
Projekty międzynarodowe realizowane  

przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ze szczególnym 

uwzględnieniem projektów współfinansowanych z programu 

INTERREG EUROPE 

 



 Realizacja 5 projektów międzynarodowych  
z dofinansowaniem 85% środków unijnych. 

 Całkowity budżet projektów to 4.481.954,84 € - w tym 
budżety SAO wynoszą 761.118 €, z czego 85% 
dofinansowania kształtuje się na poziomie 646.950,30 €. 

 Zawsze spójna tematyka projektowa skoncentrowana na 
rozwoju aglomeracji. 

 



Project co-financed by the European Regional Development Fund. 

 

„Postawy przedsiębiorcze i kreatywne  
u młodych ludzi poprzez dynamizację 

kompetencji, metod nauczania  
i ekosystemu przedsiębiorczości”  

– E-COOL 
 



PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Całkowity budżet projektu: 2.044.477,00 € (167.643,00 € budżet SAO) 
Czas realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2023 
Założenia projektu: 
E-COOL określa i będzie wymieniał - za pomocą podejścia czterostopniowego - 
dobre praktyki w zakresie tworzenia bardziej owocnych ekosystemów 
przedsiębiorczości oraz działania mające na celu pobudzenie 
przedsiębiorczości w postawach i nastawieniu młodych ludzi. Dobre praktyki  
i zdobyte doświadczenia zostaną przeniesione do planów działania, które 
zostaną włączone do polityk regionalnych. 
Ogólnym celem projektu E-COOL jest poprawa skuteczności polityki 
regionalnej w promowaniu ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży, 
przyczynianie się do przyszłego rozwoju gospodarczego i zwiększania 
konkurencyjności UE. 

 



PARTNERSTWO MIĘDZYNARODOWE: 

W projekcie uczestniczy 10 partnerów: 
1. Izba Handlu, Przemysłu i Żeglugi w Sewilli (ES) – Partner Wiodący 
2. Kraj Południowomorawski (CZ), 
3. Regionalny Fundusz na rzecz Regionu Attyka (GR),  
4. Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła  
Republiki Chorwacji (HR), 
5. Region Puglia (IT), 
6. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Groningen (NL), 
7. Region Zemgale (LV), 
8. Rada Powiatu Harghita (RO), 
9. Rada Hrabstwa Devon (GB), 
10. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. 



PARTNERSTWO KRAJOWE: 

Partnerzy regionalni (stakeholders): 
 
1. 21 gmin z obszaru Aglomeracji Opolskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem szkół średnich i zawodowych.  
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. 
3. Powiatowe Urzędy Pracy w Opolu i Krapkowicach. 
4. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 
5. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. 
6. Opolska Izba Gospodarcza. 
7. Izba Rzemieślnicza w Opolu. 
 



PARTNERSTWO KRAJOWE: 

Partnerzy regionalni (stakeholders): 
 
8. Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej.  
9. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego. 
10. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego. 
11. Politechnika Opolska. 
12. Punkt Informacji Europejskiej Opole. 
13. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. 
14. Przedsiębiorcy z obszaru województwa opolskiego. 
15. Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 
 



ZREALIZOWANE ZADANIA: 

 Udział w 3 Międzynarodowych Seminariach Wymiany Dobrymi 
Praktykami (Brno, Jelgava, Groningen). 

 Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego. 
 Organizacja 7 spotkań z Partnerami Regionalnymi, podczas których 

dokonano oceny dobrych praktyk wszystkich partnerów projektu 
(razem oceniono 28 praktyk). 

 Identyfikacja dobrej praktyki do zaimplementowania na obszarze 
województwa opolskiego – Talento Emprendador z Hiszpanii. 

 Przygotowanie Planu działania (strategicznego dokumentu) wdrożenia 
dobrej praktyki.  

 



Plan działania (Action Plan) opisuje zasady wdrożenia 
dobrej praktyki partnera z Hiszpanii w ramach projektu 
Promocja kultury przedsiębiorczości w dziedzinie edukacji 
realizowanego przez Andaluzyjską Fundację Publiczną  
z Hiszpanii. Głównym celem projektu jest promocja kultury 
przedsiębiorczości w systemie edukacji na jej różnych 
poziomach, zakładając m.in. organizację zajęć skierowanych 
do uczniów szkół oraz możliwość spotkań z lokalnymi 
przedsiębiorcami w celu poznania prawdziwego środowiska 
biznesu, a także nabycie nowych umiejętności poprzez udział 
w konkursie na talent w zakresie przedsiębiorczości. 



ZREALIZOWANE ZADANIA: 

Identyfikacja i promocja dobrych praktyk z obszaru województwa 
opolskiego w następujących kategoriach: 
 współpraca publiczno-prywatna w zakresie edukacji przedsiębiorczości 

– StartupMixer z Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu, 
 innowacyjne metody nauki przedsiębiorczości – Opolskie szkolnictwo 

zawodowe dla rynku pracy - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia 
Edukacji (praktyka została umieszczona w ogólnoeuropejskiej bazie – 
na Policy Learning Platform), 

 edukacja przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup 
defaworyzowanych - Szkolny Punkt Informacyjny i Kariery (SZPIK) -
Zespół Szkół w Głogówku. 

 



KORZYŚCI z UDZIAŁU w PROJEKCIE: 

 Możliwość wymiany dobrymi praktykami w obszarze nauki 
przedsiębiorczości, 

 Możliwość prezentacji rozwiązań stosowanych na obszarze 
województwa opolskiego, które mogą stanowić inspirację dla 
instytucji z krajów Unii Europejskiej, 

 Wpłynięcie na pozytywne zmiany polityki regionalnej, 
 Wdrożenie nowego rozwiązania mającego na celu poprawę 

edukacji w obszarze przedsiębiorczości,  
 Przyczynienie się do wzrostu gospodarczego, którego 

następstwem będzie pozytywny wpływ na proces depopulacji. 
 
 



WYZWANIA i OCZEKIWANIA: 

 Zmiany w podejściu do nauczania przedsiębiorczości ludzi młodych, 

 Zachęcenie ludzi młodych do samorealizacji zawodowej poprzez zakładanie 
własnej działalności gospodarczej, 

 
 Przyczynienie się do realnego wpływu na zmianę polityki regionalnej, 
 
 Zachęcenie do współpracy szkół zawodowych  
     i ponadpodstawowych do realizacji Planu działania (Action Plan). 
 



WYZWANIA i OCZEKIWANIA: 

 Zaadaptowanie elementów dobrej praktyki z Hiszpanii – Talento 
Emprendador poprzez sfinansowanie i wdrożenie założeń Planu 
działania (Action Plan). W ramach przygotowania do nowej 
perspektywy finansowej UE (2021-2027), SAO podjęło działania w celu 
zagwarantowania finansowania zadań wskazanych w Planie Działania 
(jako elementu szerszego projektu z zakresu wspierania szkolnictwa 
zawodowego) w trybie pozakonkursowym w ramach programu 
realizowanego na poziomie regionalnym Fundusze Unii Europejskiej 
dla Opolskiego na lata 2021-2027.  
W tym celu do Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego) złożono fiszkę projektową (uproszczony 
opis projektu). 



„Odnawialne źródła energii  
dla grup wrażliwych” 

POWERTY 



PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Całkowity budżet projektu: 1.127.226,00 € (142.630,00 € budżet SAO) 
Czas realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.07.2023  
Założenia projektu: 
Projekt POWERTY powstał z myślą o ulepszeniu instrumentów polityki, aby ułatwić grupom 
wrażliwym korzystanie z energii odnawialnej. Założeniem jest również zmniejszenie 
poziomu ubóstwa energetycznego w UE. Według danych EU Energy Poverty Observatory 
(EPOV), dwa z krajów biorących udział w projekcie - Bułgaria i Litwa, prezentują najwyższy 
poziom ubóstwa energetycznego, ale zjawisko to występuje również w Polsce (nie mamy 
nawet wypracowanej definicji „ubóstwa energetyczne”) i Hiszpanii. Wzrost cen energii, 
gazu lub ciepła staje się poważnym problemem społecznym w regionie opolskim. Często 
prowadzi to do ubóstwa energetycznego. Udział ubogich energetycznie wyniósł 15% (średni 
wskaźnik w Polsce = 9,6%). Ubóstwo energetyczne dotyka obecnie około 50.000 
gospodarstw domowych zamieszkałych przez 178.000 obywateli. 



CELE PROJEKTU: 



CELE PROJEKTU: 



PARTNERSTWO MIĘDZYNARODOWE: 

Partner wiodący projektu:  
Andaluzyjska Agencja Energetyczna, Regionalne 
Ministerstwo Zatrudnienia, Przedsiębiorstw i Handlu, 
Rząd Andaluzji – AEA (Hiszpania).  
Pozostali Partnerzy: 
1. Agencja Środowiska Energetycznego Owernia - 
Rodan - Alpy – Francja.  
2. Agencja Energetyczna Plovdiv – Bułgaria  
3. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – Polska  
4. Agencja Inwestycji Publicznych i Rozwoju - Litwa 
5. Uniwersytet w Manchester – Wielka Brytania. 



PARTNERSTWO KRAJOWE: 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji 
Programów Operacyjnych oraz Departament Infrastruktury i Gospodarki  
2. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
3. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
4. Politechnika Opolska, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny oraz Instytut 
Energetyki i Energii Odnawialnej 
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
6. Członkowie  Aglomeracji Opolskiej - 21 gmin 



PARTNERSTWO KRAJOWE: 

7. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu 
8. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu 
9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Opolszczyzny – ECO 
10. Opolskie Centrum Energii Odnawialnej 
11. Atmoterm S. A.  
12. Galmet 
13. Bank Ochrony Przyrody – BOŚ 
14. TAURON Polska Energia S.A. 
15. Firma Kramarz Innowacje. 



ZREALIZOWANE ZADANIA: 

1. Przygotowanie analizy SWOT do projektu w kontekście ubóstwa energetycznego 
na obszarze województwa opolskiego. 
2. Zorganizowanie kilkunastu spotkań (zarówno osobistych, jak i on-line) w celu 
wymiany doświadczeniami oraz pozyskania nowych Partnerów Regionalnych. 
3. Zorganizowanie 4 spotkań on-line z Partnerami Regionalnymi. 
4. Udział w seminariach międzynarodowych oraz posiedzeniach Komitetu 
Sterującego. 
5. Identyfikacja dobrej praktyki  
projektu POWERTY– Domy modułowe  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.  

illustrative photo: 
 https://www.boxhome.eu/domy-modulowe/ 



ZREALIZOWANE ZADANIA: 

5. Organizacja I Międzynarodowego Seminarium  
Tematycznego z przedstawieniem prezentacji dobrych  
praktyk. 
6. Stworzenie vloga tematycznego POWER i Ty   
– nakręcono dotychczas dwa odcinki, w trakcie których  
zaproszeni goście odpowiadali na najczęściej zadawane pytania związane z ubóstwem 
energetycznym oraz możliwościami pozyskiwania funduszy na wymianę źródeł ciepła. 
7. Zidentyfikowanie dobrych praktyk – Domy modułowe, program „Czyste powietrze”. 
8. Udział w ogólnopolskim festiwalu ekoenergetyki, podczas którego prof. Bogusława 
Szuby otrzymał nagrodę za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii 
ekoenergetycznych Ad 2020 dla domów modułowych w ramach projektu POWERTY. 



KORZYŚCI z UDZIAŁU w PROJEKCIE: 

 Współpraca ze światowymi liderami w dziedzinie fotowoltaiki i energii wiatrowej 
(Andaluzja, Manchester), przeniesienie dobrych praktyk do AO. 

 Możliwość prezentacji rozwiązań stosowanych na obszarze województwa 
opolskiego, które mogą stanowić inspirację dla instytucji z obszaru Unii 
Europejskiej, 

 Wpłynięcie na pozytywne zmiany polityki regionalnej, 
 Wdrożenie nowego rozwiązania mającego na celu poprawę sytuacji związanej  

z ubóstwem energetycznym na terenie województwa opolskiego, poprzez 
zaimplementowanie dobre praktyki. Całość procesu zostanie opisana w Planie 
działania (Action Plan). 



Project co-financed by the European Regional Development Fund. 

Dziękujemy za uwagę 

Zespół projektowy E-COOL: 
Anna Bednarska – e-mail: anna.bednarska@ao.opole.pl; 

Katarzyna Harnyś – Mielnik – e-mail: katarzyna.mielnik@ao.opole.pl  

Zespół projektowy POWERTY: 
Anna Grodzińska – e-mail: anna.grodzinska@ao.opole.pl  
Anna Bednarska – e-mail: anna.bednarska@ao.opole.pl; 
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