
TURYSTYKA - konkurs 320 000 zł 
 
W ramach priorytetu rozwoju turystyki i krajoznawstwa zakresem zadań objęte zostają 
następujące obszary tematyczne: 

1) działalność turystyczno – krajoznawczą w Województwie, 

2) rozwój produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej Województwa, 

3) promowanie walorów turystycznych regionu, 

4) ratownictwo i ochrona turystów w regionie. 

Dofinansowanie otrzymało 24 zadania z 37 zgłoszonych, które spełniły wymogi oceny 
formalnej i merytorycznej. 
 
Środowiska pozarządowe, które otrzymały dotacje to m.in.: 

• Oddziały WOPR Województwa Opolskiego – 93 000 zł 
• Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – łącznie 90 000 zł 
• Oddziały PTTK Województwa Opolskiego – łącznie 81 000 zł 

 
 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego – 90 000 zł (+ 3000 zł 
na sport) - Ratownictwo i ochrona turystów – 90 000 zł 
- Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na Jeziorze Turawskim, Jeziorze Nyskim z dala od 
brzegu i na brzegach w miejscach niestrzeżonych (poza obszarami kąpielisk strzeżonych), a 
także wyrobiskach Dębowa, Januszkowice, rzece Odrze w Brzegu i K-Koźlu oraz okolicach 
tych miast. 
- Stworzenie warunków do pełnienia dyżurów i patrolowania chronionych obszarów 
wodnych przez odpowiednio wyposażone i wykwalifikowane służby ratownictwa wodnego. 
- Wykonanie instalacji i prace wykończeniowe na stanicy WOPR w Skorochowie k. Nysy i 
Turawie to plan działań na 2018 r. związanych z tworzeniem zaplecza dla dyżurujących i 
szkolonych tam ratowników co pozwoli na monitorowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 
(burze i wypadki) 
Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – 3000 zł (zadanie w konkursie sportowym) 
W zawodach Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym w Kędzierzynie-Koźlu spotykają się 
najlepsi ratownicy Polski , którzy rywalizują w 6- 8 konkurencjach , w 4 grupach wiekowych \ 
młodzik, młodszy junior, junior, open\ Przyznanie organizacji zawodów rangi krajowej jest 
dużym wyróżnieniem dla Kędzierzyna Koźla , a zarazem województwa opolskiego. 
Przyczyniły się do tego , po 15 latach przerwy , ostatnio osiągane wyniki naszych ratowników 
podczas zawodów Grand Prix Polski i mistrzostw Polski . Zdobyte medale oraz 5 miejsce 
drużynowo w Polsce. 
 
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – łącznie 90 000 zł 
Promocja walorów turystycznych oraz prezentacja oferty turystycznej województwa 
opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych - w kwocie 40 000,00 zł, 
Adresatami zadania publicznego są turyści z Polski i zagranicy oraz wystawcy branżowi, 
którzy w roku 2018 wezmą udział w targach: Holiday World w Pradze, Międzynarodowe 
Targi Turystyczne i Czasu Wolnego we Wrocławiu, ITB w Berlinie, Dovolena a Region w 



Ostravie, GLOBalnie w Katowicach, Majówka Turystyczna we Wrocławiu, Atrakcje Regionów 
w Chorzowie. 
 

Promocja województwa opolskiego poprzez wydanie przewodnika w kilku wersjach 
językowych - w kwocie 50 000,00 zł. 
Opracowanie merytoryczne przewodnika po województwie opolskim, przetłumaczenie treści 
na kilka języków obcych, przygotowanie składu oraz publikacji do druku, kolportaż 
wydawnictwa m.in. wśród zagranicznych, ale i polskich touroperatorów, którzy specjalizują 
się w turystyce przyjazdowej do Polski i dziennikarzy zagranicznych. Przewodnik dostępny 
będzie w formie elektronicznej na największym turystycznym portalu w regionie – 
www.visitopolskie.pl, oraz na stronie Stowarzyszenia – www.orot.pl. 
 
PTTK Oddziały z Województwa Opolskiego – łącznie 81 000 zł 
PTTK ORSO – 47 000 zł 

 43. Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży - Eliminacje 
Wojewódzkie w kwocie 10 000,00 zł, 

 XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” - 
Eliminacje Wojewódzkie w kwocie 10 000,00 zł, 

 XXXI Opolskie Dni Turystyki w kwocie 6 000,00 zł, 

 XXXII Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki w kwocie 11 000,00 zł, 

 46. Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy OMTTK - Eliminacje 
Wojewódzkie w kwocie 10 000,00 zł. 

PTTK Prudnik – 15 500 zł 

 100 rocznicę Niepodległości Rajd Maluchów gości w kwocie 12 000,00 zł 

 Renowacja szlaków turystycznych Ziemi Prudnickiej i Gór Opawskich w kwocie 3 
500,00 zł. 

PTTK Strzelce Opolskie – 2000 zł 

 XXI Rajd na Raty - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny w kwocie 2 000,00 zł. 
PTTK Głuchołazy – 17 000 zł 

 Bądź bezpieczny na szlakach turystycznych w Górach Opawskich  w kwocie 5 000,00 
zł. 

 X Wiosenne Krajoznawcze Spotkanie na Kopie Biskupiej w kwocie 3 000,00 zł. (już 17 
marca o godzinie 11.00) 

 Turystyka Bez Granic - X Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Kolarsko - Pieszy "Babie 
Lato w Górach Opawskich'' w kwocie 3 000,00 zł. 

 Puchar Polski XCO VII Ogólnopolski Wyścig CykloOpawy XC oraz Gold Hill MTB 
Maraton Głuchołazy w kwocie 6 000 zł (sport) 

 
Opolska Chorągiew ZHP – łącznie na turystykę 14 000 zł 

- Rajd Kozielski – Harce w Niepodległej! (dotacja: 3 000 zł) 
Impreza jest podsumowaniem pracy śródrocznej oraz stanowi rozpoczęcie wakacyjnego 
wypoczynku jej uczestników. Odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2018 roku 
w Kędzierzynie-Koźlu i okolicach. 
- Opolskie kwitnące! w Dniu Regionów – przygotowanie namiotu promocyjnego 
Województwa Opolskiego podczas Zlotu Stulecia ZHP (dotacja: 11 000 zł). 
 


