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1. WSTĘP 
Niniejsze sprawozdanie prezentuje działalność Biura Informacyjnego Województwa 

Opolskiego w Brukseli (zwane w dalszej części Biurem lub BIB) w roku 2019. Uwzględnia ono 
najistotniejsze zrealizowane zadania podejmowane przez pracowników biura – głównie w Brukseli 
i Opolu - ale również w innych, wskazanych do ich realizacji miejscach. 

W sprawozdaniu opisano główne czynności oraz cele związane z poszczególnymi zadaniami. 
Należy jednak pamiętać o codziennych, rutynowych czynnościach pracowników biura, określonych 
w §29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Są to 
przede wszystkim: udział w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach w celu monitorowania polityk 
UE i pozyskiwania informacji, nawiązywanie kontaktów i współpraca z partnerami w Belgii, jak 
również działania administracyjne pozwalające na realizację statutowych zadań. Wynikają one 
z przypisanych funkcji pełnionych przez BIB, określonych poniżej w punktach 2 oraz 3 niniejszego 
sprawozdania. 

Działanie biura to również szeroko rozumiana współpraca z pozostałymi departamentami 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, samorządami lokalnymi, instytucjami 
zewnętrznymi oraz organizacjami pozarządowymi w regionie. Są to głównie: 

• Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – w zakresie promowania działań 
Regionalnego Programu Operacyjnego, informowania o przyszłej perspektywie finansowej 
2021-2027 oraz organizacji wizyt w Brukseli, 

• Departament Ochrony Środowiska – w obszarze wsparcia i promocji podejmowanych 
w regonie działań na rzecz czystego powietrza i realizowanych projektów w tym obszarze, 

• Departament Edukacji i Rynku Pracy – przy organizacji konkursu Euro Quiz oraz wizyty 
młodzieży w Brukseli, 

• Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – informowanie o celach i kształcie 
przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej UE, 

• Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – w zakresie monitorowania i informowania 
nt. polityki demograficznej, 

• Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji – współpraca i wymiana informacji w zakresie 
promocji turystycznej i kulturowej regionu, 

• Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – współorganizacja wizyt studyjnych, wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości w obszarze handlu zagranicznego, monitorowanie i wymiana 
informacji dot. programu Horyzont 2020 oraz przyszłego Horyzont Europa, 

• Aglomeracja Opolska oraz subregiony województwa opolskiego – w zakresie pozyskiwania 
wiedzy, wymiany doświadczeń i promocji działań na rzecz poprawy mobilności mieszkańców 
i ochrony środowiska, 

• Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski i inne uczelnie w regionie – stałe informowanie 
o możliwościach współpracy z instytucjami w Europie i inicjatywach na rzecz nauki, 

• Forum Młodzieży oraz Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego – 
informowanie oraz podejmowanie działań mających na celu aktywizację młodzieży i seniorów 
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• Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO – informowanie o inicjatywach na rzecz 
wzmocnienia społ. obywatelskiego, równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet. 

2. ZADANIA BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
W BRUKSELI 

 

Misją Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli jest reprezentowanie 
interesów regionu w strukturach Unii Europejskiej i w innych instytucjach działających na terenie 
Brukseli oraz przekazywanie informacji istotnych w kontekście budowania potencjału regionu 
opolskiego. 

Cele określone powyżej, realizowane są przez następujące działania: 

• współpraca z instytucjami i przedstawicielami UE w tym z posłami do Parlamentu 
Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów, 

• nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami polskich i zagranicznych placówek 
dyplomatycznych oraz przedstawicielami innych organizacji na terenie Belgii, 

• przygotowywanie opracowań i materiałów informacyjnych dotyczących polityk, projektów 
oraz  działań podejmowanych w UE, 

• wielostronna współpraca w ramach sieci i organizacji działających w ramach UE w obszarach 
istotnych z punktu widzenia interesów województwa, 

• reprezentowanie Opolszczyzny w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych na terenie 
Brukseli i Belgii, 

• pomoc w zakresie wyszukiwania partnerów do wspólnej realizacji projektów 
międzynarodowych i europejskich, 

• pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych przy współpracy z Izbami Gospodarczymi 
w Belgii i w Polsce, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Zagranicznym 
Biurem Handlowym w Amsterdamie itp. 

• obsługa merytoryczna i organizacyjna wyjazdów Marszałka Województwa, członków Zarządu 
Województwa Opolskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Opolskiego do Brukseli, 

• zaangażowanie w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 oraz wsparcie w przygotowaniu programu w kolejnej perspektywie 
finansowej, 

• realizacja programu stażowego dla studentów i absolwentów studiów wyższych, 

• aktualizacja strony internetowej www.bruksela.opolskie.pl, 

• aktywny udział w wymianie informacji poprzez media społecznościowe. 

  

http://www.bruksela.opolskie.pl/
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3. ZADANIA BIURA W RAMACH DOMU POLSKI POŁUDNIOWEJ 
W BRUKSELI (DPP) 

 

Dom Polski Południowej w Brukseli był wspólną inicjatywą trzech regionów: Województwa 
Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego. Utworzony został w październiku 2014 r. W roku 2019 
realizował swoje zadania na podstawie porozumienia współpracy z dnia 21 marca 2018 r. Jego 
działania koncentrowały się na realizacji wspólnej polityki makroregionu w ujęciu europejskim. 

27 sierpnia 2019 r. Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się z prośbą 
o rozwiązanie powyższego porozumienia. W związku z tym Dom Polski Południowej w Brukseli 
zakończył swoją działalność z dniem 31 grudnia 2019 r. realizując do końca zaplanowane wcześniej 
zadania. 

Do głównych zadań biura, w ramach DPP należały: 

• stała współpraca i wymiana informacji z przedstawicielami województwa Śląskiego  
i Małopolskiego, 

• aktywny udział w podejmowaniu przedsięwzięć szczególnie istotnych dla województwa 
Opolskiego tj. w zakresie demografii, edukacji, pracy oraz polityki senioralnej, 

• organizacja wizyt studyjnych, 
• aktualizacja strony internetowej www.southpolandhouse.eu. 

Poza codzienną współpracą pracowników w Brukseli, przedstawiciele biur regionalnych wchodzących 
w skład DPP spotykali się co najmniej raz w miesiącu w siedzibie w Brukseli, bądź za pośrednictwem 
wideokonferencji. W takcie tych spotkań były podejmowane decyzje i omawiane bieżące sprawy. Po 
każdym spotkaniu był sporządzany protokół i przesyłany do wszystkich partnerów zaangażowanych w 
działalność DPP. 

Koordynacja działań miała charakter rotacyjny. W roku 2019 rolę koordynatora pełniło Województwo 
Małopolskie. W myśl regulaminu, koordynację sprawował Marszałek danego województwa, bądź 
umocowana przez niego osoba. 

W celu uzyskania jak największej efektywności współpracy między regionami wchodzącymi 
w skład DPP, ustalono trzy wspólne obszary merytoryczne, uznane przez każdego z partnerów za 
równie istotne: 

• Innowacje: nowoczesne technologie, inteligentne specjalizacje (w tym ICT) oraz MŚP 
(woj. małopolskie) 

• Energia (w tym OZE) oraz ochrona środowiska i gospodarka wodna  
(woj. śląskie) 

• Demografia oraz problemy aktywnego starzenia (woj. opolskie). 

Wskazany obszar merytoryczny monitorowany był przez konkretne województwo w imieniu własnym 
i na rzecz dwóch pozostałych. Oprócz korzyści czasowej, takie podejście pozwalało na wypracowanie 
wspólnych działań, a docelowo również strategii działania dla całego obszaru Polski Południowej w 
danym obszarze. 

http://www.southpolandhouse.eu/
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4. WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZEZ BIB 
W ROKU 2019 

 

L.p. Nazwa zadania Termin realizacji 

1 Obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej cały rok 

2 Wizyta studyjna przedstawicieli Województwa Opolskiego w 
związku z przekazaniem przewodnictwa DPP 5 – 7 lutego 

3 
Misja gospodarcza przedsiębiorców do Belgii, III Forum Polskich 
Przedsiębiorstw w Brukseli oraz międzynarodowe targi 
BATIBOUW 

20 - 23 lutego 

4 Opolszczyzna bliżej Unii Europejskiej – wsparcie wizyty liderów 
społecznych w Brukseli 9 – 13 kwietnia 

5 Finał Konkursu wiedzy o regionach partnerskich Porozumienia 
Czterostronnego i UE - Euro Quiz 2019 5 -7 czerwca 

6 Branickie Mażoretki "Kaprys" z wizytą w sercu Europy 10 - 11 czerwca 

7 Wizyta głubczyckiego chóru Angelus Cantat w trakcie wręczenia 
Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski 24-25 czerwca 

8 Wystawa „TIME FOR POLAND”. Zamek Moszna liderem polskiej 
kampanii turystycznej w Belgii 

od czerwca 2019 do 
początku stycznia 2020 

9 Współorganizacja rajdu rowerowego Liberation Bike Ride w 
belgijskim Tielt 14 września 

10 Współorganizacja biegu Polish Run 2019 21 września 

11 Europejski Tydzień Regionów i Miast – organizacja warsztatów 
oraz wizyty studyjnej 7 – 10 października 

12 NATO Charity Bazaar 17 listopada 

13 Gala 25-lecia Komitetu Regionów – organizacja stoiska 
promocyjnego 4 grudnia 

14 Prezentacja Opolszczyzny w trakcie Polska Food Festival 2019 14-15 grudnia 
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4.1. Obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej 
Rok 2019 był rokiem szczególnym w perspektywie 
wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. 
Biuro w Brukseli podjęło szereg działań mających na 
celu informowanie mieszkańców regionu i Europy 
o pozytywnych zmianach które zaszły w naszej 
rzeczywistości w ciągu ostatnich 15 lat. W trakcie 
wszystkich wizyt studyjnych oraz organizowanych 
wydarzeń fakt ten był wyraźnie podkreślany. 
Wspólnie z Dyrekcją Generalną REGIO Komisji 
Europejskiej prezentowane były dane statystyczne 
na temat rozwoju regionów – w tym województwa 
opolskiego. 

Jednym z ważniejszych działań medialnych w tym 
zakresie była kampania promocyjna „15 lat Polski w 
UE” uruchomiona 1 maja 2019 r. BIB wraz 
z pozostałymi 16 biurami polskich przedstawicielstw 
regionalnych w Brukseli publikowało wspólne zdjęcia 
i filmy wykonane w gronie Polaków w Belgii - 
pracowników biur regionalnych, naszych 
przedstawicieli w instytucjach Unii Europejskiej, 
Polonii i przyjaciół. Zdjęcia i filmy promowane były 
w mediach społecznościowych oraz telewizji lokalnej. 

Kolejnym wydarzeniem w tym cyklu była gala 
podsumowująca „15 lat Polski w Unii Europejskiej” zorganizowana 26 czerwca  2019 w Komitecie 
Regionów przez polskie biura w Brukseli wspólnie ze 
Związkiem Województw RP. Udział w niej wzięli m.in. 
Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz 
Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu 
Regionów, Markku Markkula. 

Celem gali było pokazanie gościom zmiany, jaka zaszła 
w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat dzięki 
finansowemu wparciu unijnemu oraz ważnej roli, jaką 
odgrywają polskie regiony we wdrażaniu polityk 
unijnych. 

Zadania biura: aktywny udział w przygotowaniu i realizacji wydarzeń, wysyłanie zaproszeń do 
partnerów regionu, informowanie w mediach społecznościowych oraz na stronie www biura. 
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4.2. Wizyta przedstawicieli Województwa Opolskiego w związku 
z przekazaniem przewodnictwa DPP 

W dniach od 5 do 7 lutego 2019 r. Biuro 
w Brukseli było organizatorem wizyty 
przedstawicieli Województwa Opolskiego 
z okazji przekazania prezydencji Domu Polski 
Południowej. 

W skład delegacji weszli: Roman Kolek, 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego, 
przedstawiciele Komisji Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Regionu Sejmiku Województwa 
Opolskiego – Przewodniczącey Hubert 
Kołodziej oraz Zastępca Przewodniczącego, 
Szymon Godyla oraz Agnieszka Okupniak, 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO. 

W programie były spotkania: z Arturem 
Orzechowskim, Ambasadorem Rzeczypospolitej 
Polskiej w Królestwie Belgii,  Christopherem 
Toddem oraz Małgorzatą Kucińską z Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
Komisji Europejskiej (DG REGIO) oraz Danutą 
Jazłowiecką – europosłanką do Parlamentu 
Europejkiego. 

Celem wizyty była dyskusja z partnerami Biura w 
Brukseli nt. wzmacniania współracy, nowych 
inicjatyw i możliwości realizacji kolejnych działań. 

Zadania biura: przygotowanie programu wizyty, rezerwacja lotów oraz pokoi hotelowych, opieka nad 
uczestnikami i wsparcie, pokrycie kosztów organizacyjnych. 

4.3. Misja gospodarcza przedsiębiorców do Belgii, III Forum Polskich 
Przedsiębiorstw w Brukseli oraz międzynarodowe targi BATIBOUW 

W dniach 20 – 23 lutego 2019 Biuro w Brukseli we 
współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju 
Gospodarki było organizatorem wizyty 
przedsiębiorców z branży budowlanej i instytucji 
otoczenia biznesu w Belgii. 

Głównymi punktami programu było spotkanie 
w Centrum Innowacji Biznesowych firmy Lhoist 
w Nivelles, gdzie uczestnicy mieli możliwość 
poznania najnowocześniejszych metod produkcji 
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i strategii sprzedaży na światowych rynkach. Uzupełnieniem 
części teoretycznej była wizyta w laboratoriach, które prowadzą 
badania oraz szkolą kadrę dla placówek firmy Lhoist na całym 
świecie. 

W dalszej części miały miejsce wizyta w Parlamencie Europejskim 
oraz udział w III Forum Polskich Przedsiębiorców Branży 
Budowlanej w Belgii. 

Kolejnego dnia uczestnicy wzięli udział w BATIBOUW – 
największym wydarzeniu targowo-wystawienniczym branży 
budowlanej w krajach Beneluksu. Targi odbywają się co roku 
i przyciągają rzesze firm, instytucji i ekspertów z wielu krajów 
europejskich – w tym także z Polski – oraz spoza Europy: Azji 
i Ameryki Północnej 

Celem misji oraz wydarzeń i spotkań było pozyskanie informacji o kondycji branży budowlanej 
w Europie zachodniej, nawiązanie kontaktów i 
wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami. 

Zadania biura: przygotowanie programu i 
organizacja wizyty studyjnej, rezerwacja 
zakwaterowania oraz wyżywienia, tłumaczenia w 
trakcie spotkań, promocja wydarzenia w mediach, 
na stronach internetowych oraz gazetach 
lokalnych, wsparcie logistyczne, prezentacja 
działań BIB w Brukseli, pokrycie części kosztów 
organizacyjnych.  
 

4.4. Opolszczyzna bliżej Unii Europejskiej – wsparcie wizyty liderów 
społecznych w Brukseli 

W dniach 9 – 13 kwietnia 2019 r. Biuro w Brukseli było gospodarzem wyjazdu studyjnego 
mieszkańców Opolszczyzny do Brukseli współfinansowanego ze środków Parlamentu Europejskiego. 

Uczestnikami wizyty byli m.in. 
przedstawiciele samorządów, placówek 
oświaty oraz stowarzyszeń. W programie 
wizyty znalazły się spotkania z Dyrekcją 
Generalną ds. Rozwoju Regionalnego Komisji 
Europejskiej, wizyta w Parlamencie 
Europejskim oraz prezentacja działań Biura 
Informacyjnego Województwa Opolskiego w 
Brukseli. 
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Wizyta miała na celu przybliżyć uczestnikom 
działania Biura w Brukseli oraz poszczególnych 
instytucji Unii Europejskiej – szczególnie 
w perspektywie 15 lat obecności w jej 
strukturach - oraz pokazać im w jaki sposób 
mogą angażować się i kreować politykę UE. 

Zadania biura: przygotowanie części programu 
wizyty studyjnej, rejestracja uczestników, 
zapewnienie obsługi cateringowej i tłumaczenia, 
wsparcie logistyczne, prezentacja działań BIB 
w Brukseli, pokrycie części kosztów 
organizacyjnych. 

 

4.5. Finał Konkursu wiedzy o regionach partnerskich Porozumienia 
Czterostronnego i UE - Euro Quiz 2019 

 

W dniach 5 - 7 czerwca 2019 Biuro 
w Brukseli było gospodarzem wizyty zwycięzców 
konkursu Euro Quiz w Brukseli. Zwycięzcami tej 
edycji było 10 uczniów z Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr V w Opolu. 

Euro Quiz to corocznie organizowany konkurs 
wiedzy o Unii Europejskiej i regionach 
partnerskich Opolszczyzny. Oprócz młodzieży 
z województwa opolskiego, uczestnikami wizyty 
były również zwycięskie drużyny z regionów: 
Burgundii-Franche-Comté, Nadrenii-Palatynatu 
i Kraju Środkowoczeskiego. W programie 
znalazły się wydarzenia pozwalające na integrację z rówieśnikami z Francji, Niemiec i Czech oraz 

poszerzenie wiedzy o historii, geografii, atrakcjach 
turystycznych, ważnych postaciach, sztuce 
i gospodarce poszczególnych regionów. 

Świetną okazją bliższego poznania się były 
wspólne spotkania, posiłki oraz zwiedzanie 
Brukseli. Ważnym dla młodzieży punktem 
programu była wizyta w Parlamencie Europejskim 
oraz Muzeum Historii Europy połączona 
z interaktywną grą terenową. 
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Spotkania te pozwalają młodym mieszkańcom regionów 
Umowy Czterostronnej na wzajemne poznanie się oraz 
nabycie nowych doświadczeń. 

Zadania biura: współpraca z biurami regionów 
partnerskich i przygotowanie programu wizyty  
w Brukseli, opieka organizacyjna, zapewnienie 
wyżywienia – w tym organizacja śniadania w Biurze, 
zamieszczenie informacji na stronach www. 

4.6. Branickie Mażoretki "Kaprys" z wizytą w sercu Europy 
W dniach 10 - 11 czerwca 2019 Branickie Mażoretki "Kaprys" odwiedziły Brukselę na zakończenie 
swojego tourneé po Europie. 
Zespół podróżował z orkiestrą 
Blaskapelle Świbie, 
wygrywając  złote medale w 
kolejnych turniejach. 

Krótki, ale intensywny 
program pobytu w Brukseli 
składał się z występu oraz  
wizyty w Parlamencie 
Europejskim, instytucjach 
europejskich oraz w Biurze Informacyjnym Województwa Opolskiego. 

Wizyta Branickich mażoretek miała dla Opolszczyzny ogromną wartość promocyjną. Pod wielkim 
wrażeniem ich występów byli europosłowie, urzędnicy i przechodnie. Jeden z występów 
zarejestrowała telewizja Polsat News, która w trakcie całego dnia emitowała występ na łamach 
wiadomości. 

Zadania biura: przygotowanie programu wizyty, rezerwacja zakwaterowania, rejestracja uczestników 
w Parlamencie Europejskim, pokrycie kosztów części wyżywienia, wsparcie logistyczne, prezentacja 
działań BIB w Brukseli 
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4.7. Wizyta głubczyckiego chóru Angelus Cantat w trakcie wręczenia Krzyża 
Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski 

Chór Angelus Cantat z Głubczyc, na zaproszenie 
Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego, 
odwiedził Brukselę w dniu 24 czerwca 2019 r. przy 
okazji swojej podróży do Francji i Niemiec. 

Głównym celem wizyty był występ w Ambasadzie 
Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii 
w trakcie ceremonii odznaczenia Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi RP, nadanym przez 
prezydenta Andrzeja Dudę panu Jean’owi 
Marbehant – Prezydentowi Lhoist Group ds. Spraw 
Publicznych. Odznaczenie zostało wręczone przez 
Artura Orzechowskiego, Ambasadora RP w Królestwie Belgii a w trakcie uroczystości odczytany został 
również list gratulacyjny w imieniu Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego.  

W programie wizyty chóru, śpiewającego pod 
batutą Tadeusza Eckerta, znalazł się również 
czas na zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, 
zabytkowego centrum Brukseli oraz na krótki 
występ w katedrze św. Michała i Guduli.  

Występ głubczyckiego chóru dla przedstawicieli 
belgijskiego rządu oraz tamtejszych 
przedsiębiorców jest świetną wizytówką naszego 
regionu i bogactwa kulturowego 
skumulowanego na jego obszarze. Nie była to 
również pierwsza wizyta opolskich chórzystów w 
Brukseli.  

 

 

Zadania biura: przygotowanie programu 
wizyty, rezerwacja hostelu, rejestracja 
uczestników w Parlamencie Europejskim, 
wsparcie logistyczne oraz zwiedzanie 
miasta, prezentacja działań BIB w Brukseli, 
pokrycie części kosztów zakwaterowania 
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4.8. Wystawa „TIME FOR POLAND”. Zamek Moszna liderem polskiej 
kampanii turystycznej w Belgii 

 

Biuro Informacyjne w Brukseli włączyło się w kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej – „TIME FOR 
POLAND”. Ma ona zachęcić turystów z Europy Zachodniej do przyjazdu do Polski, w tym na 
Opolszczyznę. 

Zamek Moszna otwiera wystawę przedstawiającą największe atrakcje turystyczne 16 polskich 
regionów, w tym m.in.: Tatry, Twierdzę Modlin i Słowiński Park Narodowy. 

 

Ekspozycja wpisuje się w tegoroczne obchody stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych 
między Polską a Belgią i prezentowana jest wraz z wystawą historyczną poświęconą I Dywizji 
Pancernej gen. Maczka „Pancerne Skrzydła”, realizowaną z okazji 75-lecia wyzwolenia flamandzkich 
miast przez polskich żołnierzy. 

Ekspozycja prezentowana była w różnych miastach Belgii: Roeselare, Tielt, Lommel i Merksplas, 
a obecnie umieszczona zostanie w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym 
w Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie. 

Zadania biura: przekazanie zdjęć oraz logotypów, promocja wystawy na stronie www.  
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4.9.  Współorganizacja rajdu rowerowego Liberation Bike Ride w belgijskim 
Tielt 

14 września 2019 r w belgijskim 
miasteczku Tielt setki rowerzystów 
wystartowało w Liberation Bike Ride – 
rajdzie upamiętniającym wyzwolenie we 
wrześniu 1944 roku flamandzkich miast 
i miasteczek spod okupacji niemieckiej 
przez 1 Polską Dywizję Pancerną Generała 
Maczka. W 2019 roku minęło 75 lat od 
tych wydarzeń. 

Na mecie na cyklistów czekało pełne 
atrakcji Miasteczko Polskie. Kilka godzin 
wypełnionych było śpiewem, tańcem i polską kuchnią. Swoje umiejętności prezentował Krystian 
Herba – ambasador szlaku Green Velo i wielokrotny rekordzista Guinnessa w trialu rowerowym. 

Województwo opolskie było fundatorem 
jednej z głównych nagród – weekendowego 
pobytu na Zamku w Mosznej. Biuro 
w Brukseli przygotowało własne stoisko, na 
którym można było dowiedzieć się 
o atrakcjach regionu w formie quizu i wygrać 
ciekawe nagrody ale także skosztować 
naszych regionalnych smakołyków. 

Współorganizacja wydarzenia miała na celu 
promocję atrakcji turystycznych – ścieżek 
rowerowych i najciekawszych zakątków 
Opolszczyzny – wśród mieszkańców 

północnej Belgii, która słynie z zamiłowania do rowerów i świetnej infrastruktury. Ważny był również 
aspekt historyczny łączący losy Polaków i Belgów w trakcie II wojny światowej. 

 

 

Zadania biura: przygotowanie stoiska 
promocyjnego, quizów oraz transport 
i dystrybucja materiałów promocyjnych, 
współorganizacja „Miasteczka Polskiego”, 
przekazanie nagrody, promocja 
wydarzenia na stronie internetowej. 
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4.10. Współorganizacja biegu Polish Run 2019 
21 września 2019 r. 780 zawodników z wielu krajów wzięło udział w biegu na 10 kilometrów na trasie 

wytyczonej w jednej z dzielnic Brukseli. Poza 
biegiem głównym odbyły się również wyścigi 
dziecięce na 400m i 800m oraz bieg sztafet 
szkolnych.  

Celem wydarzenia była promocja Polski, 
polskich regionów, aktywizacja ludzi kochających 
sport amatorsko i zawodowo oraz propagowanie 
zdrowego i sportowego trybu życia. Do udziału 
w biegu zaproszona została nie tylko Polonia, ale 
wszyscy biegacze z Belgii i Europy. 

Bieg odbył się w ramach Europejskiego 
Tygodnia Sportu, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą promować sport i aktywność 
fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma 
zapoczątkować nowe działania oraz opierać 
się na już istniejących, udanych 
przedsięwzięciach o charakterze 
europejskim, krajowym, regionalnym lub 
lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania 
realizowana pod hasłem #BeActive (bądź 
aktywny) ma zachęcić obywateli do 
prowadzenia aktywnego trybu życia przez 
cały rok. 

Zawody upamiętniły również: 

• 100. rocznicę nawiązania polsko-belgijskich stosunków dyplomatycznych, 

• 75. rocznicę wyzwolenia Flandrii przez Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka, 

• 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Atrakcjom sportowym towarzyszył piknik 
rodzinny połączony z promocją polskich 
regionów i specjalności kulinarnych. 
Województwo Opolskie było także 
fundatorem jednej z głównych nagród – 
2 dniowego pobytu wypoczynkowego 
w Zamku w Mosznej oraz ufundowało 
5 nagród w postaci voucherów 
bezpłatnego udziału w dowolnym 
opolskim biegu w 2020 r.  
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Zadania biura: współpraca z biurami regionalnymi i przygotowanie wydarzenia, przygotowanie 
stoiska województwa opolskiego z materiałami promocyjnymi, przygotowanie nagród, promocja 
wydarzenia, zamieszczenie informacji na stronach www. 

4.11. Europejski Tydzień Regionów i Miast – organizacja warsztatów oraz 
wizyty studyjnej 

Województwo Opolskie wzięło udział w organizacji 
Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 w dniach 
7-10 października w Brukseli. W panelu pt. „Regiony na 
rzecz zielonej Europy ("Regions for greener environment. 
EU funds fighting global climate change") zorganizowanym 
10 października, dobre praktyki, potrzeby i doświadczenia 
naszego regionu związane z wykorzystaniem środków 
unijnych w obszarze ochrony środowiska i działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza przedstawiła Katarzyna Oszańca 
z Departamentu Ochrony Środowiska UMWO.  

W trakcie pozostałych wydarzeń Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast miała miejsce wizyta 
studyjna w której wzięli udział: Tomasz 
Hanzel z Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych oraz Marcin 
Staniszewski z Opolskiego Centrum 
Rozwoju Gospodarki. Udział w 
warsztatach i konferencjach miał na celu 
zdobycie nowej wiedzy w obszarze 
programów i projektów europejskich oraz 
pozyskanie nowych kontaktów. 

Zadania biura: zgłoszenie udziału 
województwa w wydarzeniu, rezerwacja 
lotów, transportu i zakwaterowania, wykonanie zdjęć oraz promocja wydarzenia w mediach 
społecznościowych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej. 

4.12. NATO Charity Bazaar 
 

17 listopada br. Województwo Opolskie wzięło 
udział w dorocznym bazarze charytatywnym 
„NATO Charity Bazaar”, organizowanym w 
kwaterze głównej NATO w Brukseli. Celem 
wydarzenia było zebranie środków na rzecz 
europejskich fundacji charytatywnych. 
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Głównym punktem wydarzenia była specjalna 
loteria, umożliwiająca uczestnikom wygranie 
cennych nagród ufundowanych przez licznych 
sponsorów – firmy i instytucje z całego świata.  

Jednym z darczyńców było Województwo 
Opolskie, które ufundowało m.in. komplety 
ręcznie malowanej opolskiej porcelany, 
akwarelowe obrazy namalowane przez lokalnych 
artystów, czy szkło użytkowe wykonane na 
terenie naszego regionu. Wszystkie nagrody 
sponsorowane przez województwo zawierały 
również szczegółowe opisy nagród, zwracając uwagę na ich pochodzenie i tym samym promując 
Opolszczyznę. 

Udział w wydarzeniu miał również ogromną wartość promocyjną, gdyż gośćmi Charity Bazaar są 
przedstawiciele krajów członkowskich NATO zaangażowani w sprawy międzynarodowe i współpracę 
zagraniczną oraz ich rodziny i przyjaciele. 

 Zadania biura: transport materiałów promocyjnych z Opola do Brukseli – ich przygotowanie i 
przekazanie do NATO, udział i wsparcie w przygotowaniu wydarzenia. 
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4.13. Gala 25-lecia Komitetu Regionów – organizacja stoiska 
promocyjnego 

W dniu 4 grudnia 2019 r. Województwo Opolskie 
prezentowało swoją ofertę kulinarną podczas gali 
25-lecia Komitetu Regionów w Brukseli. Stoisko 
serwowało potrawy z opolskiego karpia z 
wykorzystaniem wyłącznie regionalnych produktów. 
Autorem prezentacji kulinarnej na stoisku była 
Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna". 

Udział w gali wzięło wielu czołowych polityków UE. 
Przewodniczący Komitetu Regionów – P. Karl-Heinz 
Lambertz podziękował 13. regionom i jego 
przedstawicielom, w tym Województwu Opolskiemu, 

za przygotowanie i wzięcie udziału w wydarzeniu oraz chęć podzielenia się swoimi regionalnymi 
specjałami.  

Udział województwa opolskiego w tym wydarzeniu 
był ważny ze względu na konieczność budowania 
jego marki oraz zwiększania rozpoznawalności w 
środowisku instytucji europejskich.  

 Zadania biura: zgłoszenie regionu do udziału w 
wydarzeniu, przygotowanie oferty kulinarnej, 
przygotowanie stoiska oraz wsparcie uczestników, 
pokrycie kosztów przygotowania potraw, 
zaproszenie gości, promocja wydarzenia oraz 
zamieszczenie informacji na stronach www.  

4.14.  Polska Food Festival 2019 
W dniach 14-15 grudnia Biuro w Brukseli wzięło 
udział w Polska Food Festival - świątecznym 
wydarzeniu zorganizowanym w siedzibie Stałego 
Przedstawicielstwa RP w Brukseli. Na wspólnym 
stoisku wraz z Polską Organizacją Turystyczną 
promowaliśmy atrakcje turystyczne Opolszczyzny i 
zachęcaliśmy do odwiedzenia jego 
najpiękniejszych zakątków. Nasze stoisko cieszyło 
się dużym zainteresowaniem wśród zagranicznych 
gości. Dzieci w nagrodę za wykonanie prac 
plastycznych otrzymywały świąteczne upominki i 
regionalne słodycze. 
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Działanie nastawione było na zwiększenie 
rozpoznawalności województwa opolskiego na 
arenie Unii Europejskiej oraz na promocję jego 
walorów turystycznych. 

Zadania biura: zgłoszenie udziału w wydarzeniu, 
transport materiałów promocyjnych, zakup 
słodyczy i produktów regionalnych, udział w 
wydarzeniu, promocja wydarzenia oraz 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej. 

5. DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ BIB W PARTNERSTWIE 
Z DOMEM POLSKI POŁUDNIOWEJ W BRUKSELI W 2019 ROKU 

 

L.p. Nazwa zadania Termin realizacji 
1 Przekazanie prezydencji DPP 6 lutego 

2 Seminarium pt. „W stronę zielonej Europy” w trakcie 
Europejskiego Zielonego Tygodnia i wizyta studyjna 13 – 17 maja 

3 Konferencja „Senior w Europie, Polsce i regionie opolskim” oraz 
warsztaty seniorów regionów partnerskich DPP 16 maja 

4 Warsztaty współpracy dla aktywnej młodzieży z regionów 
partnerskich DPP 21-23 czerwca 

5 Spotkanie koordynacyjne partnerów Domu Polski Południowej 
w Krakowie 11-12 lipca 

6 Wizyta studyjna przedsiębiorców „Wyjazdowy generator 
wniosków programu HORYZONT 2020” 25-26 listopada 

 

5.1. Przekazanie prezydencji DPP 
 

6 lutego 2019 w Brukseli miała miejsce uroczystość 
przekazania prezydencji DPP przez województwo 
śląskie na ręce województwa małopolskiego. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in. ambasador RP, 
posłowie do Parlamentu Europejskiego, członkowie 
Polskiej Delegacji do Europejskiego Komitetu 
Regionów, przedstawiciele polskich i zagranicznych 
biur regionalnych w Brukseli oraz sympatycy DPP. 
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Po oficjalnej ceremonii, wieczór uatrakcyjnił 
pokaz filmu ,,Bogowie” przedstawiającego 
okoliczności w jakich prof. Zbigniew Religa 
przeprowadził pierwszą w Polsce transplantację 
serca. Dopełnieniem projekcji filmowej był 
wywiad z prof. Andrzejem Bochenkiem – bliskim 
współpracownikiem prof. Z. Religi. 

Coroczne wydarzenie miało zawsze na celu 
zwiększenie rozpoznawalności marki Domu 
Polski Południowej wśród przedstawicieli i 
pracowników instytucji Unii Europejskiej oraz 

szerokiego grona partnerów. W przypadku wydarzenia w roku 2019, zamysłem organizatorów było 
zaprezentowanie osiągnięć i atutów regionów Polski Południowej od rzadko pokazywanej strony - 
rozwoju technologii i zaawansowanej medycyny. 

Zadania biura: udział w przygotowaniu programu, zaproszenie gości, promocja wydarzenia w 
mediach, zamieszczenie informacji na stronach www. 

5.2. Seminarium pt. „W stronę zielonej Europy” w trakcie Europejskiego 
Zielonego Tygodnia i wizyta studyjna 

15 maja 2019 r. regiony DPP były gospodarzem seminarium 
pt. „W stronę zielonej Europy - przygotowywanie i wdrażanie 
skutecznych Planów Zrównoważonej Mobilności”. Udział w 
nim wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej – dyrekcji: 
Mobilności i Transportu, Rozwoju Regionalnego oraz 
europejskich liderów w tym obszarze tematycznym. 

Organizacja warsztatów miała na celu zwiększanie 
świadomości mieszkańców Polski południowej o szkodliwych 
skutkach zanieczyszczenia powietrza jak i stosowanych 
rozwiązaniach w regionach Europy zachodniej. Dla ekspertów 
stanowiła możliwość wymiany doświadczeń ze światowymi 

liderami w transformacji energetycznej oraz 
planowaniu mobilności miast i ich obszarów 
funkcyjnych. 

Stanowisko województwa opolskiego oraz badania 
w zakresie mobilności prezentował Thomas 
Schönfelder z fundacji ,,Razem dla Środowiska”. 
Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to 
kompleksowe dokumenty strategiczne, 
opracowywane i wdrażane na Opolszczyźnie 
głównie na poziomie subregionów. 
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Seminarium realizowano w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia trwającego od 13 do 17 maja 
2019 r. Zielony Tydzień to największa w Europie doroczna konferencja na temat polityki ochrony 
środowiska, stanowiąca wyjątkową okazję do wymiany pomysłów i sprawdzonych praktyk przez 
przedstawicieli administracji państwowej, przemysłu, organizacji pozarządowych, środowisk 
akademickich i mediów. 

Specjalnie z tej okazji, Dom Polski Południowej opracował broszurę „W kierunku Zielonej Europy”, 
przedstawiającą w języku polskim i angielskim wybrane działania na rzecz ochrony środowiska, 
realizowane w Województwie Małopolskim, Opolskim i Śląskim. 

Zadania biura: przygotowanie treści i zlecenie wydruku folderów dot. działań na rzecz ochrony 
środowiska, przygotowanie programu wydarzenia, zgłoszenie seminarium do Komisji Europejskiej, 
zaproszenie prelegentów oraz gości, promocja wydarzenia w mediach, zamieszczenie informacji na 
stronach www. 

 

5.3.  Konferencja „Senior w Europie, Polsce i regionie opolskim” oraz 
warsztaty seniorów regionów partnerskich DPP 

Wiele uwagi oraz wspólnych działań poświęcono w partnerstwie DPP seniorom. Jednym z nich był 
udział w konferencji „Senior w Europie, Polsce i Regionie Opolskim” w dniu 16 maja 2019 r. 
partnerów z Małopolski oraz  Śląska w roli prelegentów loży dyskusyjnej. 

Wydarzeniu temu towarzyszyły 
również warsztaty dla seniorów 
trzech regionów partnerskich 
DPP. Ich tematem było 
budowanie współpracy 
międzyregionalnej. 

Polityka senioralna, z uwagi na 
proces starzenia się 
społeczeństwa, stanowi jeden 
z głównych filarów polityki 
demograficznej UE. Opolszczyzna 
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jako region koordynujący ten obszar 
w partnerstwie DPP każdego roku organizował 
kilka wydarzeń umożliwiających seniorom 
wymianę dobrych praktyk oraz nawiązywanie 
kontaktów pomiędzy interesariuszami. 

Zadania biura: zaproszenie prelegentów oraz 
gości z regionów partnerskich DPP, 
przygotowanie i przeprowadzenie programu 
spotkań, pokrycie kosztów spotkania, 
zamieszczenie informacji na stronach 
internetowych. 

5.4.  Warsztaty współpracy dla aktywnej młodzieży z regionów partnerskich 
DPP 

W dniach 21-23 czerwca w Turawie województwo opolskie zorganizowało warsztaty „Współpracy dla 
aktywnej młodzieży z regionów partnerskich Domu Polski Południowej w Brukseli”. 

Program spotkań przygotowany został we 
współpracy z Forum Młodzieży Województwa 
Opolskiego. Pozostałymi uczestnikami byli 
przedstawiciele podobnych organizacji, głownie 
młodzieżowych rad miast: Opola, Krakowa, 
Katowic, Częstochowy, Rybnika oraz Sosnowca. 

Młodzież miała okazję zobaczyć, jak funkcjonują 
inne rady i wymienić się spostrzeżeniami na temat 
działań i inicjatyw wdrażanych w sąsiednich 
miastach. Spotkanie stało się platformą wymiany 
wiedzy i doświadczeń. Trzydniowe warsztaty 
podzielone zostały na kilka głównych bloków w ramach których młodzi rozwijali swoje umiejętności 

pracy w grupie, przywódcze oraz zdobywali 
wiedzę dotyczącą zarządzania projektami. 

 

Zadania biura: przygotowanie programu oraz 
koordynacja przebiegu warsztatów, zaproszenie 
prelegentów oraz uczestników, rezerwacja 
transportu, zakwaterowania i wyżywienia oraz 
pokrycie ich kosztów, zamieszczenie informacji 
na stronach www.  
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5.5. Spotkanie koordynacyjne partnerów Domu Polski Południowej 
w Krakowie 

W dniach 11-12 lipca eksperci z województw 
zrzeszonych w Domu Polski Południowej w 
Brukseli wymienili się doświadczeniami w 
kształtowaniu polityki demograficznej, 
senioralnej oraz w zakresie działań na rzecz 
ochrony środowiska i rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Spotkanie odbyło się w Krakowie, gdyż to 
Województwo Małopolskie było 
koordynatorem DPP w 2019 roku. 
 
Coroczne spotkanie miało na celu poznanie i 
przedyskutowanie potrzeb oraz bieżących 
wyzwań każdego z regionów partnerskich DPP 
w różnych obszarach. W trakcie wydarzenia 
ustalany był wstępny plan działań, konferencji 
oraz wizyt studyjnych ma rok kolejny. 

Zadania biura: pomoc w przygotowaniu 
programu oraz udział w wydarzeniu, 
zaproszenie ekspertów, pokrycie części 
kosztów 

 

5.6. Wizyta studyjna przedsiębiorców „Wyjazdowy generator wniosków 
programu HORYZONT 2020” 

W dniach 25-26 listopada 2019 r. w Brukseli miała miejsce wizyta studyjna pt. "Wyjazdowy generator 
wniosków programu Horyzont 2020". W zaplanowanych szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele 

firm i instytucji wsparcia biznesu 
z województw: opolskiego, małopolskiego 
i śląskiego. 

W pierwszym dniu konferencji w siedzibie 
stowarzyszenia EBN Innovation Network miało 
miejsce całodniowe szkolenie poświęcone 
praktyce aplikowania o środki unijne na 
badania naukowe i innowacje. W drugim - 
uczestnicy wzięli udział w spotkaniu ze 
specjalistą w  Generalnej Dyrekcji ds. Badań 
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Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej (DG 
RTG) a następnie z zespołem Wydziału 
Ekonomiczno-Handlowego Stałego 
Przedstawicielstwa RP przy UE. 

Wydarzenie miało na celu przekazanie 
praktycznej wiedzy o skutecznym aplikowaniu o 
granty unijne w ramach programów Horyzont 
2020 oraz Horyzont Europa. Umożliwiło ono 
również wymianę doświadczeń między 
uczestnikami na temat zrealizowanych i 
realizowanych obecnie projektów oraz na temat 
budowania nowych form współpracy, stanowiących podstawę ich realizacji. Polscy beneficjenci nadal 
borykają się z problemami we wdrażaniu projektów finansowanych bezpośrednio przez Komisję 
Europejską. Stanowią one jedynie drobny odsetek wszystkich przedsięwzięć. 

Zadania biura: pomoc w przygotowaniu programu, zaproszenie i wsparcie przedsiębiorców 
z Opolszczyzny, rezerwacja lotów, zakwaterowania oraz zapewnienie wyżywienia, promocja 
wydarzenia na stronach internetowych. 
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6. BIEŻĄCE DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
 

Głównym narzędziem informacyjnym Biura w Brukseli jest strona internetowa 
www.bruksela.opolskie.pl. Publikowane są tam bieżące informacje na temat realizowanych zadań, 
konferencji i spotkań, jak również wydarzeń organizowanych w Brukseli przez instytucje unijne. Na 
stronie umieszczane są także ogłoszenia o poszukiwaniu partnerów do projektów 
międzynarodowych, naborach wniosków ogłaszanych bezpośrednio przez instytucje europejskie oraz 
informacje o szkoleniach, stażach i istotnych kwestiach europejskich. 

Dodatkowo znaleźć można tam odnośniki do stron Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
Województwa Opolskiego, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Komitetu Regionów, 
programów unijnych i najważniejszego dla regionów wydarzenia w UE – Europejskiego Tygodnia 
Regionów i Miast. 

W roku 2020 planowana jest generalna zmiana szaty graficznej strony internetowej BIB oraz 
włączenie jej do strony głównej województwa opolskiego. Ma to na celu usystematyzowanie 
i ujednolicenie publikowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informacji. 

Na bieżąco, do odpowiednich w województwie opolskim instytucji, przekazywane są drogą mailową 
aktualności, informacje o zmianach w obszarze regulacji unijnych (szczególnie polityce regionalnej 
i polityce spójności), programach unijnych i najważniejszych wydarzeniach na poziomie wspólnot 
europejskich. 

 Głównymi adresatami powyższej korespondencji, są: 

• Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, 
• Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, 
• Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, 
• Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Opolski. 

Dodatkowo pod adresem www.southpolandhouse.eu dostępna jest nadal strona internetowa Domu 
Polski Południowej w Brukseli. Wcześniej, działał również profil na platformie społecznościowej 
facebook, który z powodu rozwiązania umowy współpracy został wyłączony.  

http://www.bruksela.opolskie.pl/
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7. PROGRAM STAŻOWY BIURA W BRUKSELI 
 

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli od 2017 roku realizuje program stażowy dla 
studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów studiów językowych, nauk politycznych, 
stosunków międzynarodowych, współpracy europejskiej oraz kierunków pokrewnych. Jest on szansą 
na zdobycie doświadczenia i pracy w międzynarodowym środowisku. 

O udział w programie aplikować może każdy. Głównym adresatem są mieszkańcy i studenci uczelni 
znajdujących się na obszarze Opolszczyzny oraz regionów partnerskich Porozumienia 
4-stronnego: Bourgundii-Franche-Comté, Kraju Środkowoczeskiego oraz Nadrenii-Palatynatu. 

Wymagania dotyczące kandydatów to głównie: 

• dobra znajomość instytucji europejskich, zainteresowanie polityką regionalną i krajową 
• dobra znajomość języka angielskiego 

W 2019 roku program stażowy zrealizowany został przez 3 osoby. Jego uczestnikami byli: 

• Pan Clément Lapointe z Paryskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych SCIENCE PO 
• Pani Leticie Outhierová z Uniwersytetu Karola w Pradze 
• Pan Paweł Andrejczuk, absolwent Uniwersytetu Opolskiego 
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8. PODSUMOWANIE 

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli wykonuje zadania określone 
w §29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem, wykonywanie czynności nadzoru wobec Biura Informacyjnego 
Województwa Opolskiego w Brukseli należy do Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Regionu. 

Struktura organizacyjna oraz skład osobowy pracowników biura (1 osoba w Brukseli oraz 1 osoba w 
Opolu) pozwalają na pełnienie funkcji punktu kontaktowego między instytucjami UE i podmiotami na 
Opolszczyźnie. Podejmowane zadania, mają również na celu zwiększenie widoczności Regionu 
Opolskiego wśród regionów Europy oraz wsparcie działań związanych z kształtowaniem polityk 
mających znaczenie dla regionu. 

W roku 2019 biuro zrealizowało samodzielnie 14 możliwych do wyodrębnienia zadań, natomiast we 
współpracy z Domem Polski Południowej w Brukseli - kolejnych 6. 

Na bieżąco w ciągu roku przekazywane były informacje związane z kształtowaniem się nowych 
założeń polityki regionalnej (polityki spójności) UE po 2020 oraz intensywnie prowadzona była 
współpraca z przedstawicielami instytucji UE, placówkami dyplomatycznymi oraz regionami 
partnerskimi województwa opolskiego. 

Do udanych działań w 2019 r. należy zaliczyć szeroko rozumianą współpracę z organizacjami w kraju 
na każdym możliwym szczeblu: administracją rządową, instytucjami regionalnymi 
i ponadregionalnymi, uczelniami wyższymi i szkołami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, 
samorządem lokalnym, lokalnymi grupami działania, lokalną grupą rybacką itd. Pozwoliło to na 
realizację celów nie wpisanych bezpośrednio do zadań BIB, tj.: 

• wsparcie przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, 
• promocja sportu oraz realizowanych na Opolszczyźnie projektów w tym zakresie, 
• wsparcie młodzieży w integracji europejskiej, przełamywaniu barier oraz poszerzaniu 

i nawiązywaniu nowych kontaktów, 
• wsparcie mniejszości etnicznych i językowych oraz działań na rzecz praw kobiet, 
• promowanie regionalnych artystów, kultury, sztuki oraz rękodzielnictwa, 
• promocja Opolszczyzny oraz wyrażanie potrzeb regionu w mediach i prasie zagranicznej. 

Rok 2019 był również ostatnim rokiem współpracy w ramach Domu Polski Południowej. Wiąże się to 
z koniecznością rewizji realizowanych zadań oraz wypracowania nowej formy działania jako osobne 
biuro. 

 

 

Przyg. P. Bliźnicki, A. Bereźnicka, DZP-BIB, styczeń 2020 
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