
Europejski Budżet Obywatelski - projekty II edycji 

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął II. edycję otwartego konkursu ofert 

w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną, rekordową, kwotę ponad 6,3 

mln zł dla 25 organizacji! Za tę kwotę nowe kwalifikacje i kompetencje nabędzie 2450 

mieszkańców regionu.  

Lp 
Oferent Tytuł zadania 

Wnioskowana 
kwota [zł] 

Zakres zadania  

1.  
Opolski Związek Piłki 
Nożnej  
 

EBO - piłka nożna, organizacja 
kursów trenerskich 

295 000 zł 
Kursy dla trenerów UEFA C 
oraz UEFA B 

2.  Stowarzyszenie 
Fizjoterapii Ortopedycznej 
i Sportowej 
 

Terapie na medal 183 726 zł 

Kursy: "Techniki plastrowania 
terapeutycznego" oraz 
"Techniki manualne w 
fizjoterapii"  

3.  

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Gorzowie Śląskim  
 

Świadomy, wyszkolony - 
bezpieczny mieszkaniec 
województwa opolskiego. 

161 500 zł 

Szkolenie w celu zdobycia 
kwalifikacji Pilarz - Drwal, 
prowadzenia pojazdów 
powyżej 3,5 tony (kat C), 
operatora bezzałogowego 
statku powietrznego 

4.  
Fundacja na rzecz 
Wspierania Edukacji i 
Rozwoju Nowych 
Technologii "Concept" 
 

Kurs na pilota drona do misji 
poszukiwawczo-ratowniczych 
(SAR) 

299 990 zł 

Szkolenie VLOS do 25 kg 
(NSTS–02), szkolenie 
wykorzystywania drona do 
technik ratowniczych i 
zarządzania kryzysowego 
(SAR) 

5.  Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Ośrodek Szkoleniowy w 
Turawie  
 

Podnosimy potencjał 
ratowniczy Opolszczyzny 

253 970 zł 

Kursy kwalifikowanej 
pierwszej pomocy z 
elementami ratownictwa 
wodnego i 
wysokościowego wraz z 
państwowym egzaminem na 
ratownika 

6.  
Fundacja Izby 
Rzemieślniczej w Opolu 
 

Zdobądź kwalifikacje – Zrób coś 
teraz dla SIEBIE 

294 499 zł 

Organizacja kursów 
czeladniczych z różnych 
dziedzin wraz z egzaminem 
czeladniczym 

7.  „Pozytywni”- Klub Myśli 
Społecznej Inicjatywy 
 

Bezpieczne Opolskie 295 000 zł 
Szkolenie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, szkolenie 
na ratownika wodnego 

8.  
Fundacja SPORT & FUN 4 
EVERY ONE  
 

Opolski projekt podnoszenia 
kompetencji i kwalifikacji 
kierowców. 

293 000 zł 
Kursy prawo jazdy kat. C i 
kat. C-E, kursy pilarza 



9.  

Stowarzyszenie „Sukces 
po Opolsku” 
 

Od przystawek po desery – 
profesjonalny kurs 
przygotowujący do pracy w 
restauracjach 

255 750 zł 

Szkolenie gastronomiczne – 
praktyczne z zakresu 
przygotowywania potraw, 
opracowania jadłospisów, 
trendów żywienia itp.  

10.  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dziergowicach 
 

Profesjonalny ratownik = 
bezpieczny mieszkaniec 

62 911 zł 
Szkolenia na sternika 
motorowodnego, szkolenie z 
wyważania siłowego 

11.  FUNDACJA NA RZECZ 
WSPIERANIA EDUKACJI I 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
MY REASON 
 

Szkolenie na pilota drona NSTS-
02 w kategorii „szczególnej” z 
elementami technik do 
wykrywania spalania śmieci 

299 900 zł 

Szkolenie na operatora 
bezzałogowego statku 
powietrznego NSTS-02 w 
kategorii „szczególnej” 

12.  
Opolskie Stowarzyszenie 
Edukacyjne 
 

Kreatywne techniki plastyczne. 
Musisz je poznać! 

63 060 zł 
Szkolenia zawodowe w 
zakresie nowych technik 
plastycznych i artystycznych 

13.  
Ochotnicza Straż Pożarna 
Mechnica-Kamionka 
 

Nie obca mi woda 298 800 zł 

Kursy: ratownika wodnego, 
sternika motorowodnego,  
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy 

14.  
Fundacja #Nowe 
możliwości 
 

Pierwsza Pomoc dla Wszystkich 
oraz szkolenie fryzjerskie 

300 000 zł 

Kurs z kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, szkolenie 
fryzjerskie z zakresu 
strzyżenia włosów 

15.  

Fundacja Prosto z serca 
 

Diagnostyka USG narządów 
jamy brzusznej. Kurs 
praktyczny 

278 210 zł 

Szkolenie studentów 
medycyny z zakresu 
technik badania 
ultrasonograficznego, a także 
prawidłowego obrazu USG 
ciała ludzkiego i możliwych 
zmian patologicznych 

16.  
Stowarzyszenie Rozwoju 
Społecznego i Profilaktyki 
„DIALOG” 
 

Podniesienie kwalifikacji w 
zakresie mediacji mieszkańców 
województwa opolskiego 

144 000 zł 
Szkolenia z zakresu mediacji 
sądowej i pozasądowej 

17.  
Opolska Regionalna 
Organizacja Turystyczna 
 

Zostań zawodowcem z OROT! 
Program rozwoju kompetencji 
dla sektora turystyki 
województwa opolskiego 

300 000 zł 

Szkolenia w branży 
gastronomicznej, hotelarskiej 
i turystycznej: barman, 
kelner, recepcjonista, 
przewodnik turystyczny 

18.  Ochotnicza Straż Pożarna 
Oddział Ratownictwa 
Wodnego w Opolu 
 

Bezpieczny Opolanin 298 184 zł 

Szkolenia: ratownika 
wodnego, instruktora 
ratownictwa wodnego, 
Ratownika Kwalifikowanej 
Pierwszej pomocy, Kurs 



Pierwszej Pomocy z użyciem 
AED, z ratownictwa na 
wodach szybko-płynących 
oraz ratownictwo 
powodziowe, kurs nauki 
pływania oraz płetwonurka 
KDP CMS P1 

19.  Stowarzyszenie „Zdrowie” 
przy Medycznym Studium 
Zawodowym im. Hanny 
Chrzanowskiej w Brzegu 
 

Świadomy nauczyciel – 
bezpieczna szkoła 

271 000 zł 
Szkolenie dla nauczycieli z 
zakresu prowadzenia zajęć z 
pierwszej pomocy 

20.  

Fundacja Harmonia Życia 
 

Rozwój+ zmiana= SUKCES 
lokalnej społeczności woj. 
opolskiego! 

299 860 zł 

Szkolenia w zakresie: 
spawania, obsługi 
specjalistycznych wózków 
widłowych, podestów 
ruchomych przejezdnych, 
obsługi żurawi (HDS). 

21.  

Opolski Związek Piłki 
Siatkowej 
 

Siatkówka dobra na wszystko. 
Szkolenie i doszkalanie 
trenerów, sędziów, statystyków 
klubowych. 

251 800 zł 

Szkolenia: na trenerów PZPS, 
na trenera piłki siatkowej, na 
sędziego, sędziego siatkówki 
plażowej oraz na statystyka 
klubowego 

22.  

FUNDACJA PODARUJ 
NADZIEJĘ 
 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych … 

280 000 zł 

Szkolenia dla studentów 
medycyny z zakresu: podstaw 
anatomii i fizjologii, krążenia 
wieńcowego, zastawek serca, 
podstaw zabiegów 
naczyniowych oraz zabiegów 
implantacji zastawek np. typu 
TAVI z wykorzystaniem 
modeli symulacyjnych 

23.  Towarzystwo Sportowe 
Gwardia Opole 
 

Zdrowie w ruchu 236 340 zł Kurs terapeuty ruchowego 

24.  Fundacja Rozwoju 
Regionów 
 

Ruszaj w drogę – postaw na 
rozwój! 

289 500 zł Kurs prawa jazdy kategorii B 

25.  

Brzeskie Stowarzyszenie 
Chorych na SM 
 

Szkolenia dla mieszkańców 
Opolszczyzny szyte na ich 
miarę! 

295 100 zł 

Szkolenia: w zakresie 
spawania, obsługi 
specjalistycznych wózków 
widłowych, obsługi suwnic, 
szkolenia tapicerskiego oraz 
szkolenia pracownik 
ogólnobudowlany 

  
 

6 301 031 zł   

 

 

 


