
„Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej” - laureaci 
 
 
W kategorii „Samorządy lokalne”:  
 
I miejsce - nagroda w wysokości 4000 zł 
Projekt „Solidarni w partnerstwie” dofinansowany w ramach programu 
„Europa dla Obywateli” Działanie 2.1.Partnerstwo Miast - inicjatywa 
realizowana  przez Urząd Miasta Opola 
 
II miejsce - 3000 zł 
„Wyszehradzkie gry sportowe- Visegrad sports games”  inicjatywa realizowana 
przez  Urząd Miejski w Zawadzkiem 
 
III miejsce - 2000 zł 
„Wymiana młodzieży Zagwiździe - Vallender” inicjatywa realizowana przez  
Gminę Murów 
 
Wyróżnienie dla  inicjatywy: 
 „Ratownictwo  bez granic – współpraca  strażaków ochotników z Polski i 
Czech” realizowana przez Gminę Otmuchów 
 
 
W kategorii „Instytucje publiczne”:    
 
I miejsce - nagroda w wysokości 4000 zł 
„Meeting the Odysey- An Adventure Life in Europe” - inicjatywa realizowana 
przez Opolski Teatr Lalki I Aktora im. Alojzego Smolki 
 
II miejsce  - 3000 zł 
„ Święto  Karpia 2018/Carp Festival ” - inicjatywa realizowana przez  Ośrodek 
Kultury w Niemodlinie  
 
III miejsce – 2000 zł 
„Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat” - inicjatywa realizowana 
przez Zespól Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach 
 
wyróżnienia dla inicjatyw: 
- „Zabawne pogranicze” – inicjatywa realizowana przez  Prudnicki Ośrodek 
Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku,  



- „Międzynarodowe  Warsztaty  Orkiestrowe dla młodzieżowych zespołów 
symfonicznych z Polski i Niemiec” – inicjatywa realizowana przez Państwową 
Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Opolu 
 
  
W kategorii  „Organizacje  pozarządowe”: 
 
I miejsce - nagroda w wysokości 4000 zł 
„Wind Band w  Europie – koncerty i wymiana młodzieży  w latach 2003-2018” 
- inicjatywa realizowana przez  Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy 
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie 
 
II miejsce - 3000 zł 
„Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu- Międzynarodowe 
Forum Literackie”  - inicjatywa realizowana przez Opolski Odział Wojewódzki 
Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód  
 
III miejsce - 2000 zł 
„Cykliczne od 2007 roku, międzynarodowe spotkania członków International 
Police Association głównie z krajów europejskich jak również z Polski, przy 
czym każde spotkanie  z inną ideą tematyczną – łączne osiem – inicjatywa 
realizowana przez  „International Police Association” (Międzynarodowe  
Stowarzyszenie Policji)- Sekcja Polska-Opolska Grupa Wojewódzka – Region III 
„Korona” Opole 
 
Wyróżnienia dla inicjatyw: 
 „Dialog międzykulturowy bez barier” – integracyjny projekt edukacyjno-
kulturowy dla młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu z województwa 
opolskiego, połączony z integracją z młodzieżą o podobnych problemach 
zamieszkującą w zaprzyjaźnionym obwodzie iwanofrankiwskim na Ukrainie,  
realizowany przez  Piastun – Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
- „Slammin` Stereotypes – mówimy Nie  stereotypom/Slammin` Stereotypes: 
Gedanken gegen  Schubladendenken” – inicjatywa realizowana przez  Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej 

 


