Samorząd Województwa Opolskiego dla opolskiej wsi w 2020 r.
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych:
Ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert na łączną kwotę 650.000 zł w ramach których
dofinansowanie uzyskało 58 organizacji (fundacji, stowarzyszeń, KGW, OSP):
Konkursy dotyczyły wsparcia projektów z zakresu:
 wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi.
 propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci
Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i
lokalnych
 wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i
innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz
inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich.
Dzięki dotacjom Zarządu Województwa Opolskiego:
1. na działania promujące dziedzictwo kulinarne przeznaczono 200.000 zł dla 15
organizacji pozarządowych i.in. Stowarzyszeń, KGW
2. na działania wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi przekazano
łącznie kwotę 260.000 zł dla 21 podmiotów
3. Na wyposażenie i remonty w NGO przeznaczono kwotę 190.000 zł i wsparcia
udzielono 22 organizacjom
Udzielono wsparcia dla 9 NGO w kwocie ponad 70.000 zł w ramach trybu
pozakonkursowego na realizację zadań związanych z dziedzictwem kulinarnym oraz
aktywizacją społeczności lokalnych.
2. Konkursy
a. Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2020” – łączna pula nagród w konkursie to 77.000
zł
Konkurs Piękna Wieś Opolska po raz pierwszy został zorganizowany w 1997r. –
edycja w 2020r. to już XXIII edycja konkursu.
b. Ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” -edycja III
ogólnopolska za 2019r. organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
Laureatem III miejsca tej edycji zostało sołectwo Brożec gm. Walce
c. Konkurs „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” etap wojewódzki IV edycji - w
ramach którego nagradzane są najciekawsze projekty sfinansowane ze środków
funduszu sołeckiego
d. Konkurs on line „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Opolskie ze smakiem” –celem
było ocalenie od zapomnienia kuchni tradycyjnej, którą pamiętamy z rodzinnego
domu
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3. Nabór do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie 2020
Zarząd Województwa Opolskiego podjął w dniu 14 grudnia 2020r. decyzję o
przyznaniu członkostwa nowym podmiotom w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.
Działania Sieci ukierunkowane są na promocję i poprawę jakości lokalnej żywności
oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. Członkami sieci są rolnicy, ogrodnicy,
producenci i przetwórcy żywności, restauracje, firmy cateringowe, a także
sprzedawcy, którzy po spełnieniu kryteriów wymaganych dla produktów i potraw
uznawanych za żywność lokalnego pochodzenia, mogą używać oznaczenie
„Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”. Obecnie mamy 80 członków sieci DKO.
4. Wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych pięciu potraw/produktów z
województwa opolskiego:
- masło czyszeckie – wnioskodawca Pan Alojzy Ketzler z Ciska
- polewka z maślanki – wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Spórok
- zupa rakowa – KGW w Chróścinie gm. Lewin Brzeski
- pranzunki – KGW Kujakowice
- żur żyniaty – KGW Kujakowice
Obecnie
na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 69 produktów z
województwa opolskiego.
5. Wydanie publikacji „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne
Województwa Opolskiego” oraz „Program Odnowy Wsi- aktywni opolscy liderzy”

Zapraszamy na nasze strony internetowe:
www.odnowawsi.opolskie.pl
www.dziedzictwokulinarne.opolskie.pl
Zapraszamy też do polubienia profilu na FB
dziedzictwo kulinarne opolskie

opolska odnowa wsi
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