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WPROWADZENIE  
 

Rok 2020 był dla współpracy zagranicznej Samorządu Województwa rokiem szczególnym. Wybuch 

światowej pandemii wirusa SARS COV 2 na początku roku, w bezpośredni sposób odbił się 

na działaniach prowadzonych z partnerami zagranicznymi, ich planach i realizacji.  

Przedsięwzięcia, zaplanowane do realizacji w sposób stacjonarny, z udziałem gości zagranicznych, czy 

też liczne inicjatywy realizowane poza granicami kraju, musiały zmienić formułę.  

Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń związanych ze współpracą zagraniczną w regionie  

w roku 2020.  

 

 

I. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO W ROKU 2020 

 

I.1. KALENDARUM WSPOŁPRACY ZAGRANICZNEJ SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 2020 

 

STYCZEŃ 2020 
 

8.01.2020 

Z wizytą w Moguncji, stolicy Nadrenii-Palatynatu, przebywał przewodniczący Sejmiku Województwa 

Opolskiego Rafał Bartek. Głównym celem pobytu był udział w spotkaniu noworocznym, na 

zaproszenie premier Malu Dreyer, zorganizowanym w Kancelarii Kraju Związkowego. 

 

12.01.2020 

Spotkanie online Przewodniczącego Sejmiku Rafała Bartka z Prezydentem Landtagu Nadrenii-

Palatynatu Hendrikiem Heringiem.  

 

17-18.01.2020 

Wizyta Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej i spotkanie z Marszałkiem Województwa miała 

związek z obchodami Chińskiego Nowego Roku, organizowanymi przez Instytut Konfucjusza w Opolu.  

Obchody Chińskiego Nowego Roku miały miejsce w sobotni (18 stycznia) wieczór w Państwowej 

Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. Przed koncertem chińskiej grupy 

Gansu Dance Troupe National Orchestra nagrodę za propagowanie współpracy z Chinami odebrał 

prof. Jerzy Skubis, a tytuł Honorowego  Obywatela Opola – Yingnan Sun z Instytutu Konfucjusza. 
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17-21.01.2020 

Stoisko województwa opolskiego podczas targów „Grüne Woche” w Berlinie. W wyjeździe 

uczestniczyły członkinie kół gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele Zespołu ds. Dziedzictwa 

Kulinarnego.  

 

20-21.01.2020 

Spotkanie Porozumienia Czterostronnego w Berlinie z udziałem przedstawicieli władz regionalnych 

czterech regionów. Podczas spotkania omówiono szczegółowe plany dotyczące realizacji projektów 

czterostronnych oraz podsumowane zostały działania dotychczasowe.  

 

24.01. 2020 

Spotkanie marszałka Andrzeja Buły z delegacją włoską, związane z możliwością  współpracy 

regionalnej.  

 

LUTY 2020 
 

6.02.2020 

Koncert Noworoczny współorganizowany przez Konsula RFN w Opolu oraz Konsula Honorowego 

Chorwacji w Opolu, z udziałem solistki chorwackiej  Mii Pečnik.  

 

28-29.02.2020 

Targi turystyczne w Ostrawie, udział przedstawicieli z Województwa Opolskiego i Kraju Morawsko-

Śląskiego w ramach projektu ODRA. 

 

MARZEC 2020 
 

Wybuch epidemii, konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa w pracy 

w Urzędzie oraz we współpracy z partnerami zagranicznymi spowodowało, iż przesuniętych musiało 

zostać wiele planów i wydarzeń międzynarodowych. Dotyczyło to między innymi obchodów Dni 

Przyjaźni Polsko-Węgierskiej czy też finału konkursu Wiedzy o Republice Czeskiej oraz finału Konkursu 

Partnerstwo bez Granic. Wydarzenia te musiały zostać przesunięte na dalszy termin, w nowej 

formule organizacyjnej.  
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Marzec i kwiecień 2020 były miesiącami, w których partnerzy zagraniczni regionu koncentrowali się 

również na walce z epidemią COVID 19 oraz wdrożeniu nowego systemu pracy w nowych 

reżimowych warunkach sanitarnych.  

 

MASECZKI Z HONGBO 

 

Konieczność noszenia maseczek w miejscach publicznych i ich dokuczliwy brak spowodowały, iż 

deklarację pomocy w tym zakresie otrzymaliśmy od chińskich partnerów.  

 

Firma HONGBO z Opola rozpoczęła procedurę przekazania Województwu Opolskiemu 120 000 sztuk 

maseczek ochronnych. Ze względu na problemy w transporcie międzynarodowym ich dostarczenie, 

we współpracy z agencją rządową w Polsce mogło się odbyć dopiero po dwóch miesiącach rządowym 

samolotem. Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu zorganizował bezpłatny 

transport lotniczy, odprawę, transport w Polsce. Problemy z dostarczeniem masek do Polski 

spowodowały, iż firma zdecydowała się otworzyć odrębną linię produkcyjną maseczek w Opolu 

w swoim zakładzie.  

 

 

WSPÓŁPRACA Z PROWINCJĄ FUJIAN 

Do współpracy w zakresie medycznym włączył się także chiński region partnerski Fujian, z którego 

pomocą obyło się kilka konferencji medycznych z udziałem lekarzy z Prowincji Fujian oraz lekarzy 

z placówek medycznych z Województwa Opolskiego.  
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CZERWIEC 2020 
 

19.06.2020 

Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu dotarły dwa nowoczesne respiratory 

wyprodukowane w Nadrenii-Palatynacie, niemieckim regionie partnerskim województwa opolskiego. 

 Na prośbę Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły dotyczącego jak najszybszego zakupu 

urządzeń niezbędnych do ratowania życia osób z powikłaniami będącymi następstwem zakaźnej 

choroby Covid-19 natychmiast zareagowała Premier Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Malu 

Dreyer, która zaoferowała swoją pomoc. 

 

 

22-23.06.2020 

W wyniku intensywnych opadów deszczu region partnerski Województwa Opolskiego – Obwód 

Iwano-Frankiwsk na Ukrainie został dotknięty falą powodzi. Żywioł spowodował zniszczenia w całym 

regionie. Podtopionych zostało 250 miejscowości, zniszczonych ok. 149 km dróg, 90 mostów, 4149 

metrów walów przeciwpowodziowych, natomiast uszkodzonych zostało: 586 km dróg, 169 mostów, 

zalanych zostało 10399 budynków, 15610 posesji, 4546 piwnic, 7182 ha upraw rolnych. W wyniku 

powodzi 2 osoby zginęły, natomiast 1 osoba została uznana za zaginioną. 

Z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego oraz na prośbę Konsula Generalnego Ukrainy 

w Krakowie,  (Pismo z dnia 29.06.2020 r. Nr 61317/540-4512)  decyzją  Zarządu Województwa 

Opolskiego został zakupiony sprzęt strażacki w postaci - zestawów ratownictwa medycznego OSP-R1 

oraz butów strażackich gumowych Fireman z wkładką trudnopalną w kwocie 29.905,00 zł brutto. 

Sprzęt zostanie rozdysponowany po jednostkach powiatowych Urzędu  Służby Państwowej Ukrainy 

ds. sytuacji  nadzwyczajnych. Transport na Ukrainę został zorganizowany we współpracy z Ambasadą 

Ukrainy w Polsce.  

 

24.06.2020 

Spotkanie wiceprezydenta Niemieckiego Bundestagu Thomasa Oppermanna z Marszałkiem 

Województwa Opolskiego, Andrzejem Bułą oraz Przewodniczącym Sejmiku Województwa 

Opolskiego, Rafałem Bartkiem. Głównym tematem była przyszła prezydencja Niemiec w Parlamencie 

Europejskim oraz przygotowania do nowego budżetu unijnego. 
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LIPIEC 2020 
W dniach 8-10 lipca br. realizowany był  materiał filmowy dotyczący województwa opolskiego  

w ramach projektu „ODRA, Kulturalne i przyrodnicze ślady na rzece Odra”, realizowanego wspólnie  

z Krajem Morawsko-Śląskim, współfinansowanego ze środków INTERREG V-A RCz–RP. Jednym  

z ciekawszych działań jest nakręcenie filmu promującego atrakcje turystyczne wzdłuż Odry po obu 

stronach granicy. Wśród opolskich atrakcji znajdą się miedzy innymi ujęcia z Góry Św. Anny (Klasztor, 

Amfiteatr, GeoPark), Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, Nysy, Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic. W filmie 

nie zabraknie również materiałów ze stolicy regionu gdzie filmowcy odwiedzili Wieżę Piastowską, 

Muzeum Polskiej Piosenki czy ZOO. Koordynacją projektu zajmował  się Departament Współpracy  

z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO.  

 

 

SIERPIEŃ 2020 
 

20.08.2020  

Wizyta prezes HONGBO, pani Youxian You na Politechnice Opolskiej. W trakcie wizyty omówiono 

plany możliwości współpracy pomiędzy firmą a naukowcami z Politechniki Opolskiej, które zostały 

potwierdzone podczas wizyty Rektora Politechniki, prof. Marcina Lorenca w firmie HONGBO, która 

odbyła się w kolejnym tygodniu, Podczas wizyt omówiono możliwości organizacji staży studentów 

Politechniki w firmie oraz możliwości współpracy naukowej. Wizyty współorganizował Departament 

Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.  
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21.08.2020 

W sali konferencyjnej Urzędu odbyło się spotkanie firmy Hongbo z bankowcami. Spotkanie dotyczyło 

planów związanych z produkcją maseczek ochronnych i możliwości wsparcia finansowego działań 

firmy w tym zakresie. 

 

25.08.2020 

Do Opola przyjechał Knut Abraham, chargé d’affaires Ambasady Niemiec w Warszawie, któremu 

towarzyszył referent do spraw mniejszości w ambasadzie  Valerio Trabandt. Goście spotkali się  

w urzędzie marszałkowskim z wicemarszałkiem Romanem Kolkiem i przewodniczącym sejmiku 

województwa Rafałem Bartkiem. 

 

 

 

WRZESIEŃ  
17.09.2020 

Wizyta Komisji Współpracy w Kraju Morawsko-Śląskim.  Tematami spotkań były:  edukacja, 

połączenia transportowe (zwłaszcza kolejowe), współpraca Zamku Piastów Śląskich w Brzegu i Zamku 

Moszna z podobnymi obiektami w Kraju Morawsko-Śląskim (Zamek Bruntál) z udziałem ich 

przedstawicieli. 

 

Wrzesień-październik 2020  

Zdalne posiedzenie Rady Programowej Partnerów projektu „Śląsk bez Granic III – zamki i pałace”. 

Prace projektowe dotyczyły wyznaczenia szlaku pieszo-rowerowego i samochodowego oraz 

opracowania aplikacji mobilnej i internetowej szlaku w ramach projektu. 

 

 

PAŹDZIERNIK 
 

6.10.2020 

Spotkanie on-line Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego z Prezydentem Landtagu 

Nadrenii-Palatynatu, Hendrikiem Heringiem, w celu wymiany doświadczeń, podsumowania 

zrealizowanych zadań oraz zaplanowania kolejnych.  
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14.10.2020 

W dniu 14 października w Opolu oraz w Szekesfehervar odbyły się obchody 20-lecia współpracy 

pomiędzy Województwem Opolskim i Komitatem Fejer. Obchody miały charakter zdalny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2020 

Wideokonferencja dot. młodzieży i edukacji w ramach Porozumienia 4-stronnego. 

 

15.10.2020 

Wideokonferencja dotycząca cyfryzacji i IT w ramach Porozumienia 4-stronnego.  

26.10.2020  

Marszałek Andrzej Buła spotkał się z Malu Dreyer – premier Nadrenii-Palatynatu, niemieckiego 

regionu partnerskiego, by omówić sytuację covidową w obu regionach. Spotkanie miało charakter 

zdalny. 

 

27.10.2020  

Spotkanie on-line z austriackim partnerem – Styrią, z udziałem przewodniczącego sejmiku Rafała 

Bartka i wicemarszałka Romana Kolka. Spotkanie z udziałem m. in. prezydent styryjskiego 

parlamentu Manueli Khom oraz polskiego Konsula Honorowego w Graz, Manfreda Kainza, było 

okazją do omówienia strategii dalszej współpracy, zwłaszcza gospodarczej, ale także, w obecnej 

sytuacji niemniej ważnej, współpracy w zakresie ochrony zdrowia. 
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LISTOPAD 2020 
12.11.2020 

Zdalne spotkanie z dyrektorami zarządzającymi szpitalami w Województwie Opolskim i Nadrenii-

Palatynacie. Podczas spotkania omówiono sytuacje pandemiczną w regionach oraz sposoby działania 

szpitali w warunkach epidemii.  

 

GRUDZIEŃ  
11.12.2020 

„PLAY THE CITY”, to gra w której uczestniczyła m.in. młodzież z naszego województwa. Poprzez 

zabawę uczyła się o tym, że nasze zdanie ma znaczenie dla rozwoju i zarządzania miastami. 

Partnerami naszej młodzieży w rozgrywkach byli rówieśnicy z Kraju Środkowoczeskiego, Nadrenii 

Palatynatu i Burgundii. Młodzi mieli okazję poznać i wyrazić swoje opinie na temat potrzeb 

związanych z ochroną środowiska, polityką prorodzinną oraz wspieraniem lokalnego biznesu. 

Wszyscy uczestnicy z dużym zaangażowaniem wzięli udział w grze. W podsumowaniu młodzi żywo 

wyrazili zainteresowanie możliwością spotykania się w takiej formie częściej, co pozwoliłoby lepiej się 

poznać i bardziej zdecydowanie prezentować swoje pomysły. 

 

I.2 KONKURSY 
 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.  

W dniu 16 marca 2020 Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej. 

 

Poniżej lista dofinansowanych zadań:  

 

Lp Oferent Tytuł zadania Dofinansowanie 

(zł)  

1 Stowarzyszenie Ad astra Międzynarodowy konwent Nyskon 2020 5000 

2 Dom Współpracy Polsko-

Niemieckiej 

SLAMMIN' STEREOTYPES POERTRY SLAM 3.0 

MÓWIMY NIE STEREOTYPOM 

5000 

3 Ochotnicza Straż Pożarna w 

Szymiszowie 

Polsko-niemieckie spotkanie Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych  

5000 

4 Stowarzyszenie Współpracy 

Polska-Wschód Opolski 

Oddział Wojewódzki 

Dni Uzbekistanu na Opolszczyźnie 4000 

5 Stowarzyszenie 

Krótkofalowców Pogórza 

Opawskiego 

Polsko-czeski piknik historyczny w Parku Historii 

we Włodzieninie 

3000 

6 Ludowy Klub Sportowy 

"Rolnik" Biedrzychowice 

Międzynarodowy Turniej Przyjaźni Polsko-

Czeskiej 

4000 

7 Piastun -Fundacja na rzecz 

dzieci i młodzieży 

"Europa dialogu tworzona głosem i zapisana w 

piosence"- warsztaty edukacyjno-kulturowe dla 

4000 
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młodzieży uzdolnionej wokalnie z Województwa 

Opolskiego i zaprzyjaźnionego obwodu Iwano-

Frankiwskiego na Ukrainie 

8 WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE 

LUDOWE ZESPOŁY 

SPORTOWE 

Przekraczamy granice - integracja poprzez sport 

i turystykę 

4000 

9 Stowarzyszenie Edukacji 

Tanecznej i Artystycznej 

"LIFE FOR DANCE" 

Tańcząc i wygrywając promujemy Opolszczyznę 

wśród narodów świata 

4000 

10 Fundacja filmowa polscy 

wychodźcy 

Dwa bratanki. Wspólna historia Polaków i 

Węgrów. 

4000 

11 Dom Współpracy Polsko 

Niemieckiej 

Depopulacja - zagrożenie czy wyzwanie dla 

regionu? Międzynarodowy panel nt. zjawiska 

depopulacji województwa opolskiego 

4000 

12 Akademicki Klub Biznesu Akademia Młodego Europejczyka. Polsko-

białoruskie spotkanie młodych 

3500 

13 Stowarzyszenie na Rzecz 

Autyzmu "Uczymy się żyć 

razem" 

Doskonalenie zawodowe poprzez dwustronną 

wymianę fachowców wspierających osoby z 

autyzmem z Polski i Niemiec w ośrodkach w Kup 

i Neuvied 

3500 

14 Opolskie Bractwo Rycerskie OPOLSKIE W EUROPIE, POZNAJMY SIE BLIŻEJ 3500 

15 Okręgowy Związek Judo w 

Opolu 

Międzynarodowe zgrupowanie sportowe 3500 

16 Cech Kominiarzy Polskich Warsztaty szkoleniowe z obsługi i czyszczenia 

systemów wentylacji mechanicznej 

3000 

17 Uczniowski Klub Sportowy 

"Trolik" 

Międzynarodowy Turniej Unihokeja i obóz letni 

z Czechami 

3000 

18 Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych 

Poznaj kulturę i i wpływ Unii Europejskiej na 

region opolski. 

3000 

19 Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych 

Poznaj kulturę i historię regionu opolskiego 3000 

20 Bądź Zdrów Wspieranie działań i inicjatyw realizowanych we 

współpracy z zagranicą w Województwie 

Opolskim 

3000 

    Razem 75000 

    

 

Wybuch epidemii COVID 19 spowodował, iż wiele organizacji musiało zrewidować swoje plany 

dotyczące realizacji przedsięwzięć konkursowych i do końca roku 2020 kilkakrotnie otrzymywaliśmy 

informację o wypowiedzeniu umowy, rezygnacji bądź zmianie w sposobie przeprowadzenia zadań. 

W efekcie zrealizowano 6 z 20 zaplanowanych zadań.  
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Małe granty 

W roku 2020 podpisana została jedna umowa na realizację zadania w ramach małych grantów (tryb 

14 a). Fundacja Filmowa Polscy Wychodźcy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu 

dotyczącego podsumowania polsko-węgierskiej współpracy. Główna część projektu – obejmująca 

realizację programu dokumentalnego dotyczącego współpracy z partnerami węgierskimi pt. „Polacy o 

Węgrach Węgrzy o Polakach” dostępna jest na kanale youtube, pod adresem.: 

https://youtu.be/hSFX5uYMcpg 

 

15.04.2020 

Rozstrzygnięcie konkursu „Partnerstwo bez Granic”.  

Konkurs „Partnerstwo bez Granic” ma na celu wyłonienie najlepszych i najciekawszych inicjatyw 

realizowanych przez samorządy lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe w regionie w roku 

poprzedzającym  

Rozstrzygnięcie Konkursu, którego celem był wybór najlepszych inicjatyw zagranicznych 

realizowanych w regionie w roku 2019 odbyło się w sposób zdalny. Komisja Konkursowa 

zdecydowała o nagrodzeniu następujących inicjatyw:  

 

W Kategorii „Samorządy lokalne”:  

I miejsce (nagroda w wysokości 4000.00 zł) 

Powiat Krapkowice, za inicjatywę „15 lecie współpracy Powiatu Krapkowickiego ze Stowarzyszeniem 

Gmin Jablunkovskich, 20 lat Powiatu Charytatywnie-Muzycznie-Sportowo Bania Fest Festiwal Dyni 

w Sercu Opolszczyzny”.  

 

II miejsce (3000.00 zł) 

Powiat Prudnik, za inicjatywę: „Realizacja projektu pn.: Współpraca międzysektorowa na pograniczu 

– stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie” 

 

III miejsce (2000.00 zł) 

Gmina Otmuchów, za inicjatywę: „Kultura i Kino po obu stronach granicy” 

 

Wyróżnienia otrzymali:  

Gmina Nysa, za inicjatywę: „Partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa obszaru Ołomuniec-Jesenik-Nysa”,  

 

Urząd Miejski Głuchołazy, za inicjatywę:  

„II Bieg Przyjaźni Głuchołazy XVII Bieg służb Mundurowych – Zlate Hory Głuchołazy”. 

 

W kategorii „Instytucje publiczne”:    

 

I miejsce (nagroda w wysokości 4000.00 zł) 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, za inicjatywę: „Europejskie Szkoły 

Demokracji i Partycypacji” 

II miejsce (3000.00 zł) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. A.Mickiewicza w Kuczborku, za inicjatywę: „Gifted European 

Mathematician – GEM-Uzdolniony Europejski Matematyk”. 

III miejsce (2000.00 zł) 
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, za inicjatywę: „Współpraca międzynarodowa w celu 

wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie ochrony zdrowia i medycyny pomiędzy 

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu a Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Iwano-

Frankiwsku, obwodowym Szpitalem w Iwano-Frankiwsku”. 

 

Wyróżnienia otrzymali:  

- Kluczborski Dom Kultury, za inicjatywę: „XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Kluczborskie Trele” 

- Publiczne Przedszkole 21 Kędzierzyn-Koźle, za inicjatywę: „Karel i Tola na scenie – Projekt w ramach 

Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska” 

 

W kategorii  „Organizacje  pozarządowe”: 

I miejsce (4000.00 zł) 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, za inicjatywę.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze 

Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”,  

II miejsce (3000.00 zł)  

- Mundurowy Klub Motorowy RP Śląsk Opolski, za inicjatywę: „72 Międzynarodowy Zlot policji i Służb 

Mundurowych”,  

  

III miejsce: (2000 zł)  

- Fundacja Filmowa Polscy Wychodźcy za inicjatywę: Projekt filmowy „Twarzą w twarz. Historia 

polsko-czeskiego sąsiedztwa”.  

 

Wyróżnienia otrzymali:  

- Straż Pożarna w Przechodzie, za inicjatywę „XIX Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball 

2019”,  

 

- Fundacja HumanDoc, za inicjatywę: „Wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy drogowej, 

ochrony ofiar i wzmocnienia programu terapii sprawców w Gruzji.”,  

 - OSP Kadłub Turawski za inicjatywę: „Promocja Strażaków Ochotników na Ukrainie”,  

 - Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego, za inicjatywę: 15 lecie Unii Europejskiej na 

falach eteru.  

 

19.11.2020 

W dniu 19 listopada 2020 r. komisja Konkursu Wiedzy o Republice Czeskiej dokonała wyboru 

najlepszych prezentacji nadesłanych w ramach konkursu przez 13 drużyn, które uzyskały największą 

liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu, czyli w  teście wiedzy o Republice Czeskiej.  

Po zapoznaniu się z prezentacjami grup komisja wyłoniła zwycięzców: 

 

I miejsce:   INFORMATYCY Z PRZYPADKU, z Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki  

z Namysłowa 

II miejsce:  KOZIELANKI, z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach 

III miejsce: ORŁY CHROBREGO, z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach 

 

Laureaci otrzymali nagrody finansowe, przewidziane w regulaminie konkursu. 

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia grupom: 

1. PANTOFELKI, z Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu, 
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2. WESOŁE KRASNOLUDKI DAWIDA, z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego  

w Brzegu, 

3. DIABELSKIE GŁOWY, z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza  

w Namysłowie, 

4. LENTILKI, z I Liceum Ogólnokształcącego Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie, 

5. WYDERKI, ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku, 

6. AYAYA KAWAII SQUAD, z Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie. 

 

 

II. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA GMIN WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO W ROKU 2020 

W celu przeprowadzenia corocznego monitoringu kontaktów zagranicznych samorządu 

terytorialnego w roku 2020 urzędy miast i gmin województwa opolskiego poproszone zostały o 

wypełnienie ankiety, zawierającej pytania dotyczące kwestii związanych ze współpracą 

międzynarodową. Wypełnione ankiety dostarczyły 64 urzędy miast i gmin województwa opolskiego, 

pozostałych 7 nie wzięło udziału w badaniu. 

 

II.1 MIĘDZYNARODOWE UMOWY PARTNERSKIE GMIN WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO  

II.1.1 NOWE PARTNERSTWA NAWIĄZANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

W 2020 R. 

2 lipca 2020 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy 

Gminą Paczków, a Miastem Javorník. Podpisanie umowy miało miejsce w budynku sądu w Javorniku, 

który został wyremontowany dzięki wspólnemu projektowi Paczków i Javornik: „Dwa miasta jedna 

historia”, realizowanego w ramach programu Interreg. 

Władze Samorządowe Gminy Paczków oraz Władze Samorządowe Miasta Jawornik złożyły uroczyste 

przyrzeczenie rozwijania i umacniania współpracy pomiędzy miastami, przestrzegania zasad 

partnerstwa mającego na celu wzajemne poznanie, zrozumienie i wspieranie kontaktów 

nawiązywanych przez społeczności lokalne. 

Celem umowy jest ugruntowanie przyjacielskich stosunków, pogłębienie zrozumienia i zaufania 

między miastami i współpraca we wszystkich dziedzinach życia, czyli m.in. popieranie osobistych 
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kontaktów między obywatelami obu miast, współpraca w zakresie szkolnictwa, na gruncie kultury, 

sztuki i sportu, turystyki oraz w zakresie kontaktów gospodarczych. 

Wśród 71 samorządów lokalnych, 7 deklaruje w ankietach brak aktualnych umów z partnerami 

zagranicznymi (Domaszowice, Kamiennik, Lubsza, Pakosławice, Skarbimierz, Świerczów oraz Wilków). 

Gmina Pakosławice deklaruje jednak członkostwo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu 

Pradziad. Żadna z ww. gmin nie realizowała inicjatyw z partnerami zagranicznymi w roku 2020. 

II.2 AKTYWNOŚĆ ZAGRANICZNA GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  

W ROKU 2020 

Ogólna liczba inicjatyw, jakie gminy województwa opolskiego podejmowały we współpracy 

z partnerami zagranicznymi w 2020 roku wynosi 73 – to zaledwie ok. 12-15% liczby inicjatyw 

realizowanych w latach wcześniejszych. Inicjatywy z partnerami zagranicznymi, mimo warunków 

wyjątkowo niesprzyjających spotkaniom partnerskim, 17 gmin z województwa opolskiego wykazało 

rożnego typu inicjatywy realizowane z partnerami zagranicznymi. 47 w nadesłanych ankietach 

deklarowało brak takich inicjatyw.    

Najbardziej aktywnymi gminami we współpracy zagranicznej w roku 2020 były: 

1) wśród gmin miejskich: Opole – 11 inicjatyw z partnerami zagranicznymi, 

2) wśród gmin miejsko-wiejskich: Prudnik (21 inicjatyw), Biała (7 inicjatywy) oraz Nysa (7 

inicjatyw),  

3) wśród gmin wiejskich: Reńska Wieś (5 inicjatyw) oraz Popielów (4 inicjatywy).   

 

Poniższy wykres obrazuje, jak kształtuje się ilość zrealizowanych inicjatyw w miastach i gminach, 

które w 2020 r. wykazały aktywność w kontaktach z partnerami zagranicznymi: 
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BIAŁA 

W 2020 r. gmina Biała zakończyła projekt pod nazwą: „Zapobieganie procesom degradacji obiektów 

kulturowych i historycznych”.  Przedsięwzięcie było kolejną transgraniczną inicjatywą, angażującą 

Gminę Biała i Gminę Osoblaha. Na bazie pozytywnych doświadczeń we współpracy w pierwszym 

projekcie inwestycyjnym tych partnerów (tzn. „W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy”), 

gminy skutecznie przygotowały kolejny pomysł do aplikacji o środki zewnętrzne na jego realizację. 

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-

czeskiego poprzez odnowę (Gmina Osoblaha) i udostępnienie (Gmina Biała) atrakcji, świadczących 

o wspólnym dziedzictwie kulturowym tego obszaru. Burzliwe dzieje regionu związane są 

nierozerwalnie z konfliktami zbrojnymi, falami najazdów, walkami o różnym podłożu. Pamięć o tych - 

często wspólnych - bataliach to element tożsamości i stanowi podstawę zrozumienia czasów 

współczesnych.  

Założenia projektu to: 

 renowacja pomnika wyzwolenia w Osobłodze i zachowanie tego obiektu od zniszczenia 

i zapomnienia, wręcz zwrócenie uwagi mieszkańców i turystów na ten obiekt, aby wskazać 

ważny element historii całego pogranicza; 

 udostępnienie zabytku średniowiecznego grodziska wraz z szańcem szwedzkim w Białej 

i podniesienie poziomu atrakcyjności obiektu o ważnym znaczeniu kulturowym i 

historycznym. 

 

Istotą projektu było tym samym zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze wsparcia w oparciu 

o wspólne dziedzictwo kulturowe (pamięć o konfliktach zbrojnych), a przez to pobudzanie rozwoju 

pogranicza: służyć temu będzie nie tylko odnowienie/udostępnienie atrakcji turystycznych, ale 

również wzajemne wizyty przedstawicieli partnerskich gmin w trakcie realizacji projektu oraz 

promocja potencjału turystycznego partnerów w formie wspólnej ulotki i promocyjnego materiału 

filmowego. 

Całkowita wartość projektu: 73.986,34 euro. Projekt został zakończony w dniu 31.10.2020 r. 

Partnerem zagranicznym była Gmina Osoblaha położona w Kraju Morawsko-Śląskim u Republice 

Czeskiej.  

Gmina realizuje także następujące projekty z partnerem czeskim:  

1) (Bez)graniczna kultura 

2) W zdrowym ciele - zdrowy duch! 

3) Kto gra, nie sjest zły 

4) Pozostać w pamięci pokoleń 

5) Bezpieczniej na pograniczu 

6) Łączy nas sport 

Obostrzenia pandemiczne znacznie utrudniły ich realizację, jednak podejmowane były te działania, 

które nie stały w konflikcie z bezpieczeństwem mieszkańców, dla przykładu: przeprowadzono prace 
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budowlane, odbyła się także jedna z 6 wizyt studyjnych - pozostałe zostały wstrzymane ze względu na 

sytuację epidemiczną. 

Przy czym gmina Biała uwzględniła w swojej ankiecie jedynie działania urzędu gminy, nie biorąc pod 

uwagę działań ośrodka kultury czy innych jednostek.   

 

BRANICE 

Gmina zrealizowała obóz zimowy, w ramach projektu partnerskiego „Talent za Talent”. Dzieci i 

młodzież z Krnova oraz gminy Branice miały okazję spędzenia czasu w Schronisku pod Pradziadem w 

dniach 14-16.02.2020 r. Było to wydarzenie o charakterze sportowym.  

 

GŁUCHOŁAZY  

Gmina zrealizowała 3 projekty z partnerem czeskim – Zlatymi Horami: 

1. Jubileuszowy Festiwal Szachowy z okazji 30-lecia Pucharu Gór Opawskich na pograniczu 

polsko-czeskim. Główną grupą docelową stanowili uczestnicy turniejów szachowych i 

miłośnicy szachów oraz dzieci w wieku szkolnym Gminy Głuchołazy, Zlatych Hor. Potencjalną 

grupą byli również mieszkańcy gmin pogranicza oraz turyści przebywający w Głuchołazach. 

2. Po śladach złota - pieszo i na rowerze – projekt rozpoczęty w 2020 r., którego zakończenie 

zaplanowano na wrzesień br. Główną grupą docelową projektu są turyści i odwiedzający z 

Republiki Czeskiej i Polski (odnowiony szlak turystyczny, atrakcyjne transgraniczne trasy 

rowerowe, przewodnik z mapą), którym czesko-polskie pogranicze będzie przedstawione 

jako interesujący obszar z bardzo dużą ilością zasobów kulturowych i przyrodniczych. Grupę 

docelową projektu będą stanowili również mieszkańcy (odwiedzanie miast partnerskich, 

wiedza o reliktach dawnego wydobycia złota, uczestnictwo w wydarzeniach), co wzmocnieni 

więzi pomiędzy miastami partnerskimi.  

3. Bieg Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim – projekt rozpoczęty we wrześniu 2020, ma 

zakończyć się w listopadzie 2021 r. Główną grupą docelową są dzieci i młodzież z terenu 

miejskiego i wiejskiego pogranicza, zawodnicy nie mundurowi z Polski i z Czech oraz 

zawodnicy mundurowi z Polski i z Czech.  Potencjalną grupą będą również mieszkańcy gmin 

pogranicza oraz turyści przebywający w Głuchołazach. 

 

KĘDZIERZYN-KOŹLE  

W 2020 r. zrealizowane zostały 3 projekty z partnerami czeskimi – miastami Nahod, Hronov i Czeska 

Skalica:  

1. Spotkanie robocze w ramach projektu pn. "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa", 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska. 

2. Wydarzenie integracyjne pn. „Jiřinkové slavnosti/Święto Dalii” w ramach projektu pn. 

"Transgraniczna integracja międzypokoleniowa", współfinansowanego przez Unię Europejską 
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ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

3. Spotkanie robocze w ramach projektu pn. "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa", 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska. 

 

ŁAMBINOWICE 

W ramach współpracy zagranicznej Gmina Łambinowice wraz z Centralnym Muzeum Jeńców 

Wojennych współpracowała z Ambasadą Rumunii przy realizacji inicjatywy finansowanej przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii - Rumuńskie Biuro Pamięci Bohaterów, polegającej na 

renowacji i konserwacji 2377 krzyży nagrobnych jeńców rumuńskich pochowanych na Starym 

Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach oraz rewitalizacji części sektora A na w/w Cmentarzu 

(usuwanie drzew, karczowanie pni, odtworzenie alejek, dosadzenie żywopłotu).   

NIEMODLIN 

Projekt "Iluminacja przestrzeni publicznej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie" został 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 

budżetu państwa. "Przekraczamy granice – Euroregionu Pradziad". Czeskim partnerem projektu było 

– Prażmo. W październiku 2020 r. z udziałem partnerów z Prażma odbyła się inauguracja iluminacji 

świetlnej. 

 

NYSA 

Nysa wykazała 7 inicjatyw zrealizowanych przez szkoły – m. in. Projekty e-Twinning oraz Erasmus+. 

Ciekawym projektem zrealizowanym ze szkołą w Kołomyi był projekt "DRZEWA DIALOGU", 

realizowany w dniach od 1 sierpnia do 31 października 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Nysie. Projekt ten finansowany był ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Partner w projekcie to Kolomyiska Himnazja nomer 7 w Kołomyi 

(Ukraina), z którą szkoła współpracuje od 5 lat. Celem projektu było nawiązanie międzykulturowego 

dialogu i poszerzenie wiedzy uczestników o swoich krajach, ich kulturze, historii, zwyczajach, 

geografii, symbolach narodowych. Ze względu na sytuację pandemii projekt realizowaliśmy w 

przestrzeni wirtualnej. W dniach od 5 do 9 października grupy młodzieży z Nysy i Kołomyi ściśle 

współpracowały, dzieląc się wiedzą, doświadczeniami, tworząc prezentacje, pokazując piękno swego 

miasta i okolic i inspirując się do kolejnych działań.  
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OPOLE 

Miasto Opole wykazało 11 inicjatyw z partnerami zagranicznymi zrealizowanych w roku 2020. 

Partnerzy zagraniczni to przede wszystkim miasta partnerskie stolicy regionu oraz placówki 

dyplomatyczne: 

1. Wizyta przedstawicieli Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce; prezentacja oferty 

miasta w dziedzinie kultury 

2. Projekt „Parasolka Solidarności” – warsztaty artystyczne dla opolskich uczniów z udziałem 

artystki z Grasse 

3. Udział Opola w akcji Global Greening z okazji Dnia św. Patryka – z inicjatywy Ambasady 

Irlandii w Polsce 

4. Projekt „Miasta partnerskie w czasach koronawirusa” – prezentacja zdjęć i relacji na portalu 

Facebook. W inicjatywę zaangażowały się: Alytus (Litwa), Bruntál (Czechy), Cento (Włochy), 

Ingolstadt (Niemcy), Mülheim an der Ruhr (Niemcy) oraz Poczdam (Niemcy).  

5. „3rd Potsdamer Europafest” – prezentacja wystawy fotograficznej na portalu Facebook z 

okazji 75. rocznicy Dnia Zwycięstwa. 

6. Realizacja ogrodu wystawowego Miasta Opola w ramach Bawarskich Targów Ogrodniczych 

Landesgartenschau 2020 w Ingolstadt. 

7. Projekt „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntálu” – wizyty studyjne blogerów w obu 

miastach; relacja na blogach; promocja turystyczna. Projekt zrealizowany przy dofinasowaniu 

w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz z budżetu państwa. 

8. Wizyta konsula generalnego Ukrainy w Krakowie. 

9. Wizyta konsul generalnej Węgier w Krakowie. 

10. Wizyta konsula honorowego Estonii we Wrocławiu. 

11. Prezentacja plenerowej wystawy „500. rocznica pierwszego opłynięcia Ziemi: wyprawa 

Magellana i Elcano (1519-1522)” – z inicjatywy Ambasady Hiszpanii w Polsce; wydarzenia 

towarzyszące – spotkanie online z podróżnikiem oraz konkurs plastyczny. 

 

OTMUCHÓW 

Delegacja z Otmuchowa udała się do Albanii. Główną inicjatywą wyjazdu do miasta partnerskiego 

Lezhe w Albanii było udzielenie pomocy humanitarnej mieszkańcom Lezhe i okolic, poszkodowanym 

podczas trzęsienia ziemi, które miało miejsce pod koniec listopada 2019 roku. Podczas wizyty 

podpisano obustronne umowy partnerskie dotyczące udzielenia pomocy poszkodowanym oraz 

dokonano przekazania zakupionych na miejscu potrzebnych rzeczy. 
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OZIMEK 

Ozimek, w przerwie pomiędzy kolejnymi falami zachorowań, zorganizował wycieczkę rowerową do 

Rymarzowa. Przyjacielska wizyta u czeskich partnerów odbyła się we wrześniu.  

 

PACZKÓW  

Paczków, poza inicjatywą związaną z podpisaniem umowy z partnerem czeskim, zrealizował dwie 

inicjatywy z Ejszyszkami – miastem partnerskim na Litwie; jedna z nich to spotkania mające na celu 

wymianę doświadczeń, druga pomoc w stosunku do partnerów. Pomoc materialne została 

przekazana także pod adresem partnera ukraińskiego – miasta Tłumacz.  

 

PAWŁOWICZKI 

Delegacja gminy, złożona z oficjalnych przedstawicieli oraz strażaków udała się do partnera 

niemieckiego – Lindenfels, w celu podtrzymania relacji partnerskich.  

 

POKÓJ 

Gmina Pokój, wraz z niemieckim partnerem - Heimatkreis Carlsruhe, tradycyjnie zorganizowała, w 

dniach 3-4 października w Dąbrówce Dolnej, Festiwal Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von 

Webera. 

 

POPIELÓW 

W 2020 r. gmina zrealizowała następujące działania z partnerem czeskim: 

1. Projekt „Kultura ponad granicami” realizowany we współpracy z gminą Domašov u 

Šternberka (działania kulturalne w obydwu gminach) – wyjazd przedstawicieli gminy w celu 
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omówienia projektu; ze względu na COVID na 2021 r. realizacja zadań przełożona na 2021 r. 

oraz zespołu „Siołkowiczanki” na tradycyjne noworoczne spotkanie z muzyką. 

2. Projekt „Kuchnia ponad granicami” realizowany we współpracy z gminą Domašov u 

Šternberka (działania kulturalne w obydwu gminach) – zrealizowano prace przygotowawcze 

do realizacji przesuniętej ze względu na COVID na 2021 r. 

3. Projekt „U nas wszystko gra” realizowany przez Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i 

Rekreacji w Popielowie we współpracy z gminą Domašov u Šternberka oraz instytucjami 

kultury w Šternberku (działania kulturalne w obydwu gminach) - zrealizowano prace 

przygotowawcze do realizacji przesuniętej ze względu na COVID na 2021 r. 

4. Projekt „Společná historie = společná budoucnost” - zrealizowano wyjazd zespołu 

„Siołkowiczanki” i przedstawicieli gminy na Novoroční posezení s cimbálovou muzikou w dniu 

4.01.2020 r.; pozostałe działania ze względu na COVID zostały przełożone na 2021 r. 

 

PRÓSZKÓW 

Władze Prószkowa odbyły spotkanie online z partnerem niemieckim – Hünfeld, w celu omówienia 

roku 2020 r. oraz planów na kolejne działania w ramach partnerstwa Prószków-Hünfeld w roku 2021 

r., do których należeć mają wymiana szkół, spotkania kulturalne i wiele innych. 

PRUDNIK 

Prudnik tradycyjnie wykazuje największą aktywność spośród gmin województwa opolskiego, za 

sprawa licznych i bogatych w wydarzenia projektów realizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury. 

W roku 2020 realizowano takie projekty jak: „Nasz świat muzyki” (w ramach projektu odbył się np. 

koncert noworoczny), „Sztuka na pograniczu” (liczne warsztaty), „Precz z nudą” (tutaj zorganizowano 

m.in. wspólny wyjazd na narty), „Wspólny rok kulturalny”, „Nasz świat muzyki”, czy konkurs 

fotograficzny „Region oczami młodych”. Ponad to w Prudniku realizowano także takie polsko-czeskie 

projekty jak: „Rymarov i Prudnik. Miasta tkaczy” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, „Światło na zabytki. Odkrywane dziedzictwo polsko – czeskiego pogranicza” ze 

środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, „Prudnik i Krnov na wyciągnięcie ręki” oraz 

„Wsparcie współpracy ponadgranicznej samorządów Krnowa i Prudnika”.  

  Wystawa Prudniczan portret własny, w ramach    

  projektu „Sztuka na pograniczu” 
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REŃSKA WIEŚ 

Gmina Reńska Wieś zrealizowała 2 projekty z partnerem czeskim Andelską Horą: Spotkanie dot. 

realizacji wspólnych projektów oraz złożenie i realizacja wspólnego projektu z PO WT  PL-CZ 

dotyczącego współpracy strażaków. Ponad to kolejne 3 inicjatywy gmina zrealizowała z partnerami 

węgierskimi:  

 spotkanie z udziałem węgierskich partnerów z Szendehely dot. planu działania naszych 

partnerstw na lata 2020-2021 

 udział w obchodach święta państwowego - Dnia Św. Stefana w Nograd, 

 omówienie dalszej współpracy i realizacji projektu wymiany młodzieży podczas wizyty władz 

gminy Neuenstein w Reńskiej Wsi.  

 

II.3. KIERUNKI GEOGRAFICZNE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ GMIN 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU 2020 

Łącznie gminy województwa opolskiego w 2020 podejmowały inicjatywy z 16 państwami świata. 

Najwięcej inicjatyw w 2020 roku gminy województwa opolskiego zrealizowały z partnerami z Czech – 

46 inicjatyw (co stanowi ponad 63% wszystkich zrealizowanych inicjatyw), z czego niemal połowa to 

inicjatywy wykazane przez Prudnik. Znacznie mniej inicjatyw zrealizowano z Niemcami – 8, Węgrami 

– 4 oraz Ukrainą i Litwą 3. W sumę inicjatyw wliczają się też przedsięwzięcia, w które zaangażowało 

się wielu partnerów zagranicznych. Wśród państw, które znalazły się w ankietach są te, z którymi 

szkoły realizowały wielonarodowe projekty typu eTweening. Poniższy wykres aktywności zagranicznej 

gmin z podziałem na państwa nie uwzględnia tych inicjatyw, ponieważ nie mają one istotnego 

wpływu na kształtowanie się relacji partnerskich w regionie.  
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III. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO W ROKU 2020 

W celu przeprowadzenia corocznego monitoringu kontaktów zagranicznych samorządu 

terytorialnego w roku 2020 starostwa powiatowe województwa opolskiego poproszone zostały o 

wypełnienie ankiety zawierającej pytania dotyczące kwestii związanych ze współpracą 

międzynarodową. Wypełnione ankiety dostarczyły w rezultacie wszystkie starostwa powiatowe z 

terenu województwa opolskiego. Mimo niesprzyjającym kontaktom z zagranicą warunków, większość 

powiatów podejmowała inicjatywy z partnerami zagranicznymi – zwłaszcza w dziedzinie edukacji i 

współpracy międzynarodowej szkół, których organem prowadzącym jest powiat. Powiaty brzeski, 

głubczycki oraz nyski na pytanie czy realizowały inicjatywy z partnerami zagranicznymi w roku 2020 

odpowiedziały przecząco. Może to wiązać się jednak z tym, że nie wszystkie powiaty uwzględniają w 

swoich ankietach działania podejmowane przez placówki edukacyjne czy jednostki organizacyjne.   

 

III.1. MIĘDZYNARODOWE UMOWY PARTNERSKIE POWIATÓW 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU 2020 

W roku 2020 powiaty z terenu województwa opolskiego nie podpisały nowych umów z partnerami 

zagranicznymi. Z 11 powiatów województwa opolskiego (inicjatywy Miasta Opole podsumowane 

zostały w części dotyczącej miast i gmin) wszystkie powiaty zawarły partnerstwa z partnerami 

zagranicznymi.   

 

III.2. AKTYWNOŚĆ ZAGRANICZNA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

W ROKU 2020 

Ogólna liczba inicjatyw, jakie powiaty województwa opolskiego podejmowały we współpracy 

z partnerami zagranicznymi w 2020 roku wyniosła 34.  (w 2016 roku: 121). Powiaty: brzeski, 

głubczycki i nyski nie wykazały w ankietach inicjatyw zrealizowanych z partnerami zagranicznymi w 

roku 2020.  

Najbardziej aktywnymi powiatami we współpracy zagranicznej w roku 2017 były: 

1) powiat kędzierzyńsko-kozielski – 13 inicjatyw – liczba inicjatyw realizowanych w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim utrzymuje się na podobnym poziomie w porównaniu do lat 

ubiegłych, 

2) powiat krapkowicki i namysłowski – po 6 inicjatyw, 

3) powiat opolski – 3 inicjatywy. 

 

Liczbę inicjatyw z partnerami zagranicznymi, zrealizowanymi przez starostwa powiatowe oraz ich 

jednostki organizacyjne obrazuje poniższy wykres: 
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Większość wykazanych inicjatyw wpisuje się w dziedzinę edukacji. Dla przykładu: szkoły prowadzone 

przez powiat kędzierzyńsko-kozielski realizują każdego roku różnorodne projekty we współpracy 

z partnerami zagranicznymi. Należą do nich wielonarodowe projekty w ramach eTwinnig, ale także 

inne wpisujące się w ponadnarodową mobilność uczniów, którzy w roku 2020 brali udział w 

wymianach uczniowskich oraz brali udział w zagranicznych stażach i praktykach. Część tych inicjatyw 

odbyła się zdalnie, jak np. Polsko Izraelskie spotkania młodzieży, czy Polsko Ukraiński Przegląd Kolęd. 

Ważną rolę odgrywa we współpracy, co roku, Zespół Szkół Żeglugi Śródladowej – młodzież bierze 

udział w praktykach zawodowych, a orkiestra szkolna występuje na prestiżowych wydarzeniach w 

Europie.  W roku 2019 wystąpiła np. na antenie niemieckiej telewizji RTL, a także we Francji. Szkoły 

tej dotyczą także inicjatywy we współpracy z partnerami UE – w roku 2020 Holandii dot. kształcenia 

w zakresie żeglugi śródlądowej oraz wspólnej pracy nad analizą dyrektyw unijnych w sprawie 

kwalifikacji zawodowych; udział w pracach nad tworzeniem ujednoliconego systemu egzaminowania 

EDINA.  

Podobnie kształtowały się dziedziny inicjatyw wykazanych przez powiat namysłowski – zrealizowano 

tutaj głównie wielonarodowe projekty w ramach programu Erasmus+. W ramach tych projektów 

zrealizowano np. 4-tygodniowe praktyki zawodowe 16 uczniów kierunków technik agrobiznesu 

i technik architektury krajobrazu, w południowej Hesji.  Ciekawą inicjatywą była współpraca Zespołu 

Szkół Rolniczych w Namysłowie ze szkołą rolniczą w Zaleszczykach na Ukrainie. Współpraca ta 

dotyczyła wymiany doświadczeń.  

Powiat krapkowicki pracował ze Stowarzyszeniem Gmin Jabłonkowskich nad  wspólnym projektem  

na 2021 r., pn. „Do biegu, dla serca, START! Chcete-li utéct, pro srdce, ZAČNĚTE! 

Do inicjatyw o charakterze charytatywnym należało przygotowanie i przekazanie paczek 

świątecznych dla dzieci z domów dziecka prowadzonych przez Powiat Opolski. W 2020 roku 

sześćdziesiąt pięć paczek z partnerskiego powiatu Saalfeld-Rudolstadt w Turyngii trafiło do trzech 

domów dziecka prowadzonych przez powiat opolski.  Początek tradycji dały pierwsze paczki dla dzieci 

z Domu Dziecka w Turawie przekazane po powodzi w 1997 roku. Potem, kiedy domy dziecka przejęły 
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powiaty, akcja była kontynuowana, a nawiązane przy tej okazji kontakty przerodziły się w 

partnerstwo między powiatami opolskim i Saalfeld – Rudolstadt, przypieczętowane z czasem 

stosowną umową. Zeszłoroczną akcję przygotował - jak co roku – partnerski powiat i tamtejszy bank 

 Sparkasse. Każda rodzina szykowała spersonalizowaną paczkę dla konkretnego dziecka, konsultując z 

placówką, co powinno się w niej znaleźć, co jest najbardziej potrzebne, co się dzieciom spodoba, na 

co czekają. Powiat odebrał paczki, a do darczyńców z powiatu Saalfeld-Rudolstadt trafiły 

przygotowane własnoręcznie przez dzieci świąteczne pierniczki i kartki z życzeniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3. KIERUNKI GEOGRAFICZNE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU 2020 

Łącznie powiaty województwa opolskiego w 2020 r. podejmowały inicjatywy z 10 krajami świata, nie 

wliczając w to krajów zaangażowanych w wielonarodowe projekty typu eTwinning oraz Erasmus+.  

Najwięcej inicjatyw w 2020 roku powiaty województwa opolskiego zrealizowały z partnerami 

z Niemiec – 8 inicjatyw, co stanowi 23,5% wszystkich zrealizowanych inicjatyw, z Republiki Czeskiej 

oraz z Ukrainy – 5 inicjatyw, co stanowi 14,7% wszystkich zrealizowanych inicjatyw. Podział inicjatyw 

na poszczególne kierunki geograficzne obrazuje poniższy wykres: 
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III.4. WSPÓŁPRACA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  

Z PARTNERAMI Z REGIONÓW PARTERSKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  

W ROKU 2020 

Powiaty z terenu województwa opolskiego zrealizowały w 2020 roku 9 inicjatyw z partnerami w 

regionach partnerskich województwa opolskiego. Wykazano 4 inicjatywy zrealizowane z partnerami z 

kraju morawsko-śląskiego, 3 z partnerami z obwodu iwanofrankiwskiego oraz 2 z Nadrenii-

Palatynatu.   

Powiat krapkowicki obchodził w lutym 2020 r. 20-lecie partnerstwa pomiędzy powiatem 

Altenkirchen, położonym w Nadrenii-Palatynacie. O tym, że mimo upływu lat ta współpraca ma 

znaczenia, odbywa się w wielu obszarach i wciąż są pomysły na nowe - mówiono podczas spotkania, 

którego głównym punktem było podpisanie odnowienia zawartego w 2000 roku partnerstwa. 

Podpisało je 6 starostów, obecni - Maciej Sonik, Peter Enders oraz byli - Albert Macha, Joachim 

Czernek, Michael Liber i Alfred Beth. Wizyta delegacji z Niemiec rozpoczęła się od roboczego 

spotkania mającego wyznaczyć plany współpracy na przyszłość. Mówiono o realizacji zadań, które na 

przestrzeni ostatnich lat odbywały się cyklicznie jak turnieje młodzieżowych drużyn piłkarskich, 

spotkania kół gospodyń wiejskich, czy wymiany młodzieżowo, ale przedstawiono też obszary, w 

których partnerstwo mogłoby się rozwinąć i wspomniano między innymi o możliwej 

międzynarodowej współpracy strażaków ochotników, czy projektach ekologicznych.  

Inicjatywa powiatu oleskiego, realizowana wspólnie z Bogorodczanami na Ukrainie to udział w Biegu 

Przyjaźni. 

Powiat opolski przekazał samochód do przewozu niepełnosprawnych dla dzieci z ośrodka 

rehabilitacyjnego w partnerskim powiecie Dolina. To część projektu „Step into life” („Krok w życie”). 

Samochód był przez jakiś czas wykorzystywany w prowadzonym przez powiat Domu Pomocy 

Społecznej, ale podobnie jak sprzęt przekazywany przez strażaków OSP ukraińskim kolegom, jest w 

dobrym stanie, spełnia wymogi techniczne i może jeszcze długo posłużyć dzieciom z ośrodka. Są to 

dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności, w tym również niedowidzące i niedosłyszące. 

W ośrodku rehabilitacyjno - kompensacyjnym w Wygodzie (powiat doliński) niepełnosprawni 

wychowankowie uczą się, mieszkają i usamodzielniają. Dzięki pomocy powiatu opolskiego w ramach 

projektu „Step into life” udało się między innymi wyposażyć pomieszczenia, które w tym 

usamodzielnianiu się pomagają. Ośrodek w Wygodzie jest modelową placówką dla dzieci z 

niepełnosprawnościami w skali całej Ukrainy. Pracująca tam kadra wzoruje się na najlepszych 

światowych rozwiązaniach z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i  dzieli się nimi z innymi 

tego typu miejscami w kraju. W tym celu wygodzki ośrodek organizuje sympozja z udziałem 

ekspertów z zagranicy, w tym także z USA czy Kanady. 

 

Za zaangażowanie w projekt „Step into life” starosta opolski otrzymał ważne w obwodzie 

iwanofrankowskim odznaczenie od włodarzy, będących odpowiednikami marszałka województwa i 

wojewody. 
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Miłym opolskim akcentem ostatniej wizyty w ośrodku w Wygodzie była „kuchenna rewolucja”: 

starosta i wicestarosta Leonarda Płoszaj pomogli w przygotowaniu przez tamtejsze kucharki 

typowego śląskiego obiadu dla uczniów i wychowanków, zakończonego deserem z przywiezionym z 

powiatu opolskiego kołoczem - w roli głównej. 

 

 
 

Powiat prudnicki realizował projekt „Najnowsza Historia Pogranicza” realizowany we współpracy z 

Miastem Javornik. W roku 2020 r. wydano publikację pt.: „Wielka Księga Opozycji na pograniczu – 

Tom III”, w której przedstawione zostały biografie opozycjonistów, bohaterów okresu PRL oraz 

zaprezentowana została rola, jaką w historii politycznej lat 1945 – 1989 odegrali mieszkańcy terenów 

pogranicza. Wydana została także publikacja pt.: „Ziemia Prudnicka w latach 1945 – 1974. Dzieje. 

Gospodarka. Kultura”. Publikacja ta stanowi uzupełniony o bogatą galerię zdjęć reprint książki 

wydanej w 1978 roku z inicjatywy i na koszt ówczesnego Urzędu Miasta i Gminy Prudnik przez 

Wydawnictwo Instytutu Śląskiego. Publikacja ta przedstawia polityczne, gospodarcze, społeczne i 

kulturalne przeobrażenia w regionie, w tym także charakterystykę geograficzną środowiska regionu, 

omówienie zabytków sztuki oraz przedstawienie ramowego założenia rozwoju gospodarczego, a 

zwłaszcza urbanistycznego miast – gmin Prudnika, Głogówka i Białej. 
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Kolejną inicjatywą był projekt „Na przygranicznej wodzie bezpieczniej” realizowany z 

Mikroregionen Krnovsko. W ramach projektu zostało zakupione niezbędne wyposażenie dla WOPRu 

(m.in. skuter wodny, przyczepa pod skuter wodny, przyczepa podłodziowa, kombinezony ratownicze) 

i Stowarzyszenia Krótkofalowców Euroregionu Pradziad (m.in. radiostacja, antena na pełny zakres). 

Została także wydana broszura na temat udzielania pierwszej pomocy na szlakach turystycznych. W 

broszurze zostały zawarte zasady udzielania pierwszej pomocy, numery alarmowe do instytucji 

zapewniających bezpieczeństwo na pograniczu polsko – czeskim oraz procedury postępowania w 

przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych. 
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IV. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA INSTYTUCJI WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO W ROKU 2020 - DZIEDZINY I KIERUNKI.  

 

Rozdział ten prezentuje współpracę instytucji, organizacji pozarządowych z terenu Województwa 

Opolskiego oraz instytucji – jednostek podległych Samorządowi Województwa Opolskiego. Jednostki 

te prezentują aktywną działalność w dziedzinie gospodarki, ochrony zdrowia, kultury, edukacji, 

sportu, turystyki. Przykładem do oceny takiej działalności mogą być sprawozdania dotyczące 

kontaktów z partnerami zagranicznymi przekazane nam przez następujące instytucje województwa 

opolskiego: 

 

1. Uniwersytet Opolski 

2. Politechnika Opolska 

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 

4. Muzeum Wsi Opolskiej 

5. Muzeum Śląska Opolskiego 

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu 

8. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera 

9. Izba Rzemieślnicza 

10. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

11. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Odział Wojewódzki w Opolu 

12. Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży 

13. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

14. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 

15. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna  

16. Fundacja Rozwoju Śląska 

17. Wojewódzki Urząd Pracy 

 

Na podstawie przesłanych sprawozdań możemy ocenić współpracę zagraniczną ww. instytucji. 

Bardzo istotnym czynnikiem jest dobrowolność składania sprawozdań. Warto podkreślić, iż Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego nie może  w żaden sposób narzucać obowiązku przesyłania 

ankiet dotyczących kontaktów z partnerami zagranicznymi. Dlatego też bierzemy pod uwagę ocenę 

kontaktów międzynarodowych tylko tych instytucji, które przekazały dane dotyczące współpracy 

z partnerami zagranicznymi. W 2020 roku ww. instytucje przeprowadziły ogólnie 407 inicjatyw. 

 

W 2020 roku świat mierzył się z nowym wyzwaniem – Covid -19. Nie był to łatwy rok również dla 

współpracy międzynarodowej. Pandemia Covid-19 ograniczyła bezpośrednie relacje z partnerami 
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zagranicznymi. Niestety w wielu przypadkach trzeba było zmieniać plany, przeorganizowywać swoje 

działania, odwoływać przygotowane przedsięwzięcia czy wizyty zagraniczne. Uczelnie, instytucje 

i organizacje pozarządowe mimo pandemii starały się prowadzić współpracę  międzynarodową. 

Większość podejmowanych przedsięwzięć została przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej, niektóre 

przedsięwzięcia były prowadzone tradycyjnie z uwzględnieniem wszelkich wymogów sanitarnych. 

Część instytucji i organizacji pozarządowych w 2020 roku nie prowadziła żadnych działań związanych  

z kontaktami zagranicznymi, co było spowodowane też wszystkimi dodatkowymi obostrzeniami 

związanymi z COVID-19. 

 

Na podstawie ankiet złożonych przez instytucje województwa opolskiego mieliśmy możliwość 

zapoznać się i jednocześnie ocenić działalność instytucji naukowych, stowarzyszeń, organizacji 

pozarządowych oraz instytucji samorządowych Województwa Opolskiego z partnerami zagranicznymi 

w 2020 roku. Podstawą  do porównania była analiza działalności ww. instytucji pod względem 

dziedzin, inicjatyw, ilości podpisanych umów, kierunków geograficznych współpracy oraz stopnia 

zaangażowania partnerów zagranicznych w 2020 roku w realizację projektów. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Samorządu Województwa 

Opolskiego. Wzorem lat ubiegłych instytucje  z terenu województwa opolskiego sięgają po nowe 

środki na realizację swoich zadań z dotacji krajowych, wykorzystują środki unijne oraz z budżetu 

Województwa Opolskiego, zgłaszają swoje przedsięwzięcia z partnerami zagranicznymi do udziału  

w konkursach o nagrody Marszałka Województwa Opolskiego oraz biorą udział   w otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego. 

Współpraca z partnerami zagranicznymi w województwie opolskim staje się niezwykle istotna dla 

instytucji, co ma też swoje przełożenie na ich rozwój oraz rozwój regionu. Zgodnie z zapisami 

„Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego” współpraca międzynarodowa 

regionu kształtowana jest m.in. poprzez czynniki związane z rozwojem gospodarczym województwa, 

rozwojem kultury i edukacji. Instytucje realizują swoje przedsięwzięcia z udziałem wielu partnerów 

zagranicznych nie tylko z Europy, lecz także z partnerami z innych kontynentów a nawet z najdalszych 

zakątków świata. Co roku instytucje do swoich projektów angażują nowych partnerów. Fakt ten 

powoduje, iż projekty te z każdym rokiem nabierają nowych kształtów. To właśnie za sprawą 

opolskich instytucji naukowych rośnie zainteresowanie partnerami zagranicznymi, co ma też swoje 

odzwierciedlenie w ilości realizowanych projektów z uczelniami zagranicznymi  

oraz w rozwoju działalności naukowo-badawczej. 

Podmioty działające na terenie województwa opolskiego prezentują bardzo dużą  aktywność w 

różnych obszarach tematycznych. Dla wielu z nich realizowanie zadań własnych wspólnie z 

partnerami zagranicznymi jest istotnym elementem rozwoju instytucjonalnego oraz usług 

oferowanych mieszkańcom województwa i nie tylko. Najistotniejszym obszarem współpracy jest 

edukacja. Obszar ten obejmuje edukację formalną realizowaną przez szkoły wyższe oraz edukację 

nieformalną czyli pozainstytucjonalną proponowaną przez stowarzyszenia i fundacje. 

Nie patrząc na wszelkie możliwe ograniczenia związane z pandemią COVID-19  

w 2020r, najwięcej inicjatyw współpracy odnotowano w dziedzinie edukacji (280) za sprawą instytucji 

naukowych Województwa Opolskiego, co stanowi ponad 68% wszystkich inicjatyw zrealizowanych 

przez instytucje w 2020 roku. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż uczelnie w różny sposób opisują 

działania z partnerami zagranicznymi, co też jest trudne do jednolitej oceny i analizy. 



30 
 

 

Politechnika Opolska w 2020 roku w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi zrealizowała 

110 inicjatyw. W ramach projektu ERASMUS+ były realizowane wyjazdy studentów na studia 

zagraniczne, przyjmowano studentów zagranicznych na studia, zrealizowano wyjazdy studentów na 

praktyki zagraniczne w ramach programu. Zostały przeprowadzone wyjazdy pracowników naukowych 

 w celach dydaktycznych oraz pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych. Pracownicy 

uczelni wzięli udział w wielu konferencjach (również online), spotkaniach międzynarodowych oraz 

badaniach naukowych, m.in. w ramach programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA. W 

2020 roku uczelnia współpracowała z ponad 100 uczelniami partnerskimi. Współpraca ta była 

realizowana w oparciu o kontakty indywidualne lub zespołowe z różnymi uczelniami 

 i instytucjami z całego świata na podstawie podpisanych umów oraz angażowanie nowych 

partnerów do współpracy w projekty naukowo-badawcze, wykłady na uczelniach zagranicznych, 

udział w konferencjach naukowych, wspólne warsztaty prowadzone z partnerami zagranicznymi. 

Uczelnia w 2020 roku podpisała 17 umów z partnerami zagranicznymi. W najszerszym zakresie 

współpraca była realizowana z partnerami z Czech (40 inicjatyw), Hiszpanii(20 inicjatyw), 

Portugalii(20 inicjatyw), Włoch(14) i Turcji(13 inicjatyw). 

 

Uniwersytet Opolski w 2020 roku prowadził współpracę z 94 uczelniami zagranicznymi w ramach 

zawartych umów o współpracy. Oprócz tego uczelnia  w 2020 roku podpisała 36 umów bilateralnych 

m.in. z uczelniami z Czech(5), Ukrainy(4),Turcji(3), Francji(3) i Niemiec(3).W najszerszym zakresie 

współpraca była realizowana z partnerami z Turcji, Hiszpanii, Niemiec i Czech. Współpraca ta polegała 

na prowadzeniu wspólnych badań, przygotowywaniu wspólnych publikacji, wymianie pracowników 

i studentów. Realizowane były międzynarodowe programy wymiany studentów, m.in. ERASMUS+. W 

 ramach ww. programu współpraca prowadzona była na podstawie podpisanych umów bilateralnych 

i dotyczyła współpracy naukowo-badawczej, udziału w konferencjach naukowych (również online) 

oraz studenckich, wykładów i wymiany naukowej. Ponadto uczelnia realizowała wiele wspólnych 

projektów badawczych w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej  

z partnerami zagranicznymi. Współpraca naukowo-badawcza realizowana była poprzez wspólne 

wyjazdy, studia, staże naukowo-badawcze i szkoleniowe oraz udział w przedsięwzięciach naukowych. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w 2020 roku aktywnie współpracowała ze 127 

partnerami zagranicznymi m.in. z Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji i Czech. W ramach ww. 

współpracy podpisano 7 umów międzynarodowych, min. z partnerami z Grecji, Czech, Albanii, 

Algierii, USA i Tajlandii. Współpraca uczelni prowadzona była w ramach programu Erasmus+ i 

dotyczyła wymiany akademickiej studentów i wykładowców oraz pracowników administracji w 

ramach zawartych umów o porozumieniu i współpracy. Nowe kierunki uczelni: Tajlandia i Algieria. 

Niezwykle istotną rolę w szerzeniu edukacji obywatelskiej realizuje Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji. Przykładem działań innowacyjnych jest realizacja projektu edukacyjnego 

współfinansowanego z funduszy EOG – Edukacja „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia 

polskiej edukacji. Kierunek Islandia”. W ramach projektu odbyły się intensywne, tygodniowe, 

warsztaty prowadzone przez dwie trenerki z Islandii: Kristin Einarsdottir i Sarah Jane Anthony z Leikur 

ad Laera. Tematem warsztatów było wykorzystanie autorskich metod Play to Learn More i Smart 

English w celu uatrakcyjnienia lekcji w szkole podstawowej. W projekcie wzięło udział 28 nauczycieli i 

5 konsultantów, a łącznie przeszkolono 260 nauczycieli. RZPWE realizuje współpracę z wieloma 
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partnerami, m.in. z Hiszpanii, Francji, Litwy, Niemiec i Chorwacji. Nowym kierunkiem współpracy jest 

Islandia. 

W dziedzinie gospodarki zrealizowano 42 inicjatywy. Inicjatywy współpracy z podmiotami 

zagranicznymi w tej dziedzinie stanowią około 10% wszystkich podejmowanych działań przez 

instytucje Województwa Opolskiego.  

Współpraca zagraniczna organizacji i instytucji zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości 

i gospodarki jest stałym elementem projektów i rozwoju działalności tych podmiotów w regionie 

opolskim. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Fundacja Rozwoju 

Śląska oraz Politechnika Opolska od lat realizują działania przyczyniające się do internacjonalizacji 

opolskich przedsiębiorstw. OCRG mimo pandemii, zrealizowało 9 inicjatyw, z czego większość 

tworzyło warunki do bezpośredniej wymiany i spotkań b2b w wielu krajach, m.in.  

w Niemczech, Czechach, Belgii i Styrii. Inicjatywy ww. instytucji dotyczyły: udziału  

w przedsięwzięciach biznesowych, forach gospodarczych, organizacji wideokonferencji branżowych 

z udziałem partnerów zagranicznych, organizacji cyklu spotkań online z udziałem wybranych instytucji 

i organizacji województwa opolskiego z inwestorami zagranicznymi, promocji potencjału 

gospodarczego województwa opolskiego za granicą, opracowywanie programów szkoleniowych, 

rozmów kooperacyjnych, organizacji spotkań online z inwestorami, prezentacji gospodarczej 

Województwa Opolskiego poza granicami kraju, współpracy z Izbami Gospodarczymi oraz 

z Wydziałami Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasad RP w wielu krajach. 

Obok partnerów niemieckich i czeskich, niezwykle ważnym partnerem dla instytucji naszego regionu 

jest partner ukraiński. W 2020 roku ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 odnotowano 

20 inicjatyw z partnerami ukraińskimi. 

Inicjatorami aktywnej współpracy z partnerami ze Wschodu są: Stowarzyszenie Współpracy Polska-

Wschód Oddział Wojewódzki w Opolu oraz Piastun - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży. 

Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zrealizował w 2020 roku 

16 inicjatyw w zakresie kultury, nauki, gospodarki  i turystyki z partnerami zagranicznymi z Rosji, 

Ukrainy, Mołdowy, Litwy  i Kazachstanu. Systematycznie monitoruje sytuację gospodarczą, społeczną  

i polityczną w krajach wschodnich oraz współpracę podmiotów opolskich i krajowych z partnerami 

na Wschodzie, a zdobytą wiedzę udostępnia zainteresowanym podmiotom gospodarczym, 

samorządom i instytucjom oraz osobom indywidualnym. Większość realizowanych przedsięwzięć 

dotyczyła: pozyskiwania ofert biznesowych z Rosji, Ukrainy, Mołdowy i Kazachstanu, wspomagania 

wymiany ofert biznesowych pomiędzy opolskimi firmami i przedsiębiorcami działającymi na rynkach 

wschodnich. Stowarzyszenie wydaje biuletyn informacyjny: „Ze Wschodu i o Wschodzie”,   w którym 

zawarte są m.in najnowsze informacje na temat rynków wschodnich, monitoring sytuacji 

gospodarczej państw Europy Wschodniej, najnowsze informacje  z Wydziałów Promocji, Handlu i 

Inwestycji Ambasad RP. W 2020 roku stowarzyszenie  przygotowało publikację książki „Język i 

Pamięć” z udziałem 18 naukowców z zagranicy, m.in. z Czech, Niemiec, Rosji, Chorwacji, Słowacji, 

Węgier i Ukrainy. 

Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży w 2020 roku zrealizowała  zdalny projekt młodzieżowy 

z młodzieżą rosyjską „Osiem lat budowania polsko-rosyjskiej przyjaźni – wspomnienia, trudny czas 

teraźniejszości i plany na przyszłość”. W ramach projektu odbyło się 6 spotkań młodzieży z Polski i 

Rosji  z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym oraz realizacja zadań 
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w środowisku pomiędzy spotkaniami. Realizowane tematy: Przywróćmy Wspomnienia; Moje życie 

w czasach pandemii; Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce 

i Rosji może dbać o przyszłość Ziemi?; Akcja sprzątania przestrzeni publicznej; Co wiesz o Jarosławiu 

i Opolu? – Quiz;  Podsumowaniem projektu był Koncert Przyjaźni.  

Istotnym  obszarem współpracy zagranicznej realizowanej przez podmioty na terenie województwa 

opolskiego jest kultura. W 2020 roku działalność instytucji została ograniczona ze względu na sytuację 

epidemiologiczną. Większość przedsięwzięć została odwołana ze względu na ograniczenia 

spowodowane COVID-19. Mimo wszystko instytucje kultury starały się funkcjonować w 

ograniczonym zakresie, utrzymywały stały kontakt z partnerami zagranicznymi wzbogacając swoją 

ofertę, prowadząc wymianę doświadczeń, przygotowując wspólne publikacje, wystawy czasowe oraz 

spotkania online z partnerami zagranicznymi. Ekspozycje w opolskich muzeach organizowane 

wspólnie z partnerami zagranicznymi dają szansę na poznanie historii i kultury innych krajów. 

Współpraca z partnerami zagranicznymi pozwala na realizację konferencji, wspólnych publikacji i 

spotkań służących poszerzaniu wiedzy na temat ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. 

Najwięcej inicjatyw z partnerami zagranicznymi zrealizowała Filharmonia Opolska (12). Były to 

koncerty z udziałem artystów zagranicznych, m.in. z Kolumbii, USA, Kuby, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. 

Współpraca instytucji w obszarze turystyki rozwija się przede wszystkim w regionie transgranicznym 

za sprawą działalności Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Gmin 

Euroregionu Pradziad. Głównym kierunkiem promocji turystycznej są Czechy, a dokładniej tereny 

przygraniczne. Przykładem rozwoju projektów turystycznych tego terenu może być projekt pn.: 

„Wspólne dziedzictwo”. Celem projektu jest stworzenie trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w 

zakresie turystyki na obszarze polsko - czeskiego pogranicza. Współpraca ta oparta ma być na 

dziedzictwie przyrodniczym oraz kulturowe po obu stronach granicy, która pozwoli wspierać branżę 

turystyczną, tworzyć i promować produkty turystyczne, łączyć istniejące szlaki turystyczne w szlaki 

transgraniczne, integrować istniejące oferty w kompleksowe, transgraniczne pakiety turystyczne 

pogranicza. Całość działań ma prowadzić do wydłużenia pobytów turystów na obszarze polsko-

czeskiego pogranicza oraz do podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego  

i przyrodniczego. Dodatkowo realizowany jest projekt: Polsko-czeska współpraca transgraniczna 

pracowników informacji i organizacji turystycznych, którego celem było nawiązanie wieloletniej 

współpracy po obu stronach polsko-czeskiej granicy. 

Opolska Organizacja Turystyczna prowadzi stałą współpracę z zagranicznymi ośrodkami polskiej 

organizacji turystycznej polegającą na: wymianie informacji oraz przekazywaniu materiałów 

promocyjnych o województwie opolskim, udzielaniu na bieżąco informacji o wydarzeniach na terenie 

województwa opolskiego, obsłudze turystów z zagranicy i udzielanie im informacji. Natomiast 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad aktywnie realizuje wielokierunkowe projekty 

dotyczące promocji polsko-czeskiego pogranicza, dalszego rozwoju organizacji tworzących 

Euroregion Pradziad, m.in. „Euroregion Pradziad 2020 +”. Projekt  „Czesko-polskie zarządzanie 

destynacją turystyczną" II etap zakłada rozwój czesko-polskiej partnerskiej sieci podmiotów 

zainteresowanych w ramach zinstytucjonalizowanej organizacji, która będzie w stanie efektywnie 

wykorzystywać kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo polsko - czeskiego pogranicza. 

Kierunki działań podejmowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe są zgodne z priorytetami 

współpracy zagranicznej Województwa Opolskiego. Instytucje w 2020 roku prowadziły współpracę 

z 61 państwem, podpisały 62 umowy z partnerami zagranicznymi z 31 państw, m.in. Czechy(10), 

Włochy(5), Niemcy(4), Ukraina (4),  Kazachstan(3), Francja(3), Hiszpania(2) oraz Mołdawia(2). 
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Większość inicjatyw realizowanych była z partnerami z Czech (93), Niemiec(52), Hiszpanii(49), 

Turcji(47), Portugalii(29), Włoch (24), Ukrainy(20) i Rosji(18). W 2020r współpraca  

z Turcją,  Portugalią oraz Hiszpanią cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nie bez znaczenia, 

szczególnie w zakresie współpracy naukowej i gospodarczej są również partnerzy 

słowaccy(17),angielscy(12),belgijscy(19),francuscy(11) oraz greccy(10). Jednostkowe działania 

prowadzone były z takimi krajami jak Dania, Irlandia, Islandia, Szwecja, Tajwan, Cypr, Maroko, 

Meksyk, Nepal, Fidżi i Białoruś i dotyczyły przede wszystkim wymiany naukowej i kulturalnej. W 

dziedzinie edukacji pojawił się nowy kierunek współpracy, taki jak: Islandia. Nie odnotowano nowych 

geograficznych kierunków współpracy w dziedzinie gospodarki i kultury. W 2020 roku nie 

prowadzono współpracy z takimi krajami jak: Armenia, Azerbejdżan, Buthan, RPA, Malezja, Nowa 

Zelandia, Indonezja, Urugwaj, Kanada i Estonia. 


