European Rural Visions - kryzysy, przemiany, szanse”, 6-8.03.2014r.
Wrocław

Konferencja była okazją do dyskusji o kierunkach i mechanizmach rozwoju obszarów
wiejskich, kształtujących obraz wsi w Europie oraz forum wymiany poglądów ekspertów
i  praktyków  na  temat  przemian  klimatycznych  i  demograficznych,  gospodarowania
przestrzenią  i  gospodarki  wiejskiej.  Organizatorem  konferencji  było  Europejskie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu,
Wojewoda Opolski, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

W  konferencji  uczestniczyli  specjaliści  oraz  zaproszeni  goście  z  Polski,  Niemiec,
Austrii, Czech i Słowacji. Ze strony Województwa Opolskiego w konferencji uczestniczyło
18 osób, w tym  przedstawiciele opolskich stowarzyszeń odnowy wsi, liderzy odnowy wsi,
gminni koordynatorzy odnowy wsi, moderatorzy odnowy wsi, przedstawiciele samorządów
gminnych i powiatowych oraz przedstawiciele UMWO.

2. Udział w  Konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi

W dniach 11-13.09.2014r. delegacja z województwa opolskiego uczestniczyła w finale
XIII  edycji  konkursu  o  ENOW  z  mottem  „lepiej  żyć”.   Organizatorem  konkursu  było
Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE
w Wiedniu, którego Województwo Opolskie jest członkiem.

Celem projektu była wymiana wiedzy i doświadczeń „know-how” w zakresie wdrażania
projektów, dobrych praktyk dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności
międzynarodowej  współpracy  na  rzecz  odnowy  wsi.  Województwo  Opolskie
reprezentowała gmina Gogolin. W wyjeździe z Opolszczyzny uczestniczyło 20 osób, w tym
4 przedstawicieli  UMWO i  16 osób z ramienia Gminy Gogolin,  która otrzymała w Vals
wyróżnienie za „całościowy, zrównoważony i zgodny z mottem konkursu ‘lepiej żyć‘ rozwój
wsi i znakomitą jakość tego procesu”.

W ramach Regionalnego Programu Odnowy Wsi realizowane były następujące
zadania:

1. Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2014”

W dniu 19.03.2014r. Zarząd Województwa ogłosił XVII edycję Konkursu „Piękna Wieś
Opolska 2014”, którego główną rolą jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców
działania społeczności lokalnych. Do udziału w konkursie zgłoszono 19 miejscowości z 16
opolskich  gmin,  tj.:  5  zgłoszeń  wsi  w  kategorii  „Najpiękniejsza  wieś”,  10  zgłoszeń  do
kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” oraz 5 zgłoszeń wsi w kategorii „Wieś przeżyć
i emocji”. Laureatem konkursu w kategorii  „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2014r”. została
wieś Lasowice Wielkie (gm. Lasowice Wielkie), „Najlepszym projekt odnowy wsi” został
projekt z Biedrzychowic (gm. Głogówek) pn. „Wielołk – remont i adaptacja pomieszczenia
starej  wozowni  na  piec  chlebowy i  wędzarnik”,  a  w  kategorii  „Wieś  przeżyć  i  emocji”
wygrała wieś Pawłowice  (gm. Gorzów Śląski).
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2. Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce
Celem projektu jest zachowanie i wykorzystanie walorów materialnych i kulturowych

wsi na rzecz skoordynowanego rozwoju tych miejscowości w powiązaniu z utworzeniem
atrakcyjnego produktu turystycznego i wysokiej jakości oferty pobytowej. W województwie
opolskim  rozpoczęto  realizację  projektu  w  2013r.  między  innymi  poprzez  pilotażową
kategorię  w  Konkursie  Najpiękniejsza  Wieś  Opolska  tj.  Wieś  dziedzictwa  kulturowego
(2013r.) i Wieś przeżyć i emocji (2014r.) Mając na uwadze zainteresowanie mieszkańców
wsi tymi działaniami i uwzględniając zasoby kulturowe, przyrodnicze i materialne opolskich
wsi,  do  udziału  w  projekcie  zaproszono  przedstawicieli  14  sołectw  z  województwa
opolskiego,  którzy  brali  udział  w  warsztatach  mających  na  celu  wyłonienie  puli
miejscowości do uczestnictwa w projekcie. W sierpniu i listopadzie 2014r. zorganizowano
2 spotkania szkoleniowo –informacyjne,a w październiku i listopadzie dokonano terenowej
oceny eksperckiej w 13 miejscowościach.

Poprzez  realizację  priorytetowych  zadań  nastąpiło  zwiększenie  świadomości
konsumentów dotyczące zdrowej żywności i  żywności tradycyjnej, czego dowodem jest
61  produktów  regionalnych  wpisanych  w  2014  roku  na  listę  produktów  tradycyjnych.
W  2014  r.  liczba  członków  Europejskiej  Sieci  Regionalnego  Dziedzictwa  Kulinarnego
wyniosła 52 osoby.

W  minionym  roku  w  sumie  zrealizowanych  zostało  31  zadań  promocyjnych
wykonanych przez lub dla podmiotów Programu w tym 4 programy radiowe, 8 programów
telewizyjnych oraz stworzonych zostało 19 różnych materiałów promocyjnych – publikacji,
broszurek, mapek, widokówek oraz kalendarzy.

W   2014  r.  w  ramach  działania 413  Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju  -
małe  projekty  Regionalnego  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  2007-2013,
69 podmiotów Programu podpisało umowy z Samorządem Województwa Opolskiego na
realizację  zadań  na  kwotę  1  682  490,53  zł,  w  tym  1  353  207,90  zł  ze  środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zestawienie
umów stanowi załącznik nr 3).

 
Priorytet

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami

W Priorytecie  pn.  „Działalność  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami” zrealizowano następujące zadanie: 

 upowszechnianie  i  popularyzację  wiedzy  o  Unii  Europejskiej  i  funduszach
europejskich.

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące wydarzenia:

„Moja wymarzona firma”.  Działanie miało na celu promocję Europejskiego Funduszy
Społecznego, w tym Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dla mieszkańców
województwa  opolskiego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  młodzieży,  w  tym  osób
z niepełnosprawnością. W ramach warsztatów zostały zrealizowane następujące cele:

 Popularyzacja  wiedzy  i  efektów  realizacji  PO  KL  poprzez  elementy  twórcze
związane  z  kulturą  i  sztuką;  promocja  działań  zmierzających  do  realizacji
indywidualnych lub zespołowych marzeń o aktywności gospodarczej;

 Poznanie lokalnych instytucji wspierających przedsiębiorczość w regionie (Instytucji
Otoczenia Biznesu), zasad ich funkcjonowania, zakresu udzielanego wsparcia;
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 Przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania firm;

 Realizacja  działań  performatywno-artystycznych,  poprzez  pozytywne  emocje
utrwalających  w  świadomości  uczestników   znaczenie  lokalnych  struktur
wspierających  przedsiębiorczość  (Instytucje  Otoczenia  Biznesu)  oraz  tych,
w których można zdobywać i doskonalić kompetencje zawodowe (uczelnie wyższe);

 Pobudzenie u uczestników umiejętności fantazjowania, marzenia oraz wizualizacji
założonych projektów;

 Integracja i współpraca, jako sposób na osiąganie wspólnych celów artystycznych
i biznesowych.

„Teatralne  eksperymenty”.  Celem  warsztatów  jest  popularyzacja  wiedzy  i  efektów
realizacji  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  poprzez  elementy  twórcze  związane
z  szeroko  pojętą  kulturą,  sztuką  oraz  przedstawionym  działaniem  jak  również
uwrażliwienie  dzieci  na  problemy  osób  niepełnosprawnych,  wykluczonych  społecznie,
integracja i akceptacja inności. Tematem przewodnim było promowanie dobrych praktyk
działań  finansowanych  z  funduszy  europejskich,  w  tym  PO  KL  oraz  kreowanie
pozytywnego wpływu funduszy europejskich. Uczestnicy zostali  zapoznani  z projektami
w  ramach  których,  dzięki  funduszom  europejskim,  udało  się  zrealizować  działania
w Województwie Opolskim, ze szczególnym naciskiem na projekty społeczne dla osób
wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych.

Zamierzeniem  warsztatów  było  rozwijanie  kreatywnego  myślenia,  pobudzenie
wyobraźni uczniów, ukierunkowanie na rozmowę, dociekanie, analizowanie, eksperyment,
zabawę, a przede wszystkim na chęć bliższego poznania otaczającego świata, zgłębienia
potencjału regionu w celu lepszego utożsamienia się z nim. Każdy uczeń miał szansę
odkryć swoje pasje i rozwinąć zainteresowania.

Na  realizację  zadania  realizowanego  przez  dwa  podmioty  przekazano  środki
finansowe w wysokości 95581,30 zł. Dofinansowanie przekazane było ze środków pomocy
technicznej  Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki,  gdzie Województwo Opolskie  było
w realizowanych zadaniach Zamawiającym. Środki zostały rozdysponowane następująco:

 „Moja wymarzona firma” – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej:  68 031,30 zł;
 „Teatralne  eksperymenty”  –  Stowarzyszenie  Aktywnej  Pomocy  Rodzinie

„Alternatywa”: 27 550,00 zł.
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V. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Z PODMIOTAMI PROGRAMU W 2014 ROKU

W  ramach  współpracy  pozafinansowej  Samorządu  Województwa  Opolskiego
z podmiotami Programu prowadzone były następujące działania:

1. Promocja  działalności  podmiotów  Programu  przez  obejmowanie  honorowym
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego ich inicjatyw.

Marszałek  Województwa  Opolskiego  objął  honorowym  patronatem  119  inicjatyw
podmiotów Programu,  w 2014 r.  żaden z  wniosków nie  został  odrzucony.  Patronatem
objęto  między  innymi  imprezy  o  charakterze  edukacyjnym,  kulturalnym,  sportowym,
turystycznym  i  społecznym,  o  zasięgu  lokalnym,  wojewódzkim,  krajowym  oraz
międzynarodowym. 

2.  Promocja  wydarzeń  organizowanych  przez  podmioty  Programu  poprzez
uczestnictwo w nich przedstawicieli Samorządu Województwa Opolskiego.

Formą  współpracy  pozafinansowej  Samorządu  Województwa  Opolskiego
z  podmiotami  Programu  było  promowanie  inicjatyw  podejmowanych  przez  III  sektor
poprzez  udział  członków Zarządu  Województwa  lub  przedstawicieli  UMWO.  Promocją
wydarzeń  było  również  zamieszczanie  na  stronie  internetowej  Urzędu  informacji
dotyczących organizowanych przez podmioty Programu przedsięwzięć.  

Inicjatywami,  w  których  uczestniczyli  przedstawiciele  ze  strony  Samorządu
Województwa  Opolskiego  były  imprezy  o  charakterze  edukacyjnym,  kulturalnym,
sportowym, turystycznym i społecznym, o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, krajowym oraz
międzynarodowym.  Przedstawiciele  Samorządu  Województwa  Opolskiego  uczestniczyli
łącznie w 28 wydarzeniach pn.:

 Wręczenie Certyfikatów Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
 XXV Rajd Malucha w Prudniku;
 Barwy Wolontariatu;
 „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”
 Udział w kapitule konkursu "Lodołamacze";
 Wręczenie pucharów laureatom konkursu "Młoda krew ratuje życie";
 Opolskie Dni Niepełnosprawnych;
 Marsz po zdrowie - zdrowe opolskie;
 Dzień Inwalidy i Emeryta;
 Wojewódzki Konkurs Wiedzy Pożarniczej dla Osób Niepełnosprawnych;
 Konferencja 60+ organizowana przez fundację "Bądź dobroczyńcą";
 Udział  w  Pikniku,  X  jubileuszowy  Rajd  Kolarski   pn.  "Wjazd  na  elektrownię

szczytowo-pompową  Dlouhe  Strane",  organizowanym  przez  Głuchołaski  Klub
Kolarski "Victoria";

 "Forum  „Profesjonalna  profilaktyka  uzależnień  w  województwie  opolskim”  
14-15.11.2014;

 "Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji
zajmujących  się  ochroną  zdrowia  psychicznego”,  szkolenie  w  dniach
27-28.09.2014 r.;

 "Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji  trzeźwościowych oraz organizacji
zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego” szkolenie w dniach 18-19.10.2014r.

 Salon Jesienny 2014;
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 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim;
 Noc Muzeów w Opolu;
 XVI Dni Łużyckie;
 XXI Regionalny Konkurs Literacki ,,Ze Śląskiem na Ty”;
 X Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej;
 Międzynarodowy Plener Malarski Dobra 2014”;
 Konferencja naukowa ,,Wielokulturowość na Śląsku Opolskim i w Kazachstanie”;
 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy;
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowianie na emigracji;
 Promocja Dziedzictwa Kulturowego Osady Hutniczej Zagwiździe;
 Konferencja Stowarzyszenia „uczmy się żyć razem”;
 XX Festyn Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"

w Opolu;
 Opolski Festiwal Ekoenergetyki;
 przedsięwzięcia  organizowane  przez  stowarzyszenia  odnowy  wsi  oraz  lokalne

grupy  działania  promujące  ideę  odnowy  wsi  i  Program  Leader  (kilkadziesiąt
przedsięwzięć w skali roku).

3.  Wzajemne  informowanie  się  o  kierunkach  planowanej  działalności  
i współdziałaniu w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków.

Samorząd  Województwa  Opolskiego  prowadzi  stronę  internetową  www.opolskie.pl,
gdzie w zakładce organizacje pozarządowe zamieszczane były informacje przeznaczone
dla  podmiotów  Programu,  ogłoszenia  dotyczące  działalności  Pełnomocnika  ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Departamentów UMWO na rzecz tych
podmiotów.  Odnaleźć  na  niej  można  było  akty  prawne  dotyczące  między  innymi
funkcjonowania  podmiotów  Programu,  Programy  Współpracy,  informacje  dotyczące
ogłaszanych otwartych konkursów ofert, działań Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Opolskiego, informacje o prowadzonych działaniach podmiotów Programu
oraz bazy danych podmiotów Programu.

W 2014  r.  na  stronie  internetowej  UMWO w zakładce  „Ogłoszenia”  zamieszczono
łącznie  73  informacji  i  ogłoszeń,  z  czego  39  to  informacje  dla  podmiotów  Programu
zamieszczone  przez  pracowników  komórki  ds.  Współpracy  z  Organizacjami
pozarządowymi  dotyczące  współpracy  z  Samorządem  Województwa,  natomiast  34  to
informacje  lub  ogłoszenia  zamieszczane  na  prośbę  podmiotów Programu  i  dotyczące
działań i aktywności podmiotów Programu.

Ponadto, na stronach internetowych UMWO,

 www.rpo.opolskie.pl; 
 www.pokl.opolskie.pl; 
 www.ewt.opolskie.pl; 
 www.opolskie.pl;
 www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

publikowane  były  dokumenty,  materiały,  informacje  niezbędne  przy  ubieganiu  się
o dofinansowanie działalności podmiotów Programu ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) 2014-2020, Programu Operacyjnego
Kapitał  Ludzki  (PO KL),  Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna (POWT),
fundusze europejskie.
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Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO prowadził sieć Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), które mają za zadanie świadczenie usług
w dziedzinie informowania o Funduszach Europejskich.  Klientami Punktów, są między
innymi przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku  publicznego  (w  ramach  działalności  Sieci  PIFE  organizowane  są  spotkania
informacyjne, konsultacje bezpośrednie, mailowe - mailing do subskrybentów Newslettera,
w  tym  NGO,  telefoniczne,  konsultacje  w  trakcie  Mobilnych  Punktów  Informacyjnych).
Promocja  spotkań  informacyjnych  oraz  usług  organizowanych  przez  Sieć  PIFE,
skierowanych  m.in.  do  NGO  odbywa  się  poprzez  Pełnomocnika  ds.  Organizacji
Pozarządowych UMWO oraz strony internetowe: 

www.opolskie.pl; 
www.rpo.opolskie.pl, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

oraz profil Sieci PIFE w województwie opolskim na portalu Facebook

Dodatkowo  Departament  Koordynacji  Programów  Operacyjnych  UMWO  prowadzi
Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -
Rzeczpospolita  Polska  (PO  WT).  Klientami  punktu  są  między  innymi  przedstawiciele
organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku
publicznego zainteresowani pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich. Konsultanci
udzielają informacji o możliwościach dofinansowania projektów ze środków UE podczas
konsultacji osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną.

4.  Organizowanie  szkoleń  i  konferencji  oraz  innych  spotkań  o  charakterze
informacyjnym itp. na rzecz podmiotów Programu.

Samorząd Województwa  Opolskiego   zorganizował  szereg przedsięwzięć  na rzecz
podmiotów Programu mających na celu ich rozwój i profesjonalizację. Były to:

 Szkolenie "Rozwijanie zachowań psychospołecznych - skuteczna motywacja oraz
adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością";

 Szkolenie "Realizacja działań profilaktycznych w placówkach wsparcia dziennego";

 Szkolenie "Aktywizacja seniorów poprzez zajęcia terapeutyczne";

 Szkolenie "Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, w tym
podstawowe uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych";

 Szkolenie "Zasady opieki i komunikacji z mieszkańcem z zaburzeniami procesów
poznawczych i otępiennych - metody i techniki";

 Szkolenie "Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów"

 Szkolenie "Pierwsza pomoc przedmedyczna";

 Szkolenie "Animator osoby niepełnosprawnej i starszej";

 Szkolenie "Świadczenia rodzinne po zmianach";

 Szkolenie  "Wypalenie  zawodowe  -  motywowanie  i  przeciwdziałanie  wypaleniu
zawodowemu";

 Szkolenie dla LGD Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju
obszaru;

 Szkolenie dla LGD Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju;

 Szkolenie dla LGD dot archiwizacji dokumentacji;

 Szklenie dla liderów i koordynatorów „Odnowy Wsi”;
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 Szkolenia  dla  podmiotów  Programu  z  wypracowanych  modeli  i  standardów
współpracy  międzysektorowej  w  ramach  projektu  pn.  „Województwo  Opolskie
otwarte  na  współpracę  z  NGO's”  realizowanego  przez  Samorząd  Województwa
Opolskiego  wraz  z  partnerami  Opolskim Centrum Demokracji  Lokalnej,  Domem
Współpracy  Polsko  –  Niemieckiej  i  Opolskim  Centrum  Wspierania  Inicjatyw
Pozarządowych  projektu  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Poddziałanie
5.4.2;

 Spotkanie informacyjne nt. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014, zorganizowane
przez  Samorząd  Województwa  Opolskiego  i  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki
Społecznej;

 Spotkanie pn. "Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych", organizowane
w ramach cyklu  spotkań informacyjnych w całej  Polsce,  koordynowanych przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

W ramach współpracy pozafinansowej zostały zorganizowane również konferencje:

 Konferencja  rozpoczynająca  projekt  oraz  „Forum  Inicjatyw  Pozarządowych”
w ramach ww. projektu; 

 Konferencja "Wirtualny świat - realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci
i młodzieży";

 Konferencja " Promocja zdrowia psychicznego w szkole" poświęcona zagadnieniom
powstawania zapobiegania i przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym u dzieci. 

Zakres tematyczny organizowanych przedsięwzięć był bardzo szeroki, dotyczył między
innymi  zagadnień zdrowotnych, społecznych,  założeń przyszłej  perspektywy finansowej
2014-2020,  wdrażania  lokalnych  strategii  rozwoju,  tematyki  informacyjnej  dotyczącej
Funduszy  Europejskich,  projektów  w  ramach  Współpracy  Transgranicznej  PO  WT
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, projektów w ramach PO KL, czy stosowania
dobrych praktyk. Działania w dużej mierze miały charakter otwarty i trudno określić liczbę
uczestników  biorących  udział  w  organizowanych  przedsięwzięciach,  jednakże
w przeprowadzonych szkoleniach i konferencjach suma uczestników wszystkich wydarzeń
przekraczała 800 osób. 

5.  Konsultacje aktów prawnych.

W  2014  r.  Samorząd  Województwa  Opolskiego  zorganizował  i  przeprowadził
konsultacje następujących  projektów aktów prawnych:

 projekt  „Planu  działania  Sekretariatu  Regionalnego  KSOW  Województwa
Opolskiego na lata 2014-2015”;

 projekt  „Programu  ochrony  środowiska  przed  hałasem  dla  terenów  poza
aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów
rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla
województwa opolskiego na lata 2014 – 2019”;

 projekt  „Programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  opolskiej  ze  szczególnym
uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic - w zakresie benzenu";

 projekt „Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim do
2020 r.”;

 projekt  „Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego
z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność
Pożytku Publicznego na 2015 rok”;
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 projekt  „Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego
z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność
Pożytku Publicznego na lata 2015-2020”;

 projekt „Modelu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej
w postaci funduszu pożyczkowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  a  Samorządem
Województwa Opolskiego”;

 projekt „Regulaminu aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji  oraz
z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego”;

 projekt  „Regulaminu  konsultowania  aktów  normatywnych  z  organizacjami
pozarządowymi w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji oraz
z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego”;

 projekt  „Zasad  tworzenia  partnerstw  w  realizacji  zadań  publicznych  pomiędzy
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art 3 ust 2
i  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie, a Województwem Opolskim”;

 projekt „Modelu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej
w  postaci  regrantingu  pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami  określonymi  w art  3  ust  2  i  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Województwem Opolskim”;

 projekt „Modelu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej
w postaci umów wieloletnich pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami  określonymi  w art  3  ust  2  i  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Województwem Opolskim”;

 projekt „Modelu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej
w  postaci  funduszu wkładu własnego pomiędzy organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami określonymi w art 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie,  a Województwem
Opolskim”;

 projekt  uchwały w sprawie  określenia  zadań z  zakresu rehabilitacji  zawodowej
i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  i  wysokości  środków  PFRON
przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2014 roku dla
Województwa Opolskiego.

Ww. projekty aktów prawnych zostały zaopiniowane także przez Radę Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji.

6.   Tworzenie  wspólnych  zespołów  o  charakterze  doradczym  i  inicjatywnym,  
w  skład  których  wchodzą  przedstawiciele  podmiotów  Programu  oraz
przedstawiciele Samorządu Województwa Opolskiego.

W 2014 r. powołanych zostało 12 zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych  z  przedstawicieli  podmiotów  Programu  oraz  przedstawicieli  Samorządu
Województwa Opolskiego, w tym 6 zespołów zostało powołanych w ramach projektu pn.
„Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's”. Były to:

 Komisja kategoryzacyjna IT;
 Kapituła Konkursu Certyfikat POT-OROT;
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 "Zespół Roboczy ds. wypracowania standardu konsultowania założeń projektów  
i aktów normatywnych";

 "Zespół  Roboczy  ds.  wypracowania  modeli  realizacji  zadań  publicznych  
z wykorzystaniem form finansowych";

 Zespół Roboczy ds. wypracowania modelu tworzenia partnerstw w realizacji zadań
publicznych;

 Zespół  Roboczy  ds.  wypracowania  standardu  działania,  wdrażania  i  weryfikacji
Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz określenia potencjalnych
sposobów jego finansowania;

 Zespół  Roboczy ds.  poszerzenia formuły konkursowej „Opolskie Niezapominajki”
o dodatkową kategorię „Społecznik Roku”;

 Zespół  Roboczy  ds.  wypracowania  propozycji  trybu  i  szczegółowych  kryteriów
oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;

 Zespół Roboczy ds opracowania Programu Współpracy Samorządu Województwa
Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi
Działalność  Pożytku  Publicznego  na  2015  rok  oraz  Programu  Współpracy
Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2020;

 Kapituła przyznająca Tytuł „Opolska Niezapominajka 2013”;
 Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;

 Zespół ds. ekonomii społecznej.

7. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów Programu w skali
regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej.

W  2014  r.  Departamenty  UMWO  oraz  ROPS  pomagali  podmiotom  Programu
w nawiązaniu kontaktów i współpracy m.in. poprzez informowanie w formie newsletterów
na  temat  polityk  unijnych  oraz  możliwości  aplikowania  o  dofinansowanie  projektów
międzynarodowych, w tym:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO umożliwił nawiązanie współpracy
w skali międzynarodowej stowarzyszeniu na rzecz autyzmu „Uczymy się żyć razem” oraz
czeskiej organizacji o takim samym profilu działań. 

Departament  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  UMWO  zorganizował  szkolenia,  udział
w targach oraz pomógł w zrealizowaniu podróży studyjnych dla Opolskich Lokalnych Grup
Działania oraz Stowarzyszeń Odnowy Wsi oraz Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

W  ramach  współpracy  pozafinansowej  Opolskie  Centrum  Rozwoju  Gospodarki
(OCRG) prowadzi  współpracę  oraz  udziela  pomocy  w  nawiązaniu  współpracy
z organizacjami zagranicznymi w następującym zakresie: 

 kontynuowanie partnerstwa projektowego w ramach POWT przez OCRG, OIG oraz
Czesko-Polską Izbę Handlową w Ostrawie poprzez złożenie wniosku i podpisanie
umowy na realizację;

 kontynuowanie partnerstwa projektowego i wspólne realizowanie projektu z POWT
pn.  „Transgraniczna sieć  współpracy na rzecz przedsiębiorczości  i  rynku  pracy”
przez OCRG, Kraj Morawsko - Śląski oraz Fundację Inicjatyw Międzynarodowych z
Suchego Boru;

 współorganizacja XIX Spotkania Polsko-Czeskiego biznesu w Ostrawie pomiędzy
OCRG  i  Czesko-Polską  Izbę  Handlową  w  Ostrawie  (tj.,  giełdy,  konferencji,
spotkania przedsiębiorców);
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 Otwarte  seminarium  na  temat  przygotowania  Programu  Współpracy
Transgranicznej  Republika  Czeska  -  Rzeczpospolita  Polska  2014-2020  oraz
strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko, Głuchołazy, 03.04.2014;

 Weekendowe warsztaty językowe, Pokrzywna, 13-15.06.2014  (w ramach POWT
CZ-PL);

 Wyjazd studyjny II  Opolski  Kongres Energetyczny,   Nysa, Lipniki,  Cieszanowice,
18.06.2014 (w ramach projektu "Opolska Platforma Innowacji");

 XX  Czesko-Polsko-Słowackie  Spotkania  Biznesu,  Ostrawa,  17-18.06.2014
(w ramach projektu "Opolska Platforma Innowacji");

 Program Gra Symulacyjna "Tworzenie Marki Parasolowej" OSM W Oleśnie, Olesno,
17.10.2014 (w ramach projektu "Opolska Platforma Innowacji");

 Spotkania tematyczne w ramach projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz
rozwoju  przedsiębiorczości  i  rynku  pracy",  Ostrawa,  30.10,  04.11,  13.11.2014
(w ramach POWT CZ-PL);

 Spotkanie  wschodniego  klastra  budowlanego  z  firmami  z  branży  budowlanej.
Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm, Warszawa, 5-6.11.2014 r.

W zorganizowanych  spotkaniach tematycznych,  wyjazdach studyjnych,  warsztatach
oraz seminariach uczestniczyło łącznie blisko 500 osób.

8. Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego na inicjatywy podmiotów Programu.

Marszałek  Województwa  Opolskiego  w  odpowiedzi  na  23  wnioski  złożone  przez
19  podmiotów  Programów  wyraził  zgodę  na  nieodpłatnie  udostępnienie  sal  UMWO
na następujące wydarzenia:

 Spotkanie Stowarzyszenia Mensa Polska ”;
 Podsumowanie, publiczna dyskusja oraz spotkanie z autorami prac dotyczących

„Koncepcji  przestrzennej  rozwoju  obszaru  pogranicza  Polsko  –  Czeskiego
w ramach programu Euroregion Pradziad” organizowane przez Stowarzyszenie
Urbanistów Polskich;

 Seminarium Wielkanocne organizowane przez Związek Młodzieży Mniejszości
Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej;

 Uroczyste  rozpoczęcie  i  zakończenie  „Kursów   sobotnich  dla  dzieci”
organizowanych  przez  Związek  Niemieckich  Stowarzyszeń  Społeczno  –
Kulturalnych w Polsce;

 Organizacja  Maratonu  Opolskiego  przez  Towarzystwo  Krzewienia  Kultury
Fizycznej;

 Zjazd  Sprawozdawczo  –  wyborczy  organizowany  przez  Chorągiew  Opolską
Związku Harcerstwa Polskiego;

 Spotkanie  mieszkańców  i  architektów  podczas  „Tygodnia  z  Architekturą”
organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich;

 Podsumowanie  oraz  wręczenie  nagród  dla  laureatów  „Konkursów  języka
niemieckiego  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów”  organizowane
przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim;

 Konferencja „Moja mama pracuje przez internet,  a  moja mama jest  szefową
swojej  własnej  firmy”  organizowana  przez  Fundację  Ambasada
Przedsiębiorczości Kobiet;

 Konferencja onkologiczna „Pielęgniarstwo onkologiczne – problemy i wyzwania”
organizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu;
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 Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Opolskiego Związku Koszykówki;
 Organizacja wystawy, dyskusji oraz wystawy przez Dom Współpracy Polsko –

Niemieckiej;
 Konferencja  „Nie  bądź  obojętny”  organizowana  przez  Dolnośląską  Fundację

Przyjaciele i Studentów Pracy Socjalnej;
 Spotkanie  podopiecznych  Fundacji  Dom  Rodzinnej  Rehabilitacji   Dzieci

z Porażeniem Mózgowym;
 Spotkanie  Partnerów  realizujących  projekt  „Modelowe  Rady  Działalności

Pożytku  Publicznego”  organizowane  przez  Opolskie  Centrum  Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych;

 Konferencja  historyczno  –  naukowa nt.  „70  –  lecia  utworzenia  10  Sudeckiej
Dywizji  Zmechanizowanej”  organizowana przez Stowarzyszenie  10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej w Opolu;

 Rada Programowa Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
 Konferencja  „Zespół  autystyczny  od  podejrzenia  do  diagnozy  organizowane

przez Stowarzyszenie na rzecz autyzmu „Uczmy się żyć razem”;
 Konferencja naukowa „Wielokulturowość na Śląsku Opolskim i w Kazachstanie”

organizowane przez Stowarzyszenie Polska – Wschód;

 Opolski  Festiwal  Ekoenergetyki  organizowany  przez  Fundację  na  Rzecz
Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks".

9. Bezpłatne  udostępnianie  sprzętu  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa
Opolskiego na rzecz podmiotów Programu.
Współpraca  Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  podmiotami  Programu

prowadzona była również w zakresie bezpłatnego udostępnienia sprzętu UMWO. 
 W  2014  roku  sprzęt  UMWO  został  wykorzystany  przede  wszystkim  przy  okazji

organizacji następujących wydarzeń o charakterze sportowym:

 Cross Góra Św. Anny - Stowarzyszenie Nowoczesna Opolszczyzna;
 Ogólnopolski turniej Taekwondo – Opolski Klub Taekwondo;
 XXXII  Uliczny  Bieg  Krapkowicki  –  Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy

w Krapkowicach;
 Grand Prix  Pucharu Miast  partnerskich w pływaniu -  Uczniowski  Klub Sportowy

„Zryw”;
 IV Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki w Nysie – Nyska Formacja Obronno –

Taktyczna;
 Bieg Opolski – Stowarzyszenie Bieg Opolski;
 Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej – Opolski Związek Piłki Siatkowej;
 VII  Gala  Sportu  Żyrownik  pod  Zdzieszowicami   -  Stowarzyszenie  Nasze

Dziedzictwo;
 Indywidualne Mistrzostwa Polski  Młodzików młodszych w Badmintona – Opolski

Okręgowy Związek Badmintona;
 IX Drużynowy Puchar Marszałka Województwa Opolskiego w szpadzie dziewcząt

i chłopców – Uczniowski Klub Sportowy Start Opole;
 XX Ogólnopolski Bieg Masowy Pętla Rudnicka;
 XI Wiosenne Biegi Przełajowe – Luks Podium Kup;
 Międzynarodowy  Zlot  Morsów  Mielno  2014   -  Wodne  Ochotnicze  Pogotowie

Ratunkowe Kędzierzyn – Koźle.

27



10.Pomoc  merytoryczna  pracowników  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa
Opolskiego  oraz  pracowników  Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej
w Opolu.
W 2014 r. w ramach komórki Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych UMWO

przeprowadzono  szereg  spotkań  konsultacyjno  -  doradczych  z  podmiotami  Programu
w  zakresie  prowadzonej  współpracy  międzysektorowej,  a  także  w  zakresie  bieżącej
działalności tych podmiotów. 

Pomoc merytoryczna udzielana była również przez pracowników w Departamentach
UMWO oraz przez pracowników ROPS.

W ramach działalności doradczej udzielono informacji między innymi w zakresie:

 wymogów  wynikających  z  procedury  przeprowadzania  otwartych  konkursów
ofert, 

 możliwości  pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł  na działalność
bieżącą organizacji oraz na realizację zadań publicznych, 

 procedury  dotyczącej  uzyskania  pozwolenia  na  zbiórkę  publiczną  oraz  jej
przeprowadzania.

W  ramach  Departamentu  Koordynacji  Programów  Operacyjnych  UMWO
funkcjonowały:  sieć  Punktów  Informacyjnych  Funduszy  Europejskich  (PIFE),  Główny
Punkt  Informacyjny  o  Funduszach  Europejskich  w  Opolu  oraz  Regionalny  Punkt
Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska.  Klientami  punktów byli  m.in.  podmioty  Programu  zainteresowani  pozyskaniem
wsparcia z funduszy europejskich. 

11.  Inne formy współpracy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego.

Oprócz  opisanych  powyżej  działań  promujących  i  wspierających  funkcjonowanie
podmiotów Programu, Samorząd Województwa Opolskiego prowadził współpracę z tymi
podmiotami w zakresie innych działań. Były to między innymi:

 współorganizacja  konferencji,  organizowanej  przez  Stowarzyszenie  na  rzecz
Autyzmu "uczymy się żyć razem"; 

 zakup pucharów dla laureatów konkursu "Młoda krew ratuje życie" organizowanym
przez Polski Czerwony Krzyż;

 zakup  statuetki  okolicznościowej  z  okazji  95-lecia  organizacji  Polski  Czerwony
Krzyż;

 Wspólne z Opolskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych organizacja,
przygotowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej czeskiej komisji do spraw osób
niepełnosprawnych;

 współorganizacja  imprezy  pn.  Majówka  w  JuraParku  Krasiejów  organizowanej
przez Stowarzyszenie Delta z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim;

 współorganizacja  imprezy  pn.  Święto  Rodziny  w  Opolu,  Kędzierzynie-Koźlu,
Kluczborku  i  Nysie  organizowanym  przez  Diecezjalną  Fundację  Ochrony  Życia
z siedzibą w Opolu;

 współorganizacja imprezy pn. Piknik na Florydziew Brzegu organizowanym przez
Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” z siedzibą w Łosiowie;

 współorganizacja imprezy  pn.  Międzynarodowy  Festyn  Rycerski  w  Byczynie
organizowany  przez  Stowarzyszeniem  „OPOLSKIE  BRACTWO  RYCERSKIE”,
z siedzibą w Opolu;
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 współorganizacja  cyklu  bezpłatnych  spotkań  informacyjnych  dla  potencjalnych
beneficjentów  (w  tym  NGO)  nt.  planowanych  naborów  wniosków  w  ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 r. oraz wsparcia z Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  perspektywie  finansowej  2014-2020  organizowanych
przez  Regionalny  Ośrodek  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  funkcjonujący
przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej;

 współorganizacja  cyklu  bezpłatnych  spotkań  informacyjnych  dotyczących
możliwości  uzyskania  wsparcia  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej
(w  ramach  Działania  6.2  Wsparcie  oraz  promocja  przedsiębiorczości
i  samozatrudnienia  PO  KL)  organizowanych  przez  Stowarzyszenie  "Promocja
Przedsiębiorczości" w Opolu;

 współorganizacja  bezpłatnego  spotkania  informacyjnego  dla  przedsiębiorców
(w  tym  w  zakresie  pozadotacyjnych  form  wsparcia)  organizowanego  przez
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych;

 współorganizacja  cyklu  bezpłatnych  spotkań  informacyjnych  dla  przedsiębiorców
nt.  możliwości  wsparcia  przedsiębiorstw w ramach RPO WO 2007-2013 (w tym
w  zakresie  pozadotacyjnych  form  wsparcia)  organizowanych  przez  Fundacja
Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych;

 współorganizacja bezpłatnego spotkania informacyjnego dla pań pn. "Mama może
wszystko" organizowanego przez  Stowarzyszenie "Wilijki";

 współorganizacja bezpłatnego  spotkania  informacyjnego  dla  beneficjentów  pn.
"Możliwości  wsparcia  UE  2014-2020.  Pozadotacyjne  wsparcie.  Sieć  PIFE"
organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy;

 współorganizacja szkolenia na temat pierwszego naboru Programu Erasmus Plus
organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach;

 współorganizacja  szkolenia  na  temat  Programu  Erasmus  Plus  -  komponent
Młodzież  w  Opolu  organizowanego  przez  Związek  Młodzieży  Mniejszości
Niemieckiej;

 współorganizacja  spotkania  z  zakresu  działalności  OCWIP  dla  partnerów
Porozumienia  Czterostronnego  organizowanego  przez  Opolskie  Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

 współorganizacja przedsięwzięć z udziałem partnerów zagranicznych, seminariów,
wizyt przedstawicieli placówek zagranicznych, wydawanie biuletynu „Ze Wschodu
i  o  Wschodzie”  organizowanego  przez  Stowarzyszenie  Współpracy  Polska  –
Wschód Oddział w Opolu;

 współorganizacja  przedsięwzięć  z  partnerami  ukraińskimi  organizowanymi  przez
Stowarzyszenie Współpracy Polska – Ukraina „Nadwórna”;

 współorganizacja   koncertów  z  artystami  z  Obwodu  Iwano  –  Frankiwskiego
(Ukraina) organizowanego przez Opolskie Towarzystwo Jazzowe;

 współorganizacja  kolonii  letnich  dla  polskich  dzieci  z  Obwodu  Iwano  –
Frankiwskiego organizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział
w Opolu i Stowarzyszenie Przyjaciół „ Ziemi Dolińskiej ” w Niemodlinie;

 zakup  300  płyt  "Zielone  perły  Opolszczyzny"  /  wsparcie  finansowe  Opolskiej
Fundacji Filmowej OFFilm;

 przekazanie  gadżetów,  folderów  promocyjnych  i  map,  celem  promocji  regionu
podczas  OPEN'ER  Festival  Stowarzyszeniu  OPAK  -  Opolski  Projektor  Animacji
Kulturalnych;

 współorganizacja Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowie organizowanych
przez Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie;
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 współorganizacja  projektu  pn.  Promocja  Lokalnych  Produktów  Stowarzyszenia
Klaster  Dobrej  Żywności  „Oleski  Koszyk”  organizowanego przez Stowarzyszenie
Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”;

 popularyzacja i promocja produktu regionalnego - kołocza śląskiego - emisja spotu
w telewizji regionalnej dla Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego;

 współorganizacja  IV  edycji  Opolskiego  Turnieju  Kół  Gospodyń  Wiejskich
organizowanego przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych;

 współorganizacja  Święta  miodu  organizowanego  przez  Stowarzyszenie  LGD
Nyskie Księstwo Jezior i Gór;

 sporządzenie  opinii  przez  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej
dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach
Opolskich;

 współorganizacja  wyjazdu  oraz  10  dniowego  pobytu  13  osobowej  grupy
wychowanków Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głuchołazach w ramach
obozu sportowego w Suwałkach organizowanego przez Polską Fundację Sportu
i Kultury w Warszawie;

 współorganizacja  Gali  Darczyńców  połączonej  z  Balem  Charytatywnym
organizowanym przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem
Mózgowym w Opolu;

 darowizna  sprzętu  i  narzędzi  budowlanych  z  przeznaczeniem  na  potrzeby
statutowe Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich;

 nagradzanie nauczycieli na wniosek organizacji działających w obszarze edukacji;
 współpraca w realizacji  programu doskonalenia nauczycieli,  w ramach Programu

Niwki  realizowanego  przez  Związek  Niemieckich  Stowarzyszeń  Społeczno-
Kulturalnych w Polsce, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe;

 darowizna  sprzętu  komputerowego  z  przeznaczeniem  na  potrzeby  statutowe
Stowarzyszenia "Ambasada Sukcesu" w Staniszczach Wielkich.

12.   Nagrody dla organizacji pozarządowych.

W  2014  r.  odbyły  się  konkursy,  w  ramach  których  nagradzane  były  organizacje
pozarządowe województwa opolskiego. Były to:

1. VI  edycja  konkursu  „Opolskie  Niezapominajki”  –  konkurs  realizowany  przez
Komórkę  Pełnomocnika  ds.  Organizacji  Pozarządowych.  W  ramach  konkursu
wybrano najlepszą organizację  pozarządową działającą na terenie województwa
opolskiego  w  2013  roku  tytuł  „Opolskiej  Niezapominajki  2013”,  statuetkę  oraz
nagrody  rzeczowe  otrzymały  Lokalna  Grupa  Działania  „Dolina  Stobrawy”  oraz
Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego. Poza główną nagrodą, zostały
przyznane również wyróżnienia dla Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego Niemców
na  Śląsku  Opolskim  oraz  Fundacji  „Szansa  dla  Niewidomych”.  Ogłoszenie
zwycięzców  konkursu  oraz  uroczyste  wręczenie  nagród  odbyło  się  podczas
VI Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych;

2. Przyznawanie przez Opolską Kapitułę Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej
„Zakup  Prospołeczny”,  nagrodzone  Zakład  Aktywności  Zawodowej  w  Branicach
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczmy się żyć razem” w Opolu otrzymały
certyfikat do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup
Prospołeczny”;

3. W ramach Opolskich Dni Turystyki działacze turystyczni oraz kierownicy Szkolnego
Klubu Krajoznawczo – Turystycznego otrzymali listy gratulacyjne.
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13. Wydarzenia i imprezy organizowane przez Samorząd Województwa  Opolskiego
dla podmiotów Programu.

1. 4  października 2014 roku zorganizowane zostały już po raz szósty Opolskie
Targi  Organizacji  Pozarządowy  (OTOP).  W  ramach  dwudniowych  targów  odbyła  się
konferencja,  podczas której  przedstawiono informację na temat realizowanego projektu
pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's”, środków europejskich do
wykorzystania  przez  organizacje  pozarządowe w latach  2007-2013,  funduszy unijnych
przeznaczonych  dla  organizacji  pozarządowych  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a także przedstawione zostały
przykłady funkcjonowania stowarzyszeń na wsi w oparciu o kulinarne i tradycyjne lokalne
elementy integracji środowisk kobiecych na wsi. 
    W drugim dniu targów na Placu Wolności i ulicy Krakowskiej w Opolu swoją działalność
zaprezentowało ponad trzydzieści organizacji z całego województwa. Impreza była okazją
do  wspólnej zabawy, zarówno dla dzieci jak i dorosłych w czterech strefach tematycznych:
aktywności, zdrowia, kultury i dla dzieci. W strefie aktywności można było uczestniczyć
w  warsztatach  tańców  afrokubańskich,  sprawdzić  się  na  piłkarskim  torze  przeszkód,
uczestniczyć  w  pokazie  Capoeiry.  W  strefie  kultury  organizowane  były  warsztaty
artystyczne,  a  na  scenie  odbywały  się  minikoncerty  artystów  amatorskich  i  występy
zespołów tanecznych. Strefa zdrowia umożliwiała pomiary ciśnienia i cukru, pomiar masy
ciała, degustację czy uczestniczenie w warsztatach na temat zdrowego odżywiania czy
kąpieli niemowlęcia. Dodatkowo można było uczestniczyć w udzielaniu pierwszej pomocy,
podpatrzeć  technik  masażu  biurowego  czy  technik  relaksujących.  Dla  najmłodszych
przygotowane  były  liczne  atrakcje  w  postaci  między  innymi  dmuchanego  zamku  do
skakania,  warsztatów plastycznych,  gier  integracyjnych  i  sportowych.  Podczas  Targów
miało  również  miejsce  uroczyste  wręczenie  nagród  dla  Najlepszych  Organizacji
Pozarządowych Województwa Opolskiego „Opolskie Niezapominajki”.

2. Z  okazji  10  rocznicy  wstąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej,  Zarząd
Województwa Opolskiego zorganizował imprezę pn. „Opolskie 10 lat w Unii Europejskiej”,
aby  promować  inwestycje  zrealizowane  dzięki  funduszom  unijnym  oraz  wzmocnić
w społeczeństwie świadomość na temat korzyści  płynących z wykorzystania Programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Opolskiego na lata 2007 – 2013 i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
PO WT).

W ramach tego dwudniowego przedsięwzięcia, w dniu 11.05.2014 r. zorganizowano
imprezę plenerową na Placu Wolności w Opolu pn.„Piknik z Funduszami Europejskimi”.
Wydarzenie to miało charakter rodzinnej rozrywki z licznymi konkursami oraz atrakcjami
przygotowanymi przez instytucje przedstawiające inwestycje powstałe z wykorzystaniem
funduszy europejskich.

Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy i zainteresowanie mieszkańców regionu
funduszami  europejskimi  oraz  ich  wpływem na  rozwój  województwa  opolskiego,  który
dokonuje się dzięki:

 Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (PO KL),
 Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007 – 2013 (RPO WO 2007-

2013),
 Programowi  Operacyjnemu  Współpracy  Transgranicznej  Republika  Czeska  -

Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
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Ponadto, celem było wzmocnienie w społeczeństwie świadomości na temat korzyści
płynących z wykorzystania PO KL, RPO WO 2007-2013 i PO WT i zaprezentowanie skoku
cywilizacyjnego, jaki nastąpił w regionie dzięki 10-letniej obecności Polski w UE.
 Weekend  europejski  skierowany  był  do  wszystkich  mieszkańców  województwa
opolskiego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dzieci,  młodzieży,  studentów  i  osób
dorosłych,  beneficjentów  i  potencjalnych  beneficjentów  PO  KL,  RPO  WO  2007-2013
i PO WT.

W  organizację  przedsięwzięcia  zaangażowane  były  również  podmioty  Programu:
Opolskie  Centrum  Wspierania  Inicjatyw  Pozarządowych,  Polski  Związek  Głuchych,
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Suchym  Borze,  Opolska  Regionalna  Organizacja
Turystyczna, Akademia Logicznego Myślenia i Matematyki, Opolskie Centrum Demokracji
Lokalnej FRDL, Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski.

Na stoisku Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej można było zaopatrzyć się
w materiały  promocyjne  na temat  atrakcji  turystycznych  województwa  opolskiego oraz
zapoznać  się  z  projektami  zrealizowanymi  przez  OROT.  Ponadto  dzięki  uprzejmości
członków  Opolskiej  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej,  a  także  instytucji
współpracujących z OROT, odwiedzający punkt OROT mogli wziąć udział  w konkursach
z cennymi nagrodami. Do wygrania były spływy kajakowe z „Opolskiej Przygody”, bilety
wstępu do JuraParku w Krasiejowie, bilety wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej, a także bilet
wstępu na przedstawienie do Teatru EKO STUDIO. 

Na  portalu  społecznościowym  Facebook  prowadzona  była  strona  wydarzenia,  tzw.
fanpage, na którym umieszczane były zdjęcia wraz z informacjami dotyczącymi programu
imprezy,  zorganizowanych  atrakcji  oraz  zaangażowanych  w  organizację  imprezy
współorganizatorów.

14.   Zbiórki publiczne.
W  2014  r.  nastąpiła  zmiana  przepisów  w  zakresie  przeprowadzania  zbiórek

publicznych.  Zgodnie  z  ustawą  z  1933  roku  do  przeprowadzenia  zbiórki  publicznej
niezbędne było otrzymanie decyzji wydanej przez odpowiedni organ. 

Obowiązująca  ustawa  nakłada  na  organizatora  zbiórki  publicznej  obowiązek
zgłoszenia  zbiórki  elektronicznie  na  portalu  Ministerstwa  Administracji  i  Cyfryzacji  pod
adresem http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index. Również sprawozdanie z przeprowadzonej
zbiórki  jest  prowadzone  elektronicznie  i  sprowadzone  do  minimum  wymaganych
formalności. Obowiązek elektronicznego rejestrowania przeprowadzonych zbiórek został
wprowadzony w dniu 18 lipca 2014 r. 

Do dnia wprowadzenia obowiązku elektronicznego rejestrowania zbiórki, do Marszałka
Województwa Opolskiego wpłynęło 9 wniosków o wydanie pozwolenia na zorganizowanie
i  przeprowadzenie  zbiórek  publicznych;  wydanych  zostało  8  decyzji  –  z  jednej  zbiórki
zrezygnował organizator. 4 z wydanych decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórki
publicznej na terenie województwa opolskiego wydane zostały na okres dłuższy niż do
końca 2014 roku.

Ze  sprawozdań  podmiotów  Programu  wynika,  iż  w  ramach  zbiórek  publicznych
przeprowadzonych  na  podstawie  decyzji  wydanych  w  2014  roku,  zebrano  kwotę
213 181,07 zł i 15,60 euro. 
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15.    Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego
II kadencji w 2014 r.

W  2014  r.  odbyło  się  10  posiedzeń  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego
Województwa  Opolskiego  II  kadencji  (RDPPWO).  W  tym  czasie  RDPPWO  przyjęła
24 uchwały. 

W  październiku  2014  r.  RDPPWO  ogłosiła  i  przeprowadziła  nabór  przedstawicieli
organizacji  pozarządowych  z  województwa  opolskiego  na  kandydatów  do  Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020.  Komisję  wyborczą  dokonującą  naboru  stanowili  członkowie  Rady  będący
przedstawicielami organizacji pozarządowych nie kandydujący do w/w Komitetu. 

W listopadzie  2014  r.  w  związku  z  zakończeniem kadencji  Sejmiku  Województwa
Opolskiego  na  lata  2010  -  2014,  a  w  myśl  za  tym  zakończeniem  kadencji  radnych,
będącymi  członkami  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  II  kadencji  z  ramienia
Sejmiku Województwa Opolskiego wskazani zostali nowi członkowie Rady. Na podstawie
Zarządzenia nr 163/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r.
na  członków  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  II  kadencji,  celem  uzupełnienia
składu Rady, powołani zostali nowi członkowie tj.: Pani Katarzyna Czochara, Pani Elżbieta
Kurek oraz Pan Roman Kolek. 

16. Realizacja projektu pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2.

W 2014 r. Samorząd Województwa Opolskiego wraz z partnerami: Opolskim Centrum
Demokracji Lokalnej FRDL, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej i Opolskim Centrum
Wspierania  Inicjatyw  Pozarządowych  realizował  projekt  pn.  „Województwo  Opolskie
otwarte  na  współpracę  z  NGO's”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 - okres realizacji projektu: 01 marca 2014 r. - 31 marca 2015 r.,  kwota
dofinansowania -  875 950,80 zł.

Głównym  założeniem  projektu  „Województwo  Opolskie  otwarte  na  współpracę
z  NGO's”  było  stworzenie  nowych  i  pogłębienie  istniejących  elementów  współpracy
administracji publicznej z III sektorem, a także wypracowanie istotnych modeli współpracy
III sektora z administracją publiczną.
 W  2014  r.  zostały  wypracowane  i  przyjęte  uchwałami  Sejmiku  Województwa
Opolskiego i/lub uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego:
-  standard konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych,
-  model  realizacji  zadań  publicznych  z  wykorzystaniem  form  finansowych,  w  tym

regranting, umowy wieloletnie, fundusz wkładów własnych i fundusz pożyczkowy. 
-  model tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych.

Do  wypracowania  każdego  modelu/standardu  został  powołany  zespół  roboczy
składający  się  w  50%  z  przedstawicieli  UMWO  i  50%  przedstawicieli  III  sektora.
Po opracowaniu modeli  zorganizowano szkolenia oraz spotkania informacyjne, zarówno
dla przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego,  jak i  przedstawicieli  organizacji
pozarządowych województwa opolskiego.

W ramach realizowanego projektu została także uruchomiona platforma internetowa
www.ngo.opolskie.pl,  gdzie  organizacje  mają  możliwość  zarejestrowania  się,  tworząc
opolską  bazę  organizacji  pozarządowych,  mają  dostęp  do  danych  teleadresowych
wszystkich  pełnomocników  na  terenie  województwa  opolskiego,  mogą  skorzystać
z poradnictwa z dziedziny NGO oraz mają dostęp do aktualności zamieszczanych przez
Samorząd Województwa Opolskiego, a także same podmioty Programu. 
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Kolejnymi  działaniami  w  ramach  projektu  było  zorganizowanie  Opolskich  Targów
Organizacji Pozarządowych, a także stworzenie nowej formuły konkursu pn.  „Społecznik
Roku  Województwa  Opolskiego”,  promującego  osoby  działające  na  rzecz  dobra
wspólnego  oraz  postawy  prospołeczne.  Zgodnie  z  Regulaminem  „Społecznik  Roku”
wyłoniony przez Kapitułę Konkursu to osoba, która nieodpłatnie i długotrwale działa na
rzecz innych osób, swojego otoczenia i walczy z problemami społecznymi. 

VI. PODSUMOWANIE

W 2014 r. współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z podmiotami Programu
odbywała się zgodnie z wymogami ustawowymi oraz przyjętymi w Programie Współpracy
założeniami  i  celami.  Współpraca  realizowana  była  w  formie  finansowej  oraz
pozafinansowej. 

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy, Samorząd Województwa Opolskiego na
realizację  Programu w 2014 r.  zaplanował  przeznaczyć środki  finansowe w wysokości
co najmniej 2 500 000 zł. 

Samorząd  Województwa  Opolskiego  przeznaczył  środki  finansowe  na  realizację
Programu Współpracy (w ramach trybu konkursowego i pozakonkursowego oraz składek
członkowskich) następująco:

 w 2013 r. kwotę w wysokości 3 885 204,98 zł; 

 w 2014 r.  kwotę w wysokości 5 556 014,96 zł.

W  stosunku  do  2013  r.  środki  finansowe  przeznaczone  na  współpracę
z podmiotami Programu w 2014 r. były większe o kwotę  1 670 809,98 zł.

Podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  zauważyć  należy,  iż  środki  finansowe
przeznaczone przez Samorząd Województwa Opolskiego  na realizację zadań publicznych
w 2014 r.  były niewystarczające w stosunku do potrzeb określanych w ofertach przez
podmioty  Programu.  Na  realizację  zadań  przekazano  środki  finansowe  w  wysokości
4 714 100,60 zł, co stanowiło ok. 35,1 % wnioskowanych kwot.

Zauważyć  można,  iż  Podmioty  Programu  korzystając  z  możliwości  jakie  oferował
między innymi Samorząd Województwa Opolskiego oraz z nabytych doświadczeń z lat
ubiegłych, z każdym rokiem popełniają mniej błędów w składanych ofertach na realizację
zadań publicznych oraz w składanych sprawozdaniach, a zadania realizowane są przez
nie na coraz wyższym poziomie. 

 Można  też  stwierdzić,  iż  podmioty  Programu  coraz  częściej  korzystają
z proponowanej przez Samorząd Województwa Opolskiego szerokiej  oferty współpracy
pozafinansowej i chętniej angażują swoją wiedzę, zasoby ludzkie i rzeczowe we wspólnie
realizowane przedsięwzięcia. 

Samorząd Województwa Opolskiego w 2014 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i  potrzebom  III  sektora,  modyfikował  i  upraszczał  istniejące  procedury  dotyczące
współpracy,  a  także wypracowywał  wspólnie  z  przedstawicielami  podmiotów Programu
nowe rozwiązania  tej  współpracy.  Działania te  wpłynęły na  większą otwartość  obydwu
sektorów na podejmowanie dialogu, a także realizację wspólnych inicjatyw. 
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