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OPOLSKA WIEŚ PRZYSZŁOŚCI 

Działania zrealizowane w 2021 przez Samorząd Województwa Opolskiego celem poprawy 

jakości życia na wsi  

 

I. Środki finansowe na wsparcie działań na obszarach wiejskich 2021 

 Dotacje dla organizacji pozarządowych - udzielono dotacji dla 164 organizacji 
pozarządowych. 
Łączna kwota udzielonych dotacji to 1 388 000 zł 

 

Dotacje udzielone zostały w ramach otwartych konkursów ofert: 
1. Dwie edycje na Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego 

organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich 

2. Wspieranie  i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości 
3. Propagowanie idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo 

Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych 
4. Wsparcie projektu „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów 

sportowo – pożarniczych” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego 

5. Trzy edycje na wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu województwa 
opolskiego. 

6. Wsparcie w zakresie finansowania wkładów własnych do projektów, w ramach 
których organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują 
pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych 

 

 
 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka  

Na terenie województwa opolskiego udało się zrealizować około 700 zadań o łącznej 
wartości ponad 6,4 mln zł, z czego wartość dofinansowania z budżetu Województwa 
Opolskiego wyniosła ponad 3,3 mln zł.  
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka oferuje jednakowe wsparcie – w wysokości 5000 zł 
– każdemu z sołectw w województwie opolskim. To w skali trzech lat trwania projektu 
da łącznie 5,4 mln zł i pozwoli na zrealizowanie zadań w ponad 1020 opolskich 
sołectwach. 
 
 

 Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego  
Głównym celem działania jest zaangażowanie społeczności regionalnej w proces 
decydowania o budżecie województwa, co odbywa się poprzez głosowanie 
mieszkańców na inicjatywy, które chcą realizować w swoim otoczeniu. W ramach 
dotychczas przeprowadzonych trzech edycji Marszałkowskiego Budżetu 
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Obywatelskiego skala zainteresowania mieszkańców w zgłoszenie, wybór oraz 
wdrożenie zadań wybranych do realizacji była ogromna: 

 Przeznaczono 9 mln złotych na realizację 75 projektów w całym regionie, 

zgłoszonych przez mieszkańców, 

 Zrealizowano 398 zgłoszonych zadań, 

 Ponad 322 tysięcy osób głosujących na wybrane przez siebie zadania 

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się inicjatywy realizowane na obszarach 
wiejskich takie jak: pikniki, zawody strażackie Ochotniczych Straży Pożarnych, 
koncerty orkiestr dętych, wyjazdy na wycieczki organizowane dla mieszkańców 
sołectw, bale seniora, zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci, zajęcia ekologiczne w 
szkołach wiejskich, zawody wędkarskie, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, kino 
plenerowe, olbrzymie wydarzenia kulturalne, muzyczne i sportowo-rekreacyjne. 
 

II. Dobre praktyki na obszarach wiejskich – konkursy dla sołectw i ich 
mieszkańców 

 Konkurs „Piękna Wieś Opolska” - Najpiękniejszą Wsią 2021r. zostało sołectwo 
Niezdrowice gm. Ujazd – nagroda dla zwycięscy to 18.000 zł  

 Konkurs „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”  
Laureatem I miejsca  konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” został projekt 
sołectwa Górki gm. Prószków pn. „Świetlica wiejska w Górkach godna XXI wieku - 
Remont pomieszczeń świetlicowych” – nagroda dla laureata wyniosła 7.000 zł  

 Korona dożynkowa z Gościc (gm. Paczków) - zdobyła III miejsce w Konkursie na 
najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP 
 

 

III. Opolskie dziedzictwo kulinarne  
 Szkolenia i warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich  

Zorganizowano cykl szkoleń dla KGW dot. aspektów formalno- prawnych prowadzenia 
kół oraz możliwości pozyskania dotacji na realizację projektów, w których łącznie wzięło 
udział prawie 200 przedstawicieli KGW. Ponadto zorganizowano dwa dwudniowe 
warsztaty dla przedstawicieli KGW z przygotowania dań kuchni śląskiej w nowej odsłonie 
oraz kresowej. W sumie udział wzięło 21 kół z terenu województwa opolskiego.  

 Zorganizowano Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów” promujący 
lokalne dania i produkty  

 Opolskie produkty uzyskały prestiżową nagrodę „Perła” przyznawana przez Polską Izbę 
Produktu Tradycyjnego i Regionalnego  

 Promocja produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych - obecnie na Liście 
znajduje się 74 produkty.  

 Promocja producentów zrzeszonych w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – obecnie 
zrzesza 80 członków 
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OPOLSKA WIEŚ PRZYSZŁOŚCI 

Działania zaplanowane w 2022 przez Samorządu Województwa Opolskiego wspierające 

rozwój opolskich wsi  

 
I. Środki finansowe na wsparcie działań na obszarach wiejskich w 2022r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•400.000 zł

Wsparcie rozwoju 
instytucjonalnego 

i infrastruktural
nego

•250.000 zł

25 lat opolskiego 
Programu 

Odnowy Wsi

•150.000 zł

„Opolskie ze 
smakiem” 

poprzez promocję 
sieci Dziedzictwo 

Kulinarne 
Opolskie oraz 

produktów 
tradycyjnych, 
regionalnych i 

lokalnych

Nowe zadanie w 2022r. - wsparcie działań z obszaru rolnictwa, w tym w szczególności 

na rzecz opolskich pszczół – 130 000 zł 

opolskich pszczół 

Nowe zadanie w 2022r. - wspieranie działań z obszaru edukacji w zakresie 

gospodarowania odpadami w ramach projektu pn. "MAMY RADY NA ODPADY”,   

720 000 zł 

Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańcom województwa w 2022 roku – 250 000 zł 

 

Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 
w zakresie wsparcia infrastruktury drogowej (8,8 mln Euro) i wodno-

kanalizacyjnej (14,3 mln Euro) 
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II. Dobre praktyki na obszarach wiejskich – konkursy dla sołectw i ich 
mieszkańców 
 Konkurs „Piękna Wieś Opolska” z mottem przewodnim „25 lat opolskiego Programu 

Odnowy Wsi” oraz dodatkową kategorią „Wieś 25-lecia Odnowy Wsi”, która będzie 
skierowana do laureatów ubiegłorocznych edycji konkursu w tym także 
Najpiękniejszych Wsi (miejsca od I do III).  
 

 Konkurs „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” - W 2022r. zaplanowano kolejną 
edycją konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” 
Projekt sołectwa Górki pn. „Świetlica wiejska w Górkach godna XXI wieku. Remont 
pomieszczeń świetlicowych” zostanie zgłoszony do ogólnopolskiej edycji konkursu 
„Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa 2022” organizowanego przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów.  

 
III. Opolskie dziedzictwo kulinarne  

 Szkolenia i warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich m.in. z 
tematyki wpisywania produktów na Listę Produktów Tradycyjnych oraz warsztaty 
kulinarne  - miejscem realizacji będą restauracje i hotele członków sieci Dziedzictwo 
Kulinarne Opolskie 

 W 2022r. zaplanowano konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo- smaki regionów”, 
który odbędzie się w trakcie Dożynek Wojewódzkich  

 

IV. Dożynki Wojewódzkie 

 

 

 

V. Dożynki Prezydenckie 

 

 

 

VI. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka   

 

 

 

VII. Marszałkowski Budżet Obywatelski 
 

 

Dożynki Wojewódzkie 2022 odbędą się 4 września  w Branicach 

W 2022r. w Dożynkach Prezydenckich województwo opolskie reprezentować będzie sołectwo 

Chróścina Gmina Lewin Brzeski. 

 

W 2022r. kontynuowana jest Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, jako aktywny instrument  

wsparcia działań na obszarach wiejskich. W kwietniu planowane jest podpisanie umów.  

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja projektu. 

 

W 2022r. ogłoszona zostanie kolejna już 5 edycja MBO. Mieszkańcy Opolszczyzny będą mieli 

możliwość zgłoszenia swoich potrzeb, pomysłów i inicjatyw, na których realizację województwo 

opolskie przeznaczyć może nawet do 150.000 zł 

 


