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I. DIAGNOZA PROBLEMU/-ÓW NA TLE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYCH  
Punkt ten powinien zawierać skrócony opis problemów, które występują na obszarze 

partnerstwa, w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru. 

Następnie należy wskazać problemy, które zostały uznane przez partnerów jako wspólne i które 

partnerzy postanowili wspólnie rozwiązać. 

Należy uzasadnić propozycję wspólnego rozwiązania problemu, tj. wskazać, dlaczego problemy 

te należy rozwiązywać w partnerstwie, a nie indywidualnie. 

 

Projekt pn. Partnerstwo Nyskie 2020, zwane dalej również PN 2020, koncentruje 17 Partnerów 
z Obszaru Funkcjonalnego zlokalizowanego na terenie Województwa Opolskiego. W skład 
Partnerstwa Nyskiego wchodzi: Powiat Głubczycki, Powiat Nyski, Powiat Prudnicki, Gmina Biała 
Gmina Branice,  Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków – (która, jako jedyna 
leży w Powiecie Brzeskim), Gmina Kietrz, Gmina Korfantów, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, 
Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Lubrza, Gmina Łambinowice oraz Gmina Skoroszyce. 
Liderem całego Partnerstwa jest Gmina Nysa.  

Obszar Funkcjonalny PN 2020 wchodzi w skład Euroregionu Pradziad. Euroregion ten działa na 
zasadzie ponadgranicznego porozumienia samorządów lokalnych południowo - zachodniej 
części Województwa Opolskiego oraz czeskich stowarzyszeń gmin z dawnych powiatów Bruntal 
i Jesenik. Jest również członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego.  W skład Euroregionu 
Pradziad wchodzą następujący Partnerzy z Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Biała, Gmina 
Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Korfantów, Gmina Lubrza, Gmina Łambinowice, Gmina 
Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce, Powiat Nyski oraz 
Powiat Prudnicki.        

Uwarunkowania społeczno – gospodarcze Obszaru Funkcjonalnego.  

Diagnoza problemów, które występują na Obszarze Funkcjonalnym Partnerstwa Nyskiego 2020 
w kontekście jego uwarunkowań społeczno – gospodarczych opiera się na opracowanych 
dokumentach strategicznych dotyczących Województwa Opolskiego, dokumentach 
strategicznych poszczególnych samorządów będących Partnerami w niniejszym projekcie oraz 
danych Głównego Urzędu Statystycznego, a także Powiatowych Urzędów Pracy w Głubczycach, 
Prudniku oraz Nysie. PN 2020, które zawiązane zostało pomiędzy 3 powiatami, 11 gminami 
miejsko – wiejskimi oraz 3 gminami wiejskimi ma charakter Partnerstwa między jednostkami 
samorządu terytorialnego sąsiadującymi ze sobą. Celem zawiązanego Partnerstwa jest 
wspólne rozwiązywanie problemów, które dotykają jednocześnie wszystkich członków 
Partnerstwa, wykraczających poza granice jednej gminy czy powiatu. 

Źródeł określonych problemów trapiących Partnerów PN 2020 należy szukać w dwóch 
miejscach: w problemach, które wynikają z zewnątrz, z globalnej sytuacji – społeczno 
gospodarczej regionu, kraju i Europy oraz w wewnętrznych problemach poszczególnych gmin i 
powiatów Obszaru Funkcjonalnego tworzących PN 2020.  W przypadku Partnerów PN 2020 
wspólnym mianownikiem łączącym oba te źródła są finanse. Coraz gorsza sytuacja gospodarcza 
kraju przekłada się na pogorszenie sytuacji gospodarczej regionu, co też przekłada się na coraz 
mniejsze wpływy do lokalnych budżetów. Sytuację komplikuje fakt, iż w tym samym czasie rząd 
nakłada coraz większe obowiązki na poszczególne samorządy bez dodatkowego wspomagania 
finansowego z budżetu państwa. Ograniczone coraz skromniejszymi budżetami samorządy są 
zmuszone do znacznych cięć wydatków niezbędnych do dalszego rozwoju opartego na 
inwestycjach w oświatę, kulturę itp. Wszystko to powoduje, iż mieszkańcy poszczególnych gmin 
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(szczególnie młodzi i wykształceni, którzy stanowią największy ich ludzki kapitał) emigrują do 
większych miast lub nawet za granicę w poszukiwaniu miejsc bardziej przyjaznych do życia. Są 
to bardzo uniwersalne problemy, które dotykają większość gmin w Polsce, a co za tym idzie 
również samorządy należące do PN 2020.  

Do problemów dotykających poszczególnych samorządów należących do PN 2020, 
uwarunkowanych czynnikami zewnętrznymi, można zaliczyć zmiany społeczne i kulturowe 
wynikające ze zmian obyczajowych łączących się ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Do 
nich zaliczyć można na przykład problemy demograficzne (spadek liczby zawieranych 
małżeństw, spadek liczby urodzin, ujemny przyrost naturalny). Ponadto, globalne problemy 
jakie dotykają Partnerów PN 2020, wynikają również ze zmian w gospodarce światowej. W 
chwili obecnej, większa część produkcji przemysłowej przenoszona jest z Europy (w tym i z 
Polski) do Azji i na Daleki Wschód, przez to Europa, w tym i Polska staje się coraz mniej 
konkurencyjna. W ślad za tym ograniczane są nowe  inwestycje, co przy rosnącej liczbie nowych 
osób zdolnych do pracy i podwyższonej granicy wieku emerytalnego, przekłada się na wzrost 
bezrobocia.  

Ten negatywny trend odbija się także na wewnętrznej sytuacji społeczno – gospodarczej całego 
PN 2020. Obszar ten cierpi na brak dużych inwestycji, które są niezbędne dla szybkiego i 
stabilnego wzrostu społecznego i gospodarczego. Wynika to z faktu, iż zdecydowana większość 
gmin należących do PN 2020 ma charakter wiejski i rolniczy. W Obszarze Funkcjonalnym PN 
2020 nie ma żadnego znaczącego ośrodka przemysłu, przez co obszar ten jest znacznie słabszy 
ekonomicznie od pozostałej części obszaru Województwa Opolskiego. Należy tutaj zauważyć, iż 
największe miasto PN 2020, czyli Nysa liczy zaledwie 58.532 mieszkańców (dane GUS z końca 
2011 r.). Atutem Partnerów PN 2020 jest fakt, iż część gmin należących do PN 2020 r. sąsiaduje 
bezpośrednio z Czechami. Ponadto stosunkowo blisko znajduje się granica z Niemcami. Opisane 
położenie geograficzne powoduje wzmożenie wzajemnych kontaktów handlowych oraz 
międzyludzkich. Z drugiej strony wpływa również na emigrację ludności na tereny, gdzie łatwiej 
znaleźć pracę (szczególnie do Niemiec), co wpływa na wzrost wyludnienia Obszaru 
Funkcjonalnego PN 2020.     

Według danych GUS – NUTS 3 strukturę funkcjonalno-przestrzenną Województwa Opolskiego 
tworzą trzy strefy: 

- centralna – silnie zurbanizowana aglomeracja opolska, do której należy Opole wraz  
z Powiatami Opolskim i Krapkowickim, 

 - wschodnia – w skład, której wchodzą Powiaty: Kluczborski, Oleski, Strzelecki i Kędzierzyńsko-
Kozielski, 

- zachodnia – z powiatami: Namysłowskim, Brzeskim, Nyskim, Prudnickim oraz 
Głubczyckim. 

Tym samym część obszaru zachodniej strefy funkcjonalno – przestrzennej Województwa 
Opolskiego obejmuje porozumienie powiatów, miast i gmin – Partnerstwo Nyskie 2020 r., w 
skład którego wchodzi obszar Powiatu Nyskiego, Powiatu Prudnickiego, Powiatu Głubczyckiego 
oraz część Powiatu Brzeskiego (Gmina Grodków).    

Według Raportu o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Opolskiego – diagnozy 
strategicznej i analizy stanu aktualnego zawartej w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 
2020 r., Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim oraz według 
Raportu Regionalnego Województwa Opolskiego, dla zachodniej strefy Województwa 
Opolskiego (tym samym również większej części Obszaru Funkcjonalnego) wspólnymi cechami  
i wyznacznikami są:  

- dominująca funkcja rolnicza,  
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 - wysokie bezrobocie,  

- dominacja ludności napływowej.  

Strefa zachodnia Województwa Opolskiego, w tym Obszar Funkcjonalny Partnerstwa Nyskiego 
2020, nie stanowi jednorodnego funkcjonalnie obszaru. W Obszarze Funkcjonalnym 
Partnerstwa do rejonu silnie zurbanizowanego z dużym udziałem funkcji przemysłowych 
zaliczyć można pasmo: Paczków-Nysa-Głuchołazy-Prudnik oraz obszar brzesko-grodkowski. 
Głównym ośrodkiem społeczno-gospodarczym Obszaru Funkcjonalnego jest subregionalne 
miasto Nysa.  

Według ww. dokumentów strategicznych Województwa Opolskiego charakterystycznymi, 
negatywnymi elementami przestrzeni społecznej części strefy zachodniej Województwa 
Opolskiego (czyli Obszaru Funkcjonalnego przedmiotowego Projektu) są: „postępująca 
depopulacja, wynikająca z niskiego przyrostu naturalnego i bardzo niekorzystnych 
tendencji w zakresie ruchu migracyjnego ludności, bardzo niska aktywność ekonomiczna 
ludności, a także niski poziom zatrudnienia, składające się na potencjalne  
i niewykorzystywane rezerwy podaży pracy”. 

Ponadto cały region opolski (w tym i Obszar Funkcjonalny PN 2020) „charakteryzuje się od 
kilku lat ujemnym przyrostem naturalnym, którego poziom jest znacznie niższy od 
średniej krajowej. Skutkuje to ujemnym przyrostem rzeczywistym ludności Obszaru 
Funkcjonalnego, przy czym skala zmian (ubytek) populacji jest bardzo niekorzystna dla dalszego 
rozwoju całego regionu opolskiego (występuje tu jeden z najniższych przyrostów wśród 
wszystkich regionów europejskich). Również poziom urodzeń, mierzony wielkością 
właściwych wskaźników (dzietność, płodność), wykazuje jeden z najniższych stanów w kraju, co 
oznacza w praktyce, że w regionie opolskim, w tym i w Obszarze Funkcjonalnym Projektu 
wystąpił nawet jeden z najniższych poziomów urodzeń w skali całego świata. Utrzymanie 
się takiej sytuacji prowadzi do stanu całkowitego braku możliwości reprodukcji prostej 
ludności”.  

Ponadto od wielu lat Województwo Opolskie (w tym przede wszystkim Obszar Funkcjonalny) 
charakteryzuje się „najwyższym w kraju ujemnym wskaźnikiem salda migracji, znacząco 
odbiegającym od przeciętnej sytuacji w kraju”. Na podstawie danych źródłowych można 
jednoznacznie ustalić, iż Województwo Opolskie (w tym przede wszystkim Obszar Funkcjonalny 
Partnerstwa Nyskiego 2020) ma najmniej korzystny poziom wielkości salda migracji na 1000 
mieszkańców – zarówno migracji ogółem, jak i migracji zagranicznych. Oznacza to, iż region 
opolski, w tym przede wszystkim Obszar Funkcjonalny traci migracyjnie ludność na każdym 
kierunku migracji – zagranicznym i krajowym. Demograficznie region opolski, w tym Obszar 
Funkcjonalny Projektu, pozostaje i będzie pozostawał w skrajnie trudnym położeniu 
(najgorszym w Polsce). Oznacza to konieczność traktowania go, jako obszaru zagrożonego 
kryzysem ludnościowym”. 

Ponadto Obszar Funkcjonalny Projektu w zakresie stanu gospodarki cechuje „słabość sektora 
usług, zwłaszcza usług rynkowych (najniższy w kraju udział usług rynkowych w wartości 
dodanej brutto) oraz niedostateczny rozwój sektora usług wyższego rzędu, niska 
innowacyjność gospodarki oraz słabość sfery B+R (nakłady na działalność badawczo-
rozwojową w przeliczeniu na 1 mieszkańca należą do najniższych w całym kraju). Na Obszarze 
Funkcjonalnym występuje również niski poziom inwestycji zagranicznych. Ponadto 
podregion nyski należy do grupy o najniższym, statystycznym poziomie rozwoju w całym 
kraju (zajmuje 56 miejsce na 66 podregionów)”. 

Jeżeli chodzi o rynek pracy to bardzo niekorzystnym czynnikiem w Obszarze Funkcjonalnym 
Partnerstwa Nyskiego 2020 jest bardzo niska aktywność zawodowa kobiet (w niektórych 
latach nawet najniższa w kraju). 
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Do słabych stron Obszaru Funkcjonalnego w kontekście rynku pracy zaliczyć należy ponadto 
„niedopasowanie struktury podaży do popytu, wyższe bezrobocie w porównaniu do 
reszty Województwa Opolskiego, wysoki, – choć malejący – poziom długotrwale 
bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych oraz wysoki udział osób z niskimi 
kwalifikacjami w strukturze bezrobocia. Grupa ta w Obszarze Funkcjonalnym w 2011 r. 
stanowiła aż 44,3% wszystkich bezrobotnych. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest również 
wzrost udziału osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia, a także osób z wykształceniem 
wyższym”. 

Jeżeli chodzi natomiast o problemy w zakresie infrastruktury transportowej w Obszarze 
Funkcjonalnym Projektu PN 2020, to „szczególnie ważna jest przebudowa i unowocześnienie 
szlaków komunikacyjnych, które przyspieszą skomunikowanie z Warszawą i Republiką Czeską 
(m.in. poprawa parametrów dróg regionalnych i lokalnych, budowa obwodnic, przepraw 
mostowych). Działania te mają zdecydowanie poprawić dostęp do głównych ośrodków rozwoju 
gospodarczego regionu. Województwo Opolskie znajduje się w cieniu dwóch bardzo silnych 
ośrodków rozwojowych (Dolnego oraz Górnego Śląska) i jednocześnie nie ma wsparcia z 
południa i z północy z uwagi na graniczenie z peryferiami innych regionów (czeskiego i 
polskiego). Relatywnie gęsta sieć komunikacji drogowej w regionie opolskim ma dominantę 
funkcji tranzytowej wzdłuż osi wschód-zachód. Brak osi północ-południe powoduje 
radykalne utrudnienia w uruchomieniu walorów endogenicznych regionu. Do barier 
należy również zaliczyć niewystarczający poziom rozwoju dróg w miastach 
(niezadowalające połączenia z otaczającymi gminami)”. Za wady infrastruktury 
komunikacyjnej Opolszczyzny, w tym również i Obszaru Funkcjonalnego Projektu należy uznać 
także „zbyt małą liczbę obwodnic oraz przepraw mostowych przez rzekę Odrę oraz rzekę 
Nysę Kłodzką oraz wspomniane już wcześniej niedostateczne parametry techniczne dróg i 
obiektów mostowych. Inną niedogodnością może stać się wzrost natężenia ruchu, a co jest z 
tym związane wzrost uciążliwości komunikacyjnych na drodze alternatywnej do 
autostrady A4, tj. drodze krajowej nr 94”. Bardzo ważną inwestycją dla Obszaru 
Funkcjonalnego PN 2020 w obszarze infrastruktury transportowej jest modernizacja „Trasy 
Sudeckiej – szlaku Staropolskiego”. Modernizowana droga krajowa nr 46 ma olbrzymie 
znaczenie dla rozwoju przygranicznych regionów oraz stanowi ważny element komunikacyjny 
w obsłudze autostrady A4, lokalnych przejść granicznych oraz połączenia Dolnego Śląska i 
Śląska Opolskiego z centrum kraju. 

Jeżeli chodzi o komunikację kolejową to przez teren Województwa Opolskiego, w tym również 
Obszaru Funkcjonalnego PN 2020, przebiegają jedne z najważniejszych magistralnych i 
pierwszorzędnych linii kolejowych w Polsce, w tym o znaczeniu europejskim. Biorąc to pod 
uwagę „konieczna staje się modernizacja linii kolejowych magistralnych oraz lokalnych 
(obejmująca m.in.: odbudowę zdekapitalizowanej infrastruktury, zakup taboru 
kolejowego, budowę systemu ruchu i zarządzanie kolejami regionalnymi)”.  

Tym samym Partnerstwo Nyskie 2020 powstało w celu wspólnego rozwiązywania wspólnych 
problemów (przedstawionych m.in. w załączniku nr 3 i 4 do Analizy Wykonalności), do 
których przede wszystkim zaliczają się:  

- spadek liczby urodzeń (jeden z najniższych poziomów urodzeń w skali całego świata), 

- ujemny przyrost naturalny i rzeczywisty,  

- wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w całej populacji, 

- spadek gęstości zaludnienia,  

- niskie saldo migracji w ruchu wewnętrznym,  

- wyludnianie się obszarów wiejskich, 
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- niekorzystne wskaźniki urodzeń i zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 
porównaniu do Województwa Opolskiego,  

- wzrost bezrobocia,  

- najniższa w kraju stopa wzrostu gospodarczego w ostatnich kilkunastu latach,  

- słabość sektora usług, zwłaszcza usług rynkowych (najniższy w kraju udział usług 
rynkowych w wartości dodanej brutto) oraz niedostateczny rozwój sektora usług 
wyższego rzędu,  

- niska innowacyjność gospodarki oraz słabość sfery B+R (nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową w przeliczeniu na 1 mieszkańca należą do najniższych w całym 
kraju), 

- niski poziom inwestycji zagranicznych, 

- niedofinansowanie infrastruktury drogowej i transportowej,  

- zbyt mała liczba obwodnic oraz przepraw mostowych,  

- wzrost natężenia ruchu a co jest z tym związane wzrost uciążliwości komunikacyjnych 
na drodze alternatywnej do autostrady A4, tj. drodze krajowej nr 94,  

- zły stan infrastruktury drogowej i kolejowej,  

- niewystarczająca sieć dróg,  

- brak wystarczającej sieci dróg rowerowych,  

- brak odpowiedniej liczby parkingów i chodników.            

I tak, poszczególni Partnerzy tworzący PN 2020 zmagają się z określonymi ww. wspólnymi 
problemami, które w ramach PN 2020 planują razem rozwiązać. Problemy te koncentrują się 
w trzech następujących obszarach:  

- rynek pracy,  

- demografia, 

- transport. 

Problemy, które zostały uznane przez Partnerów PN 2020 jako wspólne i które Partnerzy 
postanowili wspólnie rozwiązać z uwzględnieniem diagnozy społeczno – gospodarczej oraz 
wynikających z niej problemów w rozbiciu na poszczególnych Partnerów PN 2020, zostały 
przestawione w poniższej części niniejszej Analizy Wykonalności.   

Dodatkowe dane odnośnie problemów w obszarze rynku pracy oraz demografii na Obszarze 
Funkcjonalnym PN 2020 zostały zawarte w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności pod 
nazwą „Wskaźniki dotyczące sytuacji demograficznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwa Nyskiego 2020” oraz w załączniku nr 4 pod nazwą „Wskaźniki dotyczące 
podmiotów gospodarczych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020”.  

          

1. Powiat Głubczycki 

Powiat Głubczycki zajmujący powierzchnię 673 km2, leży w południowej części Województwa 
Opolskiego. W jego skład wchodzą następujące 4 gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz. 
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Południowa cześć granicy powiatu jest jednocześnie granicą państwa. 

Atutem Powiatu Głubczyckiego są przejścia graniczne w Gminach Kietrz, Branice, Głubczyce. 
Ponadto na terenie powiatu znajdują się obszary objęte programem Natura 2000, obszary 
chronionego krajobrazu, pomniki przyrody oraz rezerwaty roślinności stepowej. 

Brak uciążliwego przemysłu i tradycyjna gospodarka rolna oraz dbałość o czystość środowiska 
naturalnego sprawiły, że powiat należy do najczystszych w regionie. Bogactwo naturalne 
powiatu to wysokiej jakości woda pitna oraz kopaliny surowców drogowych. 

Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Na terenie powiatu są dwa gospodarstwa 
wielkotowarowe powyżej 10 tys. ha oraz kilkanaście gospodarstw przekraczających wielkością 
100 ha, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 10 ha. Na użytkach rolnych z 
przewagą 2 i 3 klasy uprawiane są głównie: buraki, rzepak i pszenica, prowadzone są także 
hodowle krów mlecznych i trzody chlewnej. 

Przemysł jest związany w dużej części z zanikającym obecnie przetwórstwem rolno-
spożywczym (mleczarnie, słodowniczo-browarniany) oraz w mniejszej z elektromechaniką, 
ceramiką i przetwórstwem drewna. 

Uwzględniając typowo rolniczy charakter powiatu i niewielkie zasoby finansowe, co związane 
jest z jego położeniem i powierzchnią, prosperuje on bardzo dobrze. Na terenie powiatu działa 
szkolnictwo ponadpodstawowe: techniczne, ogólnokształcące, Gimnazjum Specjalne, Studium 
Pracowników Socjalnych, biblioteki publiczne, domy kultury itp.  

Znaczące firmy MSP na terenie Powiatu Głubczyckiego to: 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „LEMET” Leon Plesniak – branża: 
produkcja, handel 

 Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner – branża:  
drogownictwo, budownictwo 

 Sprzedaż Towarów Masowych Kazimierz Węglowski – branża: Handel (handel i skup zboża , 
handel materiałami do produkcji rolnej oraz materiałami budowlanymi)   

 TOP Farms Głubczyce Sp. z o.o. – rolnictwo, 

 Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” – produkcja piwa, 

 „GALMET” Sp. z o.o. – produkcja urządzeń grzewczych, 

 Zakład Urządzeń Grzewczych „Elektromet” – produkcja urządzeń grzewczych, 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – przetwórstwo mleka, 

 „ASA” Sp. z o.o. – przemysł farmaceutyczny, 

 Mleczarnia „Turek” Sp. z o.o. – przetwórstwo mleka, 

 Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane – „Budomex” – branża budowlana, 

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych A. Bąk – budowa dróg i mostów,  

 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Złoty Kłos" Józefa Jurkiewicza - rolnictwo, 

przetwórstwo rolno – spożywcze, 
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 Piekarnia i ciastkarnia „KEKS”,  

 Piekarnia i ciastkarnia „PRASOL” 

 Piekarnia i ciastkarnia „MALIK”, 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS,  

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Równe, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pietrowice,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe – „KOSMED” – przemysł kosmetyczny,  

 „Farmer” Sp. z o. o.  – rolnictwo, skup zbóż, sprzedaż nawozów, 

 „Chempest” – chemia rolnicza,  

 Centrum Budownictwa”Duda” – budownictwo,  

 F.H.U. „Mikro-Pol”-wykańczanie wyrobów włókienniczych,  

 „Quintessent”- parkiety, podłogi drewniane,  

 „Filplast”- okna,  

 „Moja” – budownictwo, roboty ziemne,  

 „Napus-Oil” – produkcja olejów,  

 „Agro-Eko”- chemia rolnicza,  

 „Biochem” – chemia rolnicza,  

 „Chapel parket” – parkiety, podłogi drewniane,  

 „Sonum-Magnetik” – produkcja pelletów, 

 MAK-RO Spółka jawna,  

 RSP Boguchwałów,  

 RSP Sucha Psina,  

 RSP Sułków,  

 AGROPOL PHU Konrad Pohl. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Powiatu 
Głubczyckiego, które to Partnerzy PN 2020 maja zamiar wspólnie rozwiązać została opracowana 
na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1.  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego na lata 2008 – 2011 r.  
z perspektywa na lata 2012 – 2015 r., 

2. Dane GUS, 
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3. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.  

Obszar demografii w Powiecie Głubczyckim:  

Według danych GUS liczba mieszkańców w Powiecie Głubczyckim na koniec 2011 r. wynosiła 
48.217 osób, z tego w miastach 22.443 osoby, tj. 46%, a na terenach wiejskich 25.774 osoby tj. 
54%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 3.458 osób, czyli ok. 6,5%. Liczba 
mieszkańców w miastach (w analizowanych latach) zmniejszyła się o 1.154 osób, tj. o ok. 5%, a 
na terenach wiejskich zmniejszyła się o 2.304 osoby, tj. o ponad 8%. Średnia gęstość zaludnienia 
w Powiecie Głubczyckim na koniec 2011 r. wyniosła 72 osoby na 1 km2, przy czym występuje 
zróżnicowanie wewnątrzregionalne, ponieważ sama Gmina Głubczyce skupia ok. 47% 
mieszkańców powiatu. Na koniec 2011 r. liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn w 
Powiecie Głubczyckim wynosiła 105 (na koniec 2002 r. było to równe 104). Liczba małżeństw 
na 1000 mieszkańców w 2011 r. wyniosła 5,7 (na koniec 2002 r. było to 4,8). Liczba urodzeń na 
1000 mieszkańców wyniosła 8,3 (na koniec 2002 r. było to 8,8), natomiast liczba zgonów na 
1000 mieszkańców wyniosła 11,2 (na koniec 2002 r. było to 10,7). Tym samym przyrost 
naturalny był ujemny i wyniósł – 3,0 na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -1,8).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Powiatu Głubczyckiego w kontekście 
demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego zostały zamieszczone 
w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Problemy w obszarze demografii Powiatu Głubczyckiego to:   

- spadek liczby mieszkańców, 

- spadek liczby urodzeń, 

- zwiększający się ujemny przyrost naturalny, 

- starzenie się ludności,  

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

Obszar rynku pracy – bezrobocie w Powiecie Głubczyckim 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach wskazują na to, iż liczba bezrobotnych w 
Powiecie Głubczyckim na koniec 2012 r.  wyniosła ogółem 3.368, w tym 1.763 kobiety. 
Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili na koniec 2012 r. 404 osoby, w tym 173 kobiety. 
Natomiast liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku wyniosła 2.964, z czego 
1.590 stanowiły kobiety. Jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych w Powiecie Głubczyckim 
mieszkających na wsi na koniec 2012 r. to wyniosła ona 1.742 osób, w tym 929 stanowiły 
kobiety. W stosunku do końca 2009 r. liczba bezrobotnych w Powiecie Głubczyckim wzrosła o 
523 osoby, co daje wzrost o ponad 15%. Natomiast, jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych trwale 
pozostających bez pracy to wzrosła ona w stosunku do 2009 r. o 464 osoby, co daje również 
ponad 15% wzrost. Stopa bezrobocia w grudniu 2011 r. wyniosła 18,6%. Na koniec 2012 r. 
największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25 – 34 lat (27,3%) oraz w wieku 18 – 
24 lat (20,6%). Na koniec grudnia 2012 r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z 
wykształceniem gimnazjalnym i niższym (34,4%) oraz z wykształceniem zawodowym (29,8%). 
W porównaniu z końcem 2009 r. bezrobocie wśród osób z wykształceniem wyższym wzrosło z 
143 osób do 242 osób.                
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Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Powiatu Głubczyckiego, w tym podmiotów 
gospodarczych zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.            

Problemy w obszarze rynku pracy w Powiecie Głubczyckim to:  

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- przewaga kobiet pozostających bez pracy, 

- przewaga osób bezrobotnych wśród młodych osób, 

- przewaga osób bezrobotnych wśród osób z wykształceniem zawodowym i gimnazjalnym, 

- powiększające się bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem, 

- zwiększające się bezrobocie na obszarach wiejskich, 

- malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW, 

- zwiększająca się liczba wykreśleń podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW,           

Obszar transportu w Powiecie Głubczyckim:  

Transport na terenie Powiatu Głubczyckiego odbywa się za pomocą dróg. Przez teren Powiatu 
Głubczyckiego przebiegają następujące drogi: 

- droga krajowa nr 38 – Kędzierzyn-Koźle – Pawłowiczki - Głubczyce – Pietrowice Głubczyckie 
(przejście do Czech), drogi wojewódzkie: - nr 416 – Krapkowice-Głogówek-Głubczyce(dr.38) -
Kietrz-Racibórz, - nr 417 – Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racibórz, - nr 419 – Nowa 
Cerekwia-Kolonia Św. Anny-Niekazanice - Branice-Gr. Państwa, - nr 420 – Kietrz - Dzierżysław - 
Pilszcz - Gr. Państwa, - drogi powiatowe, do których należą drogi łączące Głubczyce z siedzibami 
gmin tworzących powiat (Baborów, Kietrz, Branice) drogi pomiędzy siedzibami poszczególnych 
gmin. Łączna długość dróg powiatowych w Powiecie Głubczyckim wynosi 336,5 km, - drogi 
gminne, tj. drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do wymienionych wyżej kategorii, z 
wyłączeniem dróg wewnętrznych, stanowiące sieć dróg uzupełniającą i służącą miejscowym 
potrzebom. Łączna długość dróg gminnych w Powiecie Głubczyckim wynosi 995,8 km. Przez 
teren Powiatu Głubczyckiego przebiega jednotorowa niezelektryfikowana linia kolejowa 
Racławice Śląskie – Głubczyce – Racibórz. Linia ta w chwili obecnej jest nieczynna. 

Problemami w obszarze transportu w Powiecie Głubczyckim są: 

- niedostateczny stan techniczny dróg,  

- brak sieci dróg rowerowych, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- brak zadawalającej infrastruktury kolejowej.   

 

2. Powiat Nyski 

Powiat Nyski (Ziemia Nyska) położony jest w południowo – zachodniej części Województwa 
Opolskiego. Od południa graniczy z Republiką Czech, od zachodu z Województwem 
Dolnośląskim a od północy i wschodu z Powiatami Województwa Opolskiego: Brzeskim, 
Opolskim i Prudnickim. Powiat Nyski tworzy 9 gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, 
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Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Pakosławice, Paczków, Skoroszyce. 

Powiat Nyski położony jest w obrębie kilku jednostek fizyczno-geograficznych rangi 
makroregionalnej: makroregion Niziny Śląskiej, mezoregion Równina Grodkowska, Płaskowyż 
Głubczycki, Równina Niemodlińska, Dolina Nysy Kłodzkiej i makroregion Sudetów Wschodnich, 
mezoregion Wzgórza Strzelińskie, Obniżenie Otmuchowskie, Przedgórze Paczkowskie, Góry 
Opawskie. Generalnie są to tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, na ogół płaskie lub 
lekko faliste w części północnej, środkowej i wschodniej oraz z rzeźbą wzgórzową w części 
zachodniej (Gmina Kamiennik, północna część Gminy Otmuchów i Nysa) oraz górską w części 
południowej (Gmina Głuchołazy). Osią hydrograficzną powiatu jest dolina Nysy Kłodzkiej z 
bocznymi dopływami Białej Głuchołaskiej, Cielnicy, Korzkwi, Krynki, Mory, Starej Strugi i 
Świdnej. 

Północno-wschodnia część powiatu rozciąga się na Nizinie Śląskiej, zachód powiatu to 
Przedgórze Sudeckie – Obniżenie Otmuchowskie, natomiast południowa część to najdalej na 
wschód wysunięte pasmo Sudetów – Góry Opawskie. 

Z uwagi na uwarunkowania naturalne, w strukturze przestrzennej powiatu dominuje rolnictwo. 
Kompleksy leśne występują fragmentarycznie w części północno -zachodniej (Gmina 
Kamiennik) i w części południowo -wschodniej (Gmina Korfantów, Nysa, Głuchołazy). Na ogólną 
powierzchnię powiatu 1,223,87 km2 użytki rolne stanowią 72 %, w tym grunty orne 65 % a 
tereny leśne zajmują 12,5 %. Gminami o największym udziale użytków rolnych jest Gmina 
Skoroszyce (85,3 %), Paczków (82,3 %), Pakosławice (78,5 %), Kamiennik (75,8 %), Otmuchów 
(71,2 %), Korfantów (69,0 %), Łambinowice (66,9 %). Największy wskaźnik lesistości występuje 
na obszarze gminy Korfantów (22,6%), Głuchołazy (17,7 %), Łambinowice (17,4 %), Kamiennik 
(16,6 %). Duże znaczenie dla rozwoju regionu mają obszary turystyczne : Góry Opawskie, 
Jezioro Nyskie, Jezioro Otmuchowskie, Bory Niemodlińskie. Znaczące atrakcje pochodzenia 
antropogenicznego skumulowane są w ośrodkach miejskich: Głuchołazy, Nysa, Otmuchów, 
Paczków. 

Największym bogactwem naturalnym Powiatu są surowce mineralne. Do najbardziej wydajnych 
należą złoża kruszyw, żwirów,  piasków, marmurów i  kamienia.  

Przemysł koncentruje się głównie w Nysie, Głuchołazach i Paczkowie. Miasta południowego 
pasa były strefami intensywnej produkcji przemysłowej (przemysł samochodowy, metalowy, 
meblarski, materiałów budowlanych, przetwórstwa spożywczego). Proces transformacji 
gospodarki doprowadził do niekorzystnych zjawisk w tych dziedzinach. 

Znaczące firmy MSP na terenie Powiatu Nyskiego to: 

 BDM Dariusz Morawiecki,  ul. Piłsudskiego 77 Nysa – branża budowlana, 

 BIOAGRA S.A., Głębinów 30 Nysa – branża produkcyjna, 

 BITCOMPUTER Przedsiębiorstwo Informatyczne  ul. Chodowieckiego 9 Nysa – branża IT, 

 Bud- Bruk Domaszkowice 24a Niwnica – branża budowlana, 

 Castorama Polska sp. z o. o. ul. Krasińskiego 31 Nysa – branża handlowa, 

 Contact Direct sp. z o.o., ul. Biskupa Jarosława 11 Nysa – branża call center, 

 Dagny sp. z o.o. , ul. Stefana Czarneckiego 12 Nysa – branża spożywczo – produkcyjna,  

 Danila sp.z o.o. (Intermarche) ul. Grunwaldzka 2B Głuchołazy – branża handlowa, 

 Dębos Dębiak, Sordyl spółka jawna, ul. Podolska 22 Nysa, branża handlowa, 
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 Drobmar ul. Gen. Andersa 14 Głuchołazy – branża spożywczo-produkcyjna, 

 Eko- Vimar Orlański sp.z o.o., ul. Nyska 17 B Otmuchów – branża produkcyjna, 

 Elastoform Polska sp. z o.o. , ul. Poprzeczna 5 Głuchołazy - branża odzieżowo-produkcyjna, 

 Falbud Usługi Budowlane, ul. Piłsudskiego 63 Nysa – branża budowlana, 

 FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 28 
Paczków – branża  przemysłowo-maszynowa, 

 Firma Handlowa Łasuch,  ul. Prusa 25 Nysa – branża handlowa, 

 Franz Kamiński Waggonbau Polska sp. z o.o., ul. Niemcewicza 4 Nysa – branża usługowa, 

 Galaskór sp.z o.o., ul. Prudnicka 26 Nysa - branża odzieżowo-produkcyjna, 

 Głuchołaskie Zakłady Papiernicze sp. z o.o., ul. Generała Andersa 32 Głuchołazy – branża 
produkcyjna, 

 PPH Grześ sp. z o.o. , ul. 11-go Listopada 15 Nysa – branża spożywczo-produkcyjna, 

 Halogen Light Tech sp. z o.o., ul. Kolejowa 5 Głuchołazy – branża  produkcyjna, 

 Kobra sp.z o.o. (Bricomarche), ul. Grunwaldzka 2B Głuchołazy – branża handlowa, 

 Lutz Polska sp. z o.o., Domaszkowice 25 Niwnica – branża produkcyjna, 

 Magmod, ul. Piłsudskiego 57c Nysa – branża odzieżowo-produkcyjna, 

 Migra sp. j.,  Trzeboszowice 6 Paczków – branża usługowa, 

 NTG Gaworski, ul. Grodkowska 56 Nysa – branża handlowo-usługowa, 

 Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Grodkowska 19 Nysa – branża handlowa, 

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe GP Grochalski- Pięt s.j., ul. Zwycięstwa 2 Nysa – 
branża usługowa, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe KA-MA sp. j., ul. Otmuchowska 46 
Nysa – branża handlowa, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Pro-Agra, Kępnica 109 Nysa – branża handlowa, 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bumari, Pokrzywna 76 Jarnołtówek – branża  hotelowa, 

 Samloc, ul. Otmuchowska 50 Nysa – branża spożywcza-produkcyjna, 

 Spółdzielnia Pracy "CUKRY NYSKIE", al. Wojska Polskiego 9 Nysa – branża spożywczo –
produkcyjna, 

 Zakład Cukierniczy WACUŚ sp.j., ul. Jagiellońska 14 Nysa - branża spożywczo – produkcyjna, 

 Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy ALSECCO sp. z o.o.,  ul. Karpacka 6 Nysa 
produkcyjna – branża stolarka okienna, 

 Zespół Hotelarsko – Gastronomiczny PIAST, ul. Krzywoustego 14 Nysa – branża hotelowa. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Powiatu Nyskiego, 
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które to Partnerzy PN 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została opracowana na podstawie 
następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Wspólnoty Międzygminno – Powiatowej Ziemi Nyskiej na lata 2004 – 2015, 

2. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nyskiego,   

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.  

Obszar demografii w Powiecie Nyskim:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców w Powiecie Nyskim na koniec 2011 r. 
wynosiła 142.119 osób, z tego w miastach 74.904 osób, tj. ok. 52%, a na terenach wiejskich 
67.215 osób, tj. ok. 48%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 6.014 osób, 
czyli ok. 4%. Liczba mieszkańców w miastach (w analizowanych latach) zmniejszyła się o 4.247 
osób, tj. o ponad 5%, a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 1.767 osób, tj. o ok. 2,5%. Średnia 
gęstość zaludnienia w Powiecie Nyskim na koniec 2011 r. wyniosła 116 osób na 1 km2  
(w 2002 r. było to 121). Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn w Powiecie Nyskim na 
koniec 2011 r. wyniosła 106 (na koniec 2002 r. było to 105). Liczba małżeństw na 1000 
mieszkańców w 2011 r. wyniosła 5,2 (na koniec 2002 r. było to 5,0). Liczba urodzeń na 1000 
mieszkańców wyniosła 8,5 (na koniec 2002 r. było to 8,2), natomiast liczba zgonów na 1000 
mieszkańców wyniosła 10,3 (na koniec 2002 r. było to 8,7). Tym samym przyrost naturalny na 
koniec 2011r. był ujemny i wyniósł: – 1,8 na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -0,5).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Powiatu Nyskiego w kontekście 
demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego zostały zamieszczone 
w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Problemy w obszarze demografii Powiatu Nyskiego, to:   

- spadająca liczba mieszkańców, 

- spadająca liczba urodzeń, 

- zwiększenie się liczby zgonów w stosunku do urodzeń, 

- zwiększający się ujemny przyrost naturalny, 

- większy spadek liczby ludności z obszarów miejskich niż z obszarów wiejskich, 

- spadek zawieranych małżeństw, 

- starzenie się ludności, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

Obszar rynku pracy w Powiecie Nyskim  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazują na to, iż liczba bezrobotnych w Powiecie 
Nyskim na koniec 2012 r. wyniosła ogółem 9.567 osób, w tym 4533 kobiet. Bezrobotni z 
prawem do zasiłku stanowili na koniec 2012 r. 1.447 osób. Natomiast liczba bezrobotnych 
pozostających bez prawa do zasiłku wyniosła 8.120 osób. Jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych w 
Powiecie Nyskim mieszkających na wsi na koniec 2012 r. to wyniosła ona 4.520 osób. W 
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stosunku do końca 2009 r. liczba bezrobotnych w Powiecie Nyskim wzrosła o 1.088 osób, co 
daje wzrost o ponad 12%. Natomiast, jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych trwale pozostających 
bez pracy, to wzrosła ona w stosunku do 2009 r. o 1.566 osób, co daje ponad 23% wzrost.       

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Powiatu Nyskiego, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.          

Problemy w obszarze rynku pracy w Powiecie Nyskim to:  

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- największa grupa bezrobotnych to osoby bez wykształcenia średniego, 

- malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW. 

Obszar transportu w Powiecie Nyskim:  

Głównymi osiami komunikacyjnymi Powiatu Nyskiego są droga krajowa Nr 46 Kłodzko – Nysa – 
(węzeł autostrady A-4 Prądy) Opole i droga krajowa Nr 41 Nysa – Prudnik (przejście graniczne 
Trzebina – Bartultovice) tworzące oś wschód – zachód; droga wojewódzka Nr 411 Nysa – 
Głuchołazy (przejście graniczne Konradów – Zlate Hory) i droga wojewódzka Nr 401 
Pakosławice – Brzeg (węzeł autostrady A-4 Przylesie) tworzące oś północ – południe. 
Uzupełnieniem głównych osi jest droga krajowa Nr 40 Głuchołazy (przejście graniczne  
w Mikulovicach) – Kędzierzyn-Koźle. Łączna ilość dróg powiatowych o różnych nawierzchniach 
w Powiecie Nyskim wynosi 1.170,5 km. Łączna długość dróg gminnych o różnych 
nawierzchniach w Powiecie Nyskim wynosi 1.368,8 km.    

Problemy w obszarze transportu w Powiecie Nyskim to: 

- zły stan techniczny dróg, 

- niewystarczająca sieć dróg, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej. 

 

3. Powiat Prudnicki  

Powiat Prudnicki zajmuje powierzchnię 570 km2. Powiat położony jest w południowej części 
Województwa Opolskiego, u podnóża Sudetów, na pograniczu dwóch krain geograficznych – 
Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich. Atutem wyróżniającym powiat jest położenie 
geograficzne w obszarze województwa o największej atrakcyjności przyrodniczej w paśmie Gór 
Opawskich i czeskich Jeseników  z dominantą turystyczną w postaci najwyższego szczytu po 
stronie polskiej w tej części kraju – Biskupia Kopa (890 m. n.p.m.) oraz Pradziad po stronie 
czeskiej (1491 m. n.p.m.).  

W skład Powiatu Prudnickiego wchodzą następujące gminy: Gmina Prudnik, Gmina Biała, Gmina 
Głogówek oraz Gmina Lubrza.     

Powiat prudnicki graniczy z następującymi Powiatami : 

- od zachodu z  Nyskim,  

- od północy z Opolskim ziemskim,  

- od północnego – wschodu z Krapkowickim,  
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- od wschodu z Kędzierzyńsko – Kozielskim, 

- od południa z Głubczyckim, 

Południową granicę stanowi granica państwa z Republiką Czeską. 

Powiat Prudnicki zalicza się do obszarów o ukształtowanej funkcji rolniczej, z dobrymi 
warunkami dla produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz dla rozwoju turystyki i 
rekreacji. Powiat charakteryzuje się wielofunkcyjną strukturą gospodarczą: 

- przemysł (Miasto Prudnik oraz Miasto Głogówek), 

- rolnictwo (Gmina Biała, Gmina Głogówek, Gmina Prudnik), 

- usługi (Miasto Prudnik oraz w mniejszym zakresie Miasto Głogówek i Miasto Biała), 

- leśnictwo (Gmina Biała), 

- turystyka (południowa część Gminy Prudnik) – obszar Parku Krajobrazowego ,,Góry 
Opawskie”. 

Z uwagi na uwarunkowania naturalne, w strukturze przestrzennej Powiatu dominują tereny 
intensywnie użytkowane rolniczo, niewielkie kompleksy leśne występują fragmentarycznie w 
części północnej i południowo – zachodniej. Na ogólną powierzchnię powiatu użytki rolne 
stanowią 79,8%, a grunty orne 71,5% powierzchni. 

Uwarunkowania komunikacyjne Powiatu wynikają z jego położenia przy trasie sudeckiej w 
bezpośrednim pasie pogranicza polsko – czeskiego. Istotnym elementem aktywizacji 
gospodarczej jest pełno towarowe przejście graniczne z Republiką Czeską, a jednym ze 
strategicznych celów rozwoju Powiatu jest turystyka – wykorzystanie walorów historycznych, 
kulturowych  i środowiskowych. 

Przemysł Powiatu skoncentrowany jest przede wszystkim  w mieście Prudnik oraz w 
nieznacznym  stopniu w mieście  Głogówek.  

Największe miejscowości Powiatu Prudnickiego to: Prudnik (siedziba powiatu i gminy), 
Głogówek (siedziba gminy), Biała (siedziba gminy), Racławice Śląskie , Lubrza (siedziba gminy), 
Szybowice, Łąka Prudnicka, Chrzelice, Łącznik. 

Znaczące firmy MSP na terenie Powiatu Prudnickiego to: 

 Przedsiębiorstwo Handlowe WODNIK Spółka Jawna – hurtownia alkoholi, napojów - ul. 
Prężyńska 4, 48-200 Prudnik, Tel.: 4364600 HANDEL, 48-250 Głogówek ul. Rataja 2, 

 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LACHOWICZ" Zbigniew Lachowicz – sprzedaż   materiałów 
budowlanych, ul. Kolejowa 59/a, 48-200 Prudnik, 

 Zakład Stolarski IKEJ – branża stolarska., ul. Prężynska 36, 48-200 Prudnik, 

 Usługi Transportowe – Lew Trans – usługi transportowe, ul. Dwernickiego 17, 48-200 
Prudnik, 

 Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – branża budowlana, ul. 
Piastowska 42, 48-200 Prudnik, 

 DIVERSA  - sprzedaż sprzętów akwariowych, ul. Prężyńska 36, 48-200 Prudnik, 

 P.H.U. Elmont s.c. – sprzedaż materiałów elektrycznych, usługi elektryczne, ul. Moniuszki 10, 
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48-200 Prudnik, 

 A. Kramarz "Foto-Medium" Biuro Turystyczne "Medium" – usługi turystyczne, ul. Jagiellońska 
22, 48-200 Prudnik, 

 „SZWEDO" Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe – drukarnia, ul. Meblarska, 48-200 Prudnik, 
Hurtownia Spożywcza 'Ala' – hurtowania spożywcza, ul. Prężyńska 36, 48-200 Prudnik, 

 BARDUSCH POLSKA sp.z.o.o. – odzież ochronna, robocza, ul. PRĘŻYŃSKA 38, 48-200 Prudnik, 

 ARTECH POLSKA SP.Z.O.O. – producent kaset do drukarek, ul. LEGIONÓW 6, 48-200 Prudnik, 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku – produkcja artykułów mleczarskich, ul. 
Prążyńska 1, 48-200 Prudnik, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GALANT P. i M. Chadryś  -  produkcja i 
sprzedaż mebli, ul. Młyńska 27, 48-200 Prudnik, 

 Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe. Merkury A.A.Żurakowscy – branża 
budowlana, ul. Prężyńska 28, 48-200 Prudnik, 

 Steinpol Service Sp. Z o. o -  produkcja mebli, ul. Meblarska 1, 48-200 Prudnik, 

 Spółdzielnia  PIONIER – produkcja wyrobów metalowych, ul. Batorego 35, 48-200 Prudnik 

 Coroplast Sp. z o.o.o – branża produkcji wiązek, ul. Nyska 10, 48-200 Prudnik, 

 Centrum Ubezpieczeniowo- Finansowe – usługi ubezpieczeniowe, ul. Piastowska 53 48-200 
Prudnik, 

 USTRONIANKA SP.Z.O.O. – produkcja napojów, ul. Opolska 13 48-210 Biała, 

 PPUH   FILPLAST-GŁOGÓWEK sp.  z o.o. – produkcja okien, ul. 3 – go Maja 54 48-250 
Głogówek, 

 Zakład Przemysłu Cukierniczego PIAST Sp. z o.o. – branża cukiernicza, ul. Kościuszki 14 48-
250 Głogówek, 

 VTO DEKOR Sp. z o.o. – producent folii i obrzeży, ul. Fabryczna 4 a 48-250 Głogówek, 

 PPU Torkonstal ul. Prężyńska – produkcja kontenerów, 48 – 200 Prudnik. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Powiatu 
Prudnickiego, które to Partnerzy PN 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została opracowana 
na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1.  Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2001 – 2015 r., 

2. Dane GUS, 

3. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.  

Obszar demografii w Powiecie Prudnickim:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców w Powiecie Prudnickim na koniec  
2011 r. wynosiła 57.583 osób, z tego w miastach 30.466 osób, tj. 52,90%, a na terenach 
wiejskich 27.117 osób, tj. 47,10%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 
3.941 osób, czyli ok. 6,5%. Liczba mieszkańców w miastach (w analizowanych latach) 
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zmniejszyła się o 2.057 osób, tj. o ok. 6%, a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 1.884 osób, 
tj. o ok. 6,5%. Średnia gęstość zaludnienia w Powiecie Prudnickim na koniec 2011 r. wyniosła 
101 osób na 1 km2 (na koniec 2002 r. było to 108 osób). Liczba kobiet przypadająca na 100 
mężczyzn w Powiecie Prudnickim na koniec 2011 r. wyniosła 108 (na koniec 2002 r. było to 
również 108). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. wyniosła 5,4 (na koniec  
2002 r. było to 4,2). Liczba urodzeń na 1000 wyniosła 9,5 (na koniec 2002 r. było to 8,2), 
natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców na koniec 2011 r. wyniosła 11,2 (na koniec  
2002 r. było to 10,0). Tym samym na koniec 2011 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł: – 
1,7 na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -1,8).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Powiatu Prudnickiego w kontekście 
demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego zostały zamieszczone 
w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Problemy w obszarze demograficznym Powiatu Prudnickiego, to:   

- spadek liczby mieszkańców, 

- ujemny przyrost naturalny, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy – bezrobocie w Powiecie Prudnickim:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku wskazują na to, iż liczba bezrobotnych w Powiecie 
Prudnickim na koniec września 2012 r.  wyniosła ogółem 3.236 osób, w tym 1.633 kobiet. 
Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili na koniec września 2012 r. 310 osób, z czego 155 
kobiety. Natomiast liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku wyniosła 2.926, w 
tym 1.478 stanowiły kobiety. Jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych w Powiecie Prudnickim 
mieszkających na wsi na koniec września 2012 r. to wyniosła ona 1.286 osób, w tym 682 
stanowiły kobiety. W stosunku do końca 2009 r. liczba bezrobotnych trwale pozostających bez 
pracy w Powiecie Prudnickim wzrosła o 402 osoby, co daje wzrost o ponad 12%.  

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Powiatu Prudnickiego, w tym podmiotów 
gospodarczych zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Problemy w obszarze rynku pracy w Powiecie Prudnickim to:  

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- przewaga kobiet pozostających bez pracy, 

- zwiększające się bezrobocie na obszarach wiejskich, 

- malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW. 

Obszar transportu w Powiecie Prudnickim:  

Głównymi osiami komunikacyjnymi Powiatu są droga krajowa Nr 40, która prowadzi od granicy 
Państwa z Czechami do Pyskowic na Górnym Śląsku, droga krajowa nr 41, która łączy Nysę  
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z Prudnikiem oraz łączy z granicą z Czechami (pełno towarowe przejście graniczne w Trzebini).     
Droga wojewódzka Nr 414, która Łączy Prudnik  z obwodnicą Opola w miejscowości Wrzoski, 
droga wojewódzka nr 417, droga wojewódzka nr 416, drogi powiatowe oraz drogi gminne. 
Łączna ilość dróg powiatowych o różnych nawierzchniach w Powiecie Prudnickim wynosi:  
516,1 km. Łączna długość dróg gminnych o różnych nawierzchniach w Powiecie Prudnickim 
wynosi: 356,7 km. 

Problemy w obszarze transportu w Powiecie Prudnickim to: 

- zły stan dróg, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- potrzeba stworzenia nowych tras rowerowych. 

 

4. Gmina Biała 

Gmina Biała położona jest w południowo - zachodniej części Województwa Opolskiego nad 
rzeką o tej samej nazwie. Gmina Biała wchodzi w skład Powiatu Prudnickiego, do którego należą 
również Gminy: Prudnik, Lubrza oraz Głogówek. Gmina Biała zajmuje powierzchnię 195,82 km².  

Od północy Gmina Biała graniczy z Gminą Prószków, od południa z Gminami Prudnik i Lubrza, 
od zachodu z Gminą Korfantów, od wschodu z Gminami Głogówek i Strzeleczki. 

Ponadto gmina leży na skrzyżowaniu ważnych dla województwa szlaków komunikacyjnych. 
Miasto Biała położone jest w południowej części obszaru gminy, na skrzyżowaniu drogi krajowej 
relacji Opole - Prudnik - przejście graniczne Głuchołazy - Mikulovice i drogi wojewódzkiej relacji 
Nysa - Głogówek. 

Dogodne powiązania komunikacyjne zapewniają istniejące drogi wojewódzkie relacji Opole - 
Biała – Prudnik oraz Strzelce Opolskie - Krapkowice - Łącznik - Nysa. Prowadzą one ruch 
osobowy i transportowy do przejścia granicznego z Czechami oraz do turystycznego rejonu 
Województwa Opolskiego – Gór Opawskich. Przez obszar miasta i gminy przebiega linia 
kolejowa znaczenia miejscowego relacji Prudnik — Gogolin, obsługująca ruch transportowy. 
Otwarte przejście graniczno-towarowe Trzebina - Bartultovice sprawiło, że gmina stanowi jeden 
z ważniejszych korytarzy łączących północ województwa oraz autostradę A4 z granicą czeską. 

Gmina należy do jednostek samorządu terytorialnego o charakterze typowo rolniczym, 
pozbawionych w zasadzie wielkiego przemysłu. Dominującym typem gospodarki jest rolnictwo i 
jego obsługa, w mniejszym stopniu same usługi i przemysł. 

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Biała to: 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice – branża: rolnictwo i przetwórstwo, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chrzelice – branża: rolnictwo i przetwórstwo, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krobusz – branża: rolnictwo i przetwórstwo, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kolnowice – branża: rolnictwo i przetwórstwo, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Prężyna – branża: rolnictwo i przetwórstwo, 

 Zrzeszenie Producentów Rolnych Gminy Biała – branża: rolnictwo i przetwórstwo, 

 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Białej – branża: rolnictwo i przetwórstwo, 
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 Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Handlowo-Usługowe "ROL_POL" – branża: handel, 

 Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług "AGROPLAN" Sp. z o.o. Radostynia – branża: 
handel, 

 Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej wsi Grabina – branża: rolnictwo i przetwórstwo, 

 Bank Spółdzielczy w Białej – branża: usługi bankowe, 

 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białej – branża: usługi komunalne, budownictwo 

 "AGENS" Sp. Z o.o.,  

 SAMIRO ENERGY Jurkowska Sp. Komandytowa – branża: odnawialne źródła energii, 

 ENERGETYKA WIATROWA – PROJECT MENAGEMENT AND SUPPORT – branża: odnawialne 
źródła energii, 

 EWB2 Sp. z o.o.,  

 Restauracja "KLON" D.Spyra K.Piekarczyk S.j.  – branża: gastronomia, 

 Hanko Hanko Barbara Latus Piotr S.j., 

 Małgorzata Pela  Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Łącznik – branża: gastronomia – 
cukiernictwo, 

 Karina Handzik – Cukiernictwo – branża: gastronomia – cukiernictwo, 

 Ecobionica – Zuzanna Bożek – branża: oczyszczalnia ścieków, 

 "Ustronianka " Zakład produkcyjny – branża: spożywcza. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Biała, które 
to Partnerzy PN 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została opracowana na podstawie 
następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Biała 2001 – 2015 r., 

2. Plan rozwoju lokalnego dla Gminy Biała, 

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.  

Obszar demografii  Gminy Biała: 

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Biała na koniec 2011 r. wynosiła 
11.001 osób, z tego miasto zamieszkiwało 2.528 osób, tj. 23%, a na terenach wiejskich 
zamieszkiwało 8.473 osób, tj. 77%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem  
o 1.036 osób, czyli ok. 8%. Liczba mieszkańców miasta (w analizowanych latach) zmniejszyła się 
o 221 osób, tj. o ok. 2% , a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 815 osób, tj. o ok. 6%. Liczba 
kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Biała na koniec 2011 r. wyniosła 109 (na koniec 
2002 r. było to również 109). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. wyniosła 4,7 
(na koniec 2002 r. było to 4,3). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 9,5 (na koniec 
2002 r. było to 8,4), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 10,9 (na koniec 
2002 r. było to 9,5). Tym samym przyrost naturalny był ujemny i wyniósł: – 2,3 na 1000 
mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -1,1).  
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Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Biała w kontekście demografii 
całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego zostały zamieszczone  
w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Problemy w obszarze demografii Gminy Biała to:   

- spadek liczy mieszkańców, 

- pogłębiający się ujemny przyrost naturalny, 

- wysoka umieralność, 

- starzenie się ludności, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

Obszar rynku pracy Gminy Biała:  

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku liczba osób bezrobotnych na terenie 
Gminy Biała na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 493 osób, w tym kobiety stanowiły większą grupę 
bezrobotnych – 272. Tym samym liczba bezrobotnych była wyższa o 57 osób  
w porównaniu z końcem 2009 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili zaledwie ponad 
12% wszystkich bezrobotnych (63 osoby). W porównaniu do 31 grudnia 2009 r. liczba 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku w grudniu 2011 r. zwiększyła się o 53 osoby i wyniosła  
430 osób. Z ogólnej liczby bezrobotnych na koniec 2011 r., 342 osób zamieszkiwało na wsi. 
Stanowiło to 69,37% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Pozostała grupa osób 
bezrobotnych (151) zamieszkiwała w mieście.  

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Biała, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Problemy w obszarze rynku pracy Gminy Biała to:  

- większa liczba bezrobotnych kobiet niż mężczyzn, 

- duża liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- stosunkowo mała liczba nowych miejsc pracy, 

- wysoki udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do pozostałych bezrobotnych. 

Obszar transportu Gminy Biała: 

Przez teren Gminy Biała przebiegają trzy drogi wojewódzkie o numerach 414, 407 i 409. Droga 
Nr 414 relacji Lubrza – Opole, Nr 407 relacji Nysa – Łącznik oraz Nr 409 relacji Dębina – Strzelce 
Opolskie. Oprócz w/w dróg wojewódzkich przez teren Gminy Biała przebiega sieć dróg 
powiatowych zamiejskich, powiatowych wewnątrzmiejskich, lokalnych miejskich i gminnych. 
Sieć wyżej wymienionych dróg przedstawia się następująco: 

- drogi powiatowe zamiejskie o łącznej długości 111,246 km, w tym 10,966 km to drogi o 
nawierzchni tłuczniowej i 7,605 km dróg o nawierzchni gruntowej, 

- drogi powiatowe wewnątrzmiejskie o łącznej długości 5,216 km; 

- drogi lokalne miejskie o łącznej długości 12,816 km, w tym 11,594 km to drogi o nawierzchni 
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bitumicznej,  48 mb o nawierzchni brukowej,  oraz 1,174 km o nawierzchni gruntowej 
ulepszonej, 

- drogi gminne publiczne zamiejskie o łącznej długości 38,070 km, w tym o nawierzchni 
bitumicznej 6,21 km, o nawierzchni brukowej 4,449 km, o nawierzchni gruntowej 27,411 km. 

Miasto Biała od czerwca 2008 roku posiada obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414, 
wybudowaną ze środków unijnych (ZPORR). Na terenie Miasta Biała istnieje mocno rozwinięta 
sieć chodników, na terenach pozamiejskich istnieją chodniki tylko w ciągu dróg wojewódzkich. 
W ostatnich latach znacznie zmodernizowano sieć dróg gminnych (min. w mieście Biała, gdzie 
inwestycje drogowe finansowane były ze środków pomocowych) oraz odcinki dróg 
powiatowych. Główna droga, tj. droga wojewódzka nr 414, na terenie gminy została praktycznie 
zmodernizowana i kompleksowo przebudowana (poza 5 km odcinkiem). Stanowi ona (od 
miejscowości Prószków i od autostrady A4)  wraz z obwodnicą dobre połączenie komunikacyjne 
Opola i przejść granicznych w Gminie Prudnik.  Bezpośrednie połączenie granicy z autostradą A4 
w Krapkowicach odbywa się poprzez drogę wojewódzką nr 414 i 409. Miasto Biała od roku 
czerwca 2008 posiada obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414, wybudowaną ze środków 
unijnych (ZPORR). Na terenie Miasta Biała istnieje mocno rozwinięta sieć chodników, na 
terenach pozamiejskich chodniki tylko w ciągu dróg wojewódzkich I powiatowych. Praktycznie 
wszystkie główne ciągi komunikacyjne i miejscowości posiadają oświetlenie uliczne. Na bieżąco 
opracowywane są też dokumentacje na nowe oświetlenia. 

 

5. Gmina Branice:  

Gmina Branice zajmuje 122 km2 powierzchni. Położona jest w południowej części Województwa 
Opolskiego na Płaskowyżu Głubczyckim. Jest to obszar Przedgórza Sudeckiego leżącego na 
przedpolu Sudetów Wschodnich. Gmina Branice stanowi typową wiejską gminę rolniczą z 
łagodnym klimatem i bardzo dobrymi glebami.  

Gmina Branice jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Województwa Opolskiego. Od 
północy graniczy z Gminą Głubczyce, od wschodu z Gminą Kietrz, natomiast granica 
południowo-zachodnia jest zarazem granicą państwową z Czeską Republiką. 

Wzdłuż granicy państwowej płynie graniczna rzeka Opawa wypływająca z gór Jessennika i 
stanowiącą dorzecze Odry. Wspólnie z Gminami: Baborów, Głubczyce i Kietrz Gmina Branice 
tworzy Powiat Głubczycki . 

Gmina położona jest w przestrzennym zasięgu oddziaływania dwóch ośrodków oferujących 
dobra niższego i wyższego rzędu. Są to po stronie polskiej miasta Głubczyce i Racibórz a po 
stronie czeskiej miasta Krnov i Opava. 

Cechy usytuowania Gminy w regionie to m.in. obrzeżne usytuowanie gminy w stosunku do sieci 
dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, odsunięcie gminy od magistralnych szlaków 
kolejowych oraz bardzo bliskie usytuowanie w stosunku do sieci dróg o znaczeniu krajowym po 
stronie czeskiej. 

Podstawowy układ drogowy na terenie gminy tworzą droga wojewódzka Nr 419 relacji Racibórz 
- Kietrz - Branice granica państwa (o łącznej długości 7 km), drogi powiatowe relacji Głubczyce - 
Włodzienin - Dzbańce - Wiechowice oraz relacji Głubczyce - Lewice - Branice - Boboluszki 
Granica Państwa (o łącznej długości ok. 70 km), a także drogi gminne do Jędrychowic, Turków, 
Jabłonki, Dzierzkowic oraz drogi wewnątrz wszystkich miejscowości gminy (o łącznej długości - 
ponad 43 km). 

Gmina nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci kolejowej. Do najbliższych linii kolejowych 
jest ponad 20 km - linie te są nieczynne i obecnie nie eksploatowane (tj. Głubczyce - Pietrowice - 
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granica państwa oraz linii Baborów - Pilszcz, o charakterze jednotorowym, klasyfikowanych jako 
towarowe). Do najbliższej linii kolejowej na terytorium Republiki Czeskiej relacji Opava-Krnov-
Bruntal jest ok. 1,2 km. 

Duże znaczenie w systemie infrastruktury systemu komunikacyjnego Gminy Branice mają 
przejścia graniczne. Po wejściu do Strefy Schengen istnieje możliwość przekraczania granicy w 5 
miejscach na terenie gminy, tj. Wiechowice. Dzierzkowice, Wysoka, Boboluszki i Branice. 

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Branice to: 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „LEMET” Leon Plesniak – branża: 
produkcja, handel, 

 Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner – branża:  
drogownictwo, budownictwo, 

 Sprzedaż Towarów Masowych Kazimierz Węglowski – branża: Handel (handel i skup zboża , 
handel materiałami do produkcji rolnej oraz materiałami budowlanymi).   

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Branice, 
które to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Branice do roku 2013 r., 

2. Plan rozwoju lokalnego Gminy Branice do roku 2013 r., 

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.  

Obszar demografii Gminy Branice: 

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców w Gminie Branice na koniec 2011 r. 
wynosiła 7.061 osób. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 895 osób, czyli 
ok. 11%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Branice na koniec 2011 r. wyniosła 
105 osób (na koniec 2002 r. były to 104 osoby). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 
2011 r. wyniosła 3,8 (na koniec 2002 r. było to 4,4). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców 
wyniosła 6,6  (na koniec 2002 r. było to 8,0), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców 
wyniosła 16,1 (na koniec 2002 r. było to 12,7). Tym samym przyrost naturalny był ujemny i 
wyniósł: – 9,4 na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -4,7).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Branice  
w kontekście demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.                  

Na terenie Gminy Branice zidentyfikowano następujące problemy w obszarze demografii: 

- spadek liczby mieszkańców, 

- pogłębiający się bardzo wysoki  ujemny przyrost naturalny (najgorszy wskaźnik na terenie 
całego Obszaru Funkcjonalnego), 

- spadająca liczba małżeństw, 

- spadająca liczba urodzeń, 

- zwiększająca się liczba zgonów, 
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- starzenie się ludności, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW.  

Obszar rynku pracy Gminy Branice: 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach liczba osób bezrobotnych na terenie 
Gminy Branice na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 478 osób, w tym kobiety stanowiły większą 
grupę bezrobotnych – 258. Natomiast liczba bezrobotnych w porównaniu z końcem 2009 r. 
zwiększyła się o 120 osób. Na koniec 2012 r. bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili zaledwie 
ponad 10% wszystkich bezrobotnych (50 osób). W porównaniu do 31 grudnia 2009 r. liczba 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku w grudniu 2012 r. zwiększyła się o 94 osoby i wyniosła  
428 osób.  Na koniec 2012 r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku  
25 – 34 lat (30,1%) oraz w wieku 18 – 24 lat (19,4%). Na koniec grudnia 2012 r. największą 
grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (36,1%) oraz z 
wykształceniem zawodowym (28,8%). W porównaniu  z końcem 2009 r. bezrobocie wśród osób 
z wykształceniem wyższym wzrosło z 12 do 31 osób.  

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Branice, w tym podmiotów 
gospodarczych zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Problemy w obszarze rynku pracy Gminy Branice to: 

- większa liczba bezrobotnych kobiet niż mężczyzn, 

- bardzo duża liczba bezrobotnych pozostających i bez prawa do zasiłku, 

- przewaga osób bezrobotnych wśród młodych osób, 

- przewaga osób bezrobotnych wśród osób z wykształceniem zawodowym i gimnazjalnym, 

- powiększające się bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem, 

- wysoki poziom bezrobocia, 

- bardzo wysoki udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do pozostałych bezrobotnych, 

- brak dużych zakładów pracy,  

- zwiększająca się liczba wykreśleń podmiotów gospodarczych – załącznik nr 2 do AW.            

Obszar transportu Gminy Branice: 

Podstawowy układ drogowy na terenie gminy tworzą: - droga wojewódzka Nr 419 relacji 
Racibórz - Kietrz – Branice - Granica Państwa (o łącznej długości 7 km), drogi powiatowe relacji 
Głubczyce - Włodzienin - Dzbańce - Wiechowice oraz relacji Głubczyce - Lewice - Branice - 
Boboluszki Granica Państwa (o łącznej długości ok. 70 km), - drogi gminne do Jędrychowic, 
Turków, Jabłonki, Dzierżkowic oraz drogi wewnątrz wszystkich miejscowości gminy (o łącznej 
długości - ponad 43 km). Gmina nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci kolejowej. Do 
najbliższych linii kolejowych jest ponad 20 km – linie te są nieczynne i obecnie nie 
eksploatowane (tj. Głubczyce – Pietrowice – Granica Państwa oraz linii Baborów – Pilszcz,  
o charakterze jednotorowym, klasyfikowanych jako towarowe). Do najbliższej linii kolejowej na 
terytorium Republiki Czeskiej relacji Opava-Krnov-Bruntal jest ok. 1,2 km. Duże znaczeniem  
w systemie infrastruktury systemu komunikacyjnego Gminy Branice mają przejścia graniczne. 
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Istnieje możliwość przekraczania granicy w 5 miejscowościach na terenie gminy, tj. Wiechowice, 
Dzierżkowice Wysoka, Boboluszki Branice. W gminie funkcjonuje model obsługi komunikacji 
zbiorowej oparty wyłącznie na przewozach PKS – organizowany poza gminą. Ten układ 
powiązań pozwala na skomunikowanie się gminy z najbliższymi ośrodkami regionalnymi 
(Głubczyce, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle) i stolicą regionu – Opolem. 

Problemy w obszarze transportu w Gminie Branice: 

- zły stan techniczny dróg, 

- niewystarczająca sieć dróg, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- Gmina Branice nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci kolejowej, 

- brak wystarczającej ilości tras rowerowych, 

- niewystarczająca ilość chodników i zły stan techniczny chodników już istniejących, 

- brak odpowiedniej ilości kanalizacji sanitarnej, 

- brak odpowiedniej ilości kanalizacji burzowej i rowów odwodnieniowych przy drogach. 

 

6. Gmina Głubczyce  

Gmina Głubczyce zajmuje powierzchnię 295 km2 i jest największą gminą Województwa 
Opolskiego. Gmina leży w Powiecie Głubczyckim. Od zachodu na długości około 43 km granica 
gminy stanowi jednocześnie granice państwową z Republiką Czeską. Od południa gmina 
sąsiaduje z Gminą Branice, od wschodu z Gminą Baborów i Pawłowiczki, a od północy  
z Gminą Głogówek. 

Siedzibą władz gminy są Głubczyce - miasto, leżące na prastarym szlaku handlowym Opole - 
Ołomuniec – Brno u progu Bramy Morawskiej nad rzeką Psiną, lewym dopływem Odry. W 
odległości około 30 km od Głubczyc znajduje się Śląska Strefa Wolnocłowa. 

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Głubczyce to: 

 TOP Farms Głubczyce Sp. z o.o. – rolnictwo, 

 Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” – produkcja piwa, 

 „GALMET” Sp. z o.o. – produkcja urządzeń grzewczych, 

 Zakład Urządzeń Grzewczych „Elektromet” – produkcja urządzeń grzewczych, 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – przetwórstwo mleka, 

 „ASA” Sp. z o.o. – przemysł farmaceutyczny, 

 Mleczarnia „Turek” Sp. z o.o. – przetwórstwo mleka, 

 Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane – „Budomex” – branża budowlana, 

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych A. Bąk – budowa dróg i mostów,  
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 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Złoty Kłos" Józefa Jurkiewicza - rolnictwo, 

przetwórstwo rolno – spożywcze, 

 Piekarnia i ciastkarnia „KEKS”,  

 Piekarnia i ciastkarnia „PRASOL” 

 Piekarnia i ciastkarnia „MALIK”, 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS,  

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Równe, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pietrowice,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe – „KOSMED” – przemysł kosmetyczny,  

 „Farmer” Sp. z o.o.  – rolnictwo, skup zbóż, sprzedaż nawozów. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Głubczyce, 
które to Partnerzy PN 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została opracowana na podstawie 
następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce, 

2. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Głubczyce, 

3. Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy Głubczyce uchwalona w 2009 r.  

4. Dane GUS, 

5. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.  

Obszar demografii Gminy Głubczyce:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Głubczyce na koniec 2011 r. 
wynosiła 23.386 osób, z tego miasto zamieszkiwało 13.104 osób, tj. 57% a na terenach wiejskich 
zamieszkiwało 10.282 osób, tj. 43%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 
1207 osób, czyli ok. 5%. Liczba mieszkańców miasta (w analizowanych latach) zmniejszyła się o 
529 osób, tj. o ok. 4%, a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 678 osób, tj.  
o ok. 6%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Głubczyce na koniec 2011 r. 
wyniosła 105 (na koniec 2002 r. było to 104). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. 
wyniosła 5,6 (na koniec 2002 r. było to 5,2). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 8,4 
(na koniec 2002 r. było to 9,5), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 10,8 
(na koniec 2002 r. było to również 10,8). Tym samym przyrost naturalny był ujemny  
i wyniósł: – 2,4 na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -1,3).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Głubczyce  
w kontekście demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.               

Problemy w obszarze demografii Gminy Głubczyce to:    

- spadek liczby mieszkańców,  

- pogłębiający się ujemny przyrost naturalny, 
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- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy Gminy Głubczyce: 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach liczba osób bezrobotnych na terenie 
gminy Głubczyce na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 1.636 osób, w tym kobiety stanowiły większą 
grupę bezrobotnych – 826. Liczba bezrobotnych była wyższa o 192 osoby w porównaniu  
z końcem 2009 roku.   Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili zaledwie ponad 12% 
wszystkich bezrobotnych (201 osób). Natomiast w porównaniu do 31 grudnia 2009 roku liczba 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku zwiększyła się o 153 osoby i wyniosła 1435. Z ogólnej liczby 
bezrobotnych, 715 osób zamieszkiwało na wsi. Stanowiło to 43,70% ogólnej liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych. Pozostała grupa osób bezrobotnych (895 osób) mieszkała w 
mieście. Na koniec 2012 r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25 – 34 lat 
(27,2%) oraz w wieku 18 – 24 lat (20,5%). Na koniec grudnia 2012 r. największą grupę 
bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (35,3%) oraz z 
wykształceniem zawodowym (27,3%). W porównaniu z końcem 2009 r. bezrobocie wśród osób 
z wykształceniem wyższym wzrosło z 71 osób do 127 osób.                           

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Głubczyce, w tym podmiotów 
gospodarczych zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Problemy rynku pracy Gminy Głubczyce należą: 

- mała liczba nowych miejsc pracy, 

- duży udział kobiet w ogóle bezrobotnych, 

- wysoki poziom bezrobocia, 

- zwiększająca się liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- przewaga osób bezrobotnych wśród młodych osób, 

- przewaga osób bezrobotnych wśród osób z wykształceniem zawodowym i gimnazjalnym, 

- powiększające się bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem, 

- malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4, 

- zwiększająca się liczba wykreśleń podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4.           

Obszar transportu Gminy Głubczyce: 

Przez teren miasta Głubczyce przebiegają: 

- droga krajowa (Nr 38) o znaczeniu regionalnym relacji Kędzierzyn-Koźle–Głubczyce–granica 
Polski, 

 - dwie drogi wojewódzkie: Nr 416 - Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz i Nr 417 - 
Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racibórz. 

Około 20 km od centrum miasta położona jest droga krajowa nr 45 relacji Opole-Racibórz-
granica państwa (Chałupki), pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W 
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odległości 25 km w linii prostej, lecz już po czeskiej stronie, znajduje się droga Nr 11 o podobnej 
funkcji, relacji Praha (Hradec Kralove)-Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opawę. Od 
autostrady A4 relacji Drezno-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Katowice-Kraków-
Rzeszów-Medyka-Kijów miasto oddalone jest o około 35-40 km. Na terenie gminy znajdują się 
połączenia drogowe z Czechami (tylko do 3,5 t): Pietrowice–Krnov, Pomorzowiczki-Osoblaha, 
Lenarcice - Linhartovy i Chomiąża-Chomyz. W odległości około 30 km znajduje się Śląska Strefa 
Wolnocłowa. Przez teren miasta przebiega linia kolejowa — niezelektryfikowana — obecnie 
nieczynna. 

Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie gminy opiera się na przewoźniku ponadgminnym 
(PKS). Powiązania liniami autobusowymi pozwalają na komunikację miasta Głubczyce z 
sąsiednimi ośrodkami gminnymi (Branice, Baborów i Kietrz), najbliższym ośrodkiem 
subregionalnym (Racibórz) oraz Opolem, Katowicami i Wrocławiem, a ponadto miastami 
aglomeracji rybnickiej (Rybnik, Pszów, Jastrzębie - Zdrój), Beskidami (Żywiec) i Małopolska 
(Kraków, Nowy Sącz). 

Problemy w obszarze transportu to: 

- brak obwodnicy Miasta Głubczyce, 

- brak połączenia drogowego z Republiką Czeską dla samochodów ciężarowych,  

- fatalna jakość drogi wojewódzkiej prowadzącej do Opola i drogi prowadzącej do autostrady A4, 

- niewystarczający stopień połączeń komunikacyjno-drogowych, 

- likwidacja istniejących połączeń kolejowych. 

 

7. Gmina Głuchołazy 

Gmina Głuchołazy położona jest w południowo - zachodniej Polsce, w Województwie Opolskim. 
Gmina zajmuje powierzchnię 167,98 km2. Siedzibą gminy miejsko – wiejskiej jest miasto 
Głuchołazy (powierzchnia miasta 6,83 km2). Gmina położona jest na styku Gór Opawskich, 
Przedgórza Paczkowskiego i Płaskowyżu Głubczyckiego, nad rzeką Białą Głuchołaską. 

Od południa Gmina Głuchołazy graniczy z Republiką Czeską, od zachodu - z gminą Otmuchów, 
od północy z Gminą Nysa oraz od wschodu – z Gminą Prudnik. Sprzyjająca bliska odległość do 
granicy czeskiej oraz korzystne położenie w górzystej okolicy decyduje o atrakcyjnych walorach 
turystyczno - rekreacyjnych Głuchołaz. Pod względem organizacyjnym w skład Gminy wchodzi 
17 sołectw oraz Miasto Głuchołazy, będące siedzibą Gminy. 

Przez teren Gminy Głuchołazy przebiegają: droga krajowa nr 40 relacji: Granica Państwa - 
Głuchołazy - Prudnik - Pyskowice, droga wojewódzka nr 411 relacji: Nysa - Głuchołazy - Granica 
Państwa oraz drogi powiatowe i gminne. Sieć dróg powiatowych wynosi około 70 km. 

Najważniejszym ośrodkiem w Gminie decydującym o jego znaczeniu gospodarczym i potencjale 
społecznym jest Miasto Głuchołazy. 

 Na terenie Gminy Głuchołazy zarejestrowanych jest blisko 2,5 tys. podmiotów gospodarczych, z 
czego ok. 90% stanowią podmioty prywatne. Prawie jedna trzecia z nich, prowadzi działalność 
związaną z handlem i naprawami. Wyraźnie wzrasta także liczba podmiotów zajmujących się 
obsługą nieruchomości, oraz wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Na terenie Gminy funkcjonuje kilka zakładów przemysłowych, działających 
głównie w przemyśle papierniczym i metalowym. Ogromną szansę dla rozwoju działalności 
gospodarczej stanowi branża turystyczna i agroturystyczna. 
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 Walory turystyczne Gminy Głuchołazy są jednym z podstawowych uwarunkowań 
funkcjonowania i rozwoju turystyki. Są to przede wszystkim walory środowiska przyrodniczego 
i kulturowego. Bardzo sprzyjającym dla turystyki jest fakt, że na obszarze tym walory 
przyrodnicze i kulturowe występują wspólnie. Położenie geograficzne, zróżnicowana budowa 
geologiczna, górskie potoki, liczne doliny, malownicze przełomy rzek, bogactwo flory i fauny, 
specyficzny mikroklimat oraz liczne zabytki kultury sprawiają, że Gmina Głuchołazy wyróżnia 
się wśród innych Gmin Województwa Opolskiego. 

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Głuchołazy to: 

 Fabryka Armatur – Głuchołazy- S.A. – branża: armatura przemysłowa, 

 Fabryka Armatury Przemysłowej WAKMET Sp. j. - branża: armatura przemysłowa, 

 Głuchołaskie Zakłady Papiernicze – branża: producent papierów higienicznych, 

 Fabryka Papieru “Malta-Decor” S.A. Zakład w Rudawie – branża: produkcja papieru 

dekoracyjnego, wykorzystywanego do produkcji laminatów i folii finish, które z kolei 

stanowią podstawę produkcji laminowanych płyt wiórowych i drewnopodobnych, 

 Schattdecor Sp. z o.o. – branża: Producent zadrukowanych papierów dekoracyjnych i folii 

finish, wykorzystywanych w produkcji powierzchni meblowych (płyty robocze, fronty, 

korpusy) oraz elementów wyposażenia wnętrz (podłogi laminowane, drzwi, parapety, listwy 

przypodłogowe, obrzeża itp.),  

 Halogen Light Tech Sp. z o.o.  – branża: oświetlenia do mebli i wnętrz, 

 Przedsiębiorstwo Wydobycia i Obróbki Marmuru – branża: wydobywcza. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Głuchołazy, 
które to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Głuchołazy, 

2. Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głuchołazy na lata 2010 – 2013  
z perspektywą na lata 2014-2017”, 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, 

4. Dane GUS, 

5. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.  

Obszar demografii Gminy Głuchołazy:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Głuchołazy na koniec 2011 r. 
wynosiła 25.084 osób, z czego miasto zamieszkiwało 14.421 osób, tj. 57%, a na terenach 
wiejskich zamieszkiwało 10.663 osób, tj. 43%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców 
ogółem o 1.287 osób, czyli ok. 5%. Liczba mieszkańców miasta (w analizowanych latach) 
zmniejszyła się o 898 osób, tj. o ok. 6%, a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 389 osób,  
tj. o ok. 3,5%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn w Gminie Głuchołazy na koniec  
2011 r. wyniosła 106 (na koniec 2002 r. było to 107). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców  
w 2011 r. wyniosła 5,0 (na koniec 2002 r. było to 4,3). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców 
wyniosła 7,6  (na koniec 2002 r. było to 8,2), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców 
wyniosła 11,2 (na koniec 2002 r. było to 10,0). Tym samym przyrost naturalny był ujemny i 
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wyniósł: – 3,5 na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -1,8).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Głuchołazy  
w kontekście demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.                

Problemy w obszarze demografii Gminy Głuchołazy to:   

- spadek liczby mieszkańców, 

- pogłębiający się ujemny przyrost naturalny, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- spadająca liczba urodzeń, 

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy Gminy Głuchołazy:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazują na to, iż liczba bezrobotnych Gminy 
Głuchołazy na koniec grudnia 2012 r. wyniosła ogółem 1.775, w tym 821 kobiet. Bezrobotni z 
prawem do zasiłku stanowili na koniec grudnia 2012 r. 233 osób (w 2009 r było to: 436). 
Natomiast liczba długotrwale bezrobotnych na koniec 2012 r. wyniosła 886 osób. Tym samym 
liczba bezrobotnych na koniec 2012 r. trwale pozostających bez pracy w stosunku do końca 
2009 r.  wzrosła o 221 osób. Jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych Gminy Głuchołazy 
mieszkających na wsi na koniec grudnia 2012 r. to  wyniosła ona 709 osób (w 2009 r było to 
703).  

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Głuchołazy, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Na terenie Gminy Głuchołazy zidentyfikowano następujące problemy w obszarze rynku pracy:  

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- niskie kwalifikacje osób w wieku aktywności zawodowej,  

- brak dużych zakładów pracy, 

- malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW. 

Obszar transportu w Gminie Głuchołazy:  

System transportowy Gminy Głuchołazy tworzy przede wszystkim układ drogowy.  
Najważniejszym jego elementem jest droga krajowa nr 40 granica Państwa – Pyskowice oraz 
droga wojewódzka nr 411 Nysa – Głuchołazy – granica Państwa. Stanowią one powiązania 
komunikacyjne gminy z terenami sąsiednimi w kraju i Republice Czeskiej. Uzupełnieniem ww. 
głównych osi transportu drogowego są drogi powiatowe. Przez gminę przebiega obecnie linia 
kolejowa znaczenia krajowego nr 137 relacji Katowice – Legnica na odcinku Prudnik – Nysa. Na 
terenie Gminy Głuchołazy długość dróg gminnych o nawierzchni twardej wynosi 26,4 km, 
długość dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej wynosi 24,10 km, długość dróg 
gminnych o nawierzchni gruntowej wynosi 10,6km. Sieć dróg powiatowych na terenie Gminy 
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Głuchołazy wynosi około 70 km. Przez gminę przechodzą linie kolejowe drugorzędne: nr 297 
relacji Nowy Świętów – Głuchołazy, nr 333 relacji Głuchołazy – Pokrzywna – granica państwa 
oraz nr 343 relacji Głuchołazy – granica państwa – Mikulovice. 

Problemy w obszarze transportu Gminy Głuchołazy to: 

 - stały wzrost natężenia ruchu na drodze krajowej i wojewódzkiej przebiegającej przez teren 
Gminy, 

- zły stan dróg, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- brak wystarczającej liczby chodników i parkingów, 

- konieczność modernizacji oświetlenia drogowego. 

 

8. Gmina Grodków 

Gmina Grodków położona jest w południowo – zachodniej części Województwa Opolskiego w 
Powiecie Brzeskim. Graniczy z 5 gminami Województwa Opolskiego: Olszanka,  Niemodlin,  
Skoroszyce, Pakosławice i Kamiennik. Obejmuje obszar 284,56 km2, w tym Miasto 9,88 km2. 
Geograficznie Gmina położona jest na Równinie Grodkowskiej, po lewej stronie doliny Nysy 
Kłodzkiej. Od północy granicą Gminy jest autostrada A4, na wschodzie Gmina Niemodlin, na  
południu Gmina Skoroszyce, a na zachodzie Województwo Dolnośląskie. 

Miasto Grodków położone jest w centrum Gminy. Odległość od najbardziej oddalonych od 
miasta miejscowości do Grodkowa wynosi: z Jaszowa 19 km, a Bogdanowa 15 km. 
Administracyjne Gmina obejmuje Miasto Grodków i 35 sołectw. Największe wsie to Gnojna, 
Kopice. Bąków, Jędrzejów. 

Gmina leży w ciągu ważnych arterii komunikacyjnych: przy trasie Wrocław - Nysa – Głuchołazy 
oraz 8 km od odcinka Gliwice - Wrocław autostrady A4. Położenie Gminy Grodków jest jej 
istotnym atutem – zarówno pod względem krajowej jak i międzynarodowej komunikacji 
drogowej. Szczególną zaletą jest przebiegająca przez Gminę autostrada A-4 oraz 
skomunikowanie jej poprzez ..Węzeł Przyleski" z infrastrukturą drogową Gminy. Gmina 
Grodków stanowi korytarz przelotowy dla transportu odbywającego się od granicy państwa do 
autostrady A-4. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy ok. 80ha, w okolicy węzła, 
przeznaczone jest na cele inwestycyjne (np. bazy, składy, obsługa komunikacyjna, motele, stacje 
paliw itp.). Problemem jest brak infrastruktury technicznej na ww. terenie (brak uzbrojenia w 
sieci wod.-kan., energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i przede wszystkim w drogi). Od lipca 
2011r. Grodków ma obwodnicę w ciągu dróg wojewódzkich nr 385 i 401. Problemem Gminy jest 
jednak zły stan dróg wojewódzkich w centrum Grodkowa, które po wybudowaniu obwodnicy 
zostały przekazane na własność Gminie. 

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Grodków to: 

 ANIMEX Grupa Paszowa S.A. - przetwórstwo pasz, 

 GRODCONO – produkcja wafli, 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole – branża spożywcza, 

 MAXIPLAST – produkcja z tworzyw sztucznych, 
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 SCHOLZ – skup i sprzedaż złomu i metali kolorowych, 

 AGRO-AS – usługi dla rolnictwa, sprzedaż i serwis maszyn rolniczych i ciągników, skup i 

sprzedaż płodów rolnych, transport, magazynowanie, bazy magazynowe, 

 BORT – WIMAR Spółka jawna – branża spożywcza. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Grodków, 
które to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Grodków na lata 2007 – 2020 r., 

2. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Grodków na lata 2007 – 2013 r., 

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.  

Obszar demografii Gminy Grodków:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Grodków na koniec 2011 r. 
wynosiła 19.852 osób, z tego miasto zamieszkiwało 8.870 osób, tj. 45%, a na terenach wiejskich 
zamieszkiwało 10.982 osób, tj. 55%. Od 2002 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców ogółem  
o 121 osób, czyli o ok. 0,6%. Liczba mieszkańców miasta  (w analizowanych latach) zwiększyła 
się o 83 osób, tj. o ok. 1%, a na terenach wiejskich zwiększyła się o 38 osób, tj. o ok. 0,3%. Liczba 
kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Grodków na koniec 2011 r. wyniosła 104 (na 
koniec 2002 r. było to 103). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. wyniosła 5,1 (na 
koniec 2002 r. było to 4,5). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 10,1 (na koniec  
2002 r. było to 8,8), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 9,1 (na koniec 
2002 r. było to 8,7). Przyrost naturalny był dodatni i wyniósł: 1,1 na 1000 mieszkańców (na 
koniec 2002 r. było to 0,1).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Grodków,  
w kontekście demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.                

Problemy w obszarze demografii Gminy Grodków to:    

- wzrost liczby zgonów, 

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy Gminy Grodków:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu wskazują na to, iż liczba bezrobotnych Gminy 
Grodków na koniec sierpnia 2011 r. wyniosła ogółem 1.459, w tym 867 kobiet. Bezrobotni z 
prawem do zasiłku stanowili na koniec sierpnia 2011 r. 294 osób, czyli 59,4 % ogółu wszystkich 
bezrobotnych. Na koniec 2009 r. w Gminie Grodków było  zarejestrowanych 1.547 bezrobotnych 
(w tym 677 mężczyzn i 870 kobiet).   

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Grodków, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.      

Problemy w obszarze rynku pracy Gminy Grodków to:  

- przewaga kobiet pozostających bez pracy, 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

33 
 

- brak dużych zakładów pracy, 

- zmniejszająca się liczba nowych miejsc pracy, 

- brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych z uwagi na brak infrastruktury technicznej na 
terenach inwestycyjnych, 

- malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW, 

- zwiększająca się liczba wykreśleń podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW.           

Obszar transportu Gminy Grodków:  

Układ komunikacyjny Gminy Grodków stanowi autostrada A4 (Zgorzelec – Korczowa będąca 
częścią szlaku komunikacyjnego Berlin – Kijów), drogi wojewódzkie: Nr 378  Biedrzychów – 
Grodków – dł. 11,1 km, Nr 385 Granica Państwa –Tłumaczów-Ząbkowice Śl.-Grodków-Jaczowice 
– dł. 23,3 km, Nr 401 Brzeg-Grodków-Pakosławice dł. 14,5 km, drogi powiatowe o łącznej 
długości ponad 117 km oraz drogi gminne o łącznej długości ponad 103 km. Układ kolejowy 
Gminy Grodków tworzy jedna czynna linia o znaczeniu drugorzędnym nr 288 relacji Nysa – 
Grodków– Brzeg (ze stacją kolejową w Grodkowie) oraz linia kolejowa nr 321 relacji Grodków – 
Przeworno – Głęboka (linia obecnie jest już nieeksploatowana). 

Problemy w obszarze transportu Gminy Grodków to: 

-  zły stan dróg, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- brak wystarczającej ilości chodników, 

- brak ścieżek rowerowych, 

- duża ilość dróg o nawierzchni gruntowej, 

- zbyt mało połączeń w komunikacji zbiorowej (zwłaszcza z miastem wojewódzkim), 

- brak kanalizacji sanitarnej na terenie połowy gminy. 

 

9. Gmina Kietrz  

Gmina Kietrz położona jest w południowej części Województwa Opolskiego, w Powiecie 
Głubczyckim, blisko granicy państwa z Republiką Czeską. Gmina graniczy od zachodu z Gminą 
Branice, od północy z Gminami Głubczyce i Baborów, od wschodu z Gminą Pietrowice Wielkie 
(Województwo Śląskie), natomiast od południa z sześcioma gminami czeskimi. Najbliżej 
położonym większym ośrodkiem administracyjnym po stronie czeskiej jest liczące blisko 60 tys. 
mieszkańców Miasto Opava. Kietrz jest siedzibą Gminy miejsko-wiejskiej, do której poza 
miastem zalicza się dwanaście sołectw: Chróścielów, Dzierżysław, Kozłówki, Lubotyń, 
Ludmierzyce, Nasiedle, Nowa Cerekwia, Pilszcz, Rogożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie  
i Wojnowice. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Powierzchnia Gminy Kietrz wynosi 
139,93 km². 

Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz akcjonariuszem Agencji 
Rozwoju Opolszczyzny S.A. Należy również do Euroregionu Silesia, który jest związkiem dwóch 
stowarzyszeń: Gmin Dorzecza Górnej Odry i Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Czesko-
Polskiej Śląska Opawskiego. Euroregion nie ma osobowości prawnej. Siedzibą Euroregionu jest 
Miasto Racibórz w Rzeczpospolitej Polskiej i Miasto Opawa w Republice Czeskiej. Celem 
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współpracy w Euroregionie jest podejmowanie działań dla równomiernego i zrównoważonego 
rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy, a ponadto 
wspomaganie na poziomie regionalnym działań prowadzących do aktywizacji współpracy 
transgranicznej. 

Gmina posiada korzystne położenie geograficzne – bliskość rynków zbytu – usytuowanie 
geograficzne w pobliżu potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych 
(Górny Śląsk, aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko Niemiec i Austrii), 

Gmina Kietrz jest Gminą rolniczą. Ponad 85% obszaru Gminy stanowią użytki rolne, a ok. 2,4 % - 
lasy. Duży odsetek ludności pracuje w rolnictwie. Środowisko przyrodnicze Gminy jest 
stosunkowo mało zróżnicowane. Przeważa krajobraz rolniczy z niewielkimi kompleksami 
leśnymi. 

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Kietrz to: 

 „Chempest” – chemia rolnicza,  

 Centrum Budownictwa”Duda” – budownictwo,  

 F.H.U. „Mikro-Pol”-wykańczanie wyrobów włókienniczych,  

 „Quintessent”- parkiety, podłogi drewniane,  

 „Filplast”- okna,  

 „Moja” – budownictwo, roboty ziemne,  

 „Napus-Oil” – produkcja olejów,  

 „Agro-Eko”- chemia rolnicza,  

 „Biochem” – chemia rolnicza,  

 „Chapel parket” – parkiety, podłogi drewniane,  

 „Sonum-Magnetik” – produkcja pelletów. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Kietrz, 
które to partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2012 – 2020 r., 

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.  

Obszar demografii Gminy Kietrz:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy  Kietrz na koniec 2011 r. 
wynosiła 11.494 osób, z czego miasto zamieszkiwało 6.267 osób, tj. ok. 55%, a na terenach 
wiejskich zamieszkiwało 5.227 osób, tj. ok. 45%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców 
ogółem o 656 osób, czyli o ok. 5%. Liczba mieszkańców miasta  (w analizowanych latach) 
zmniejszyła się o 285 osób, tj. o ok. 4%, a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 371 osób, tj. o 
ok. 6,5%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Kietrz na koniec 2011 r. wyniosła 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

35 
 

106 (na koniec 2002 r. było to również 106). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. 
wyniosła 5,8 (na koniec 2002 r. było to 4,8). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 9,6 
(na koniec 2002 r. było to 7,9), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 9,9 (na 
koniec 2002 r. było to 8,3). Tym samym przyrost naturalny był ujemny i wyniósł: – 0,3 na 1000 
mieszkańców (na koniec 2002 r. było to również -0,3).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Kietrz, w kontekście 
demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego zostały zamieszczone 
w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.                 

Problemy w obszarze demografii Gminy Kietrz to:   

- spadająca liczba mieszkańców, 

 - ujemny przyrost naturalny, 

- większe wyludnianie się obszarów wiejskich niż miasta, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy Gminy Kietrz:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach wskazują na to, iż liczba bezrobotnych Gminy 
Kietrz na koniec grudnia 2012 r.  wyniosła ogółem 802, w tym 424 kobiet (w 2009 r było to 
ogółem 644 osoby). Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili na koniec grudnia 2012 r. ogółem 
111 osób, w tym 44 kobiety (w 2009 r było to ogółem 94 osoby). Natomiast liczba bezrobotnych 
pozostających bez prawa do zasiłku wyniosła 691, w tym 380 stanowiły kobiety (w 2009 r było 
to ogółem 550 osób). W stosunku do końca 2009 r., na koniec 2012 r. liczba bezrobotnych trwale 
pozostających bez pracy w Gminie Kietrz wzrosła o 141 osób, co daje wzrost o ponad 25%. Jeżeli 
chodzi o liczbę bezrobotnych Gminy Kietrz mieszkających na wsi na koniec grudnia 2012 r. to 
wyniosła ona 349 osób, w tym 131 stanowiły kobiety (w 2009 r. było to ogółem 272 osoby). Na 
koniec 2012 r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25 – 34 lat (25,6%) 
oraz w wieku 45 – 54 lat (21,8%). Na koniec grudnia 2012 r. największą grupę bezrobotnych 
stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (33,2%) oraz z wykształceniem 
zawodowym (34,1%). W porównaniu z końcem 2009 r. bezrobocie wśród osób  
z wykształceniem wyższym wzrosło z 37 osób do 50 osób.                            

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Kietrz, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Problemy w obszarze rynku pracy Gminy Kietrz to:  

 - powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- przewaga kobiet pozostających bez pracy, 

- przewaga osób bezrobotnych wśród młodych osób, 

- przewaga osób bezrobotnych wśród osób z wykształceniem zawodowym i gimnazjalnym, 
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- powiększające się bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem, 

- zwiększające się bezrobocie na obszarach wiejskich, 

- zwiększająca się liczba wykreśleń podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW.           

Obszar transportu w Gminie Kietrz:  

Oś komunikacyjną Gminy Kietrz stanowi droga wojewódzka nr 416 przecinająca gminę  
w kierunku równoleżnikowym i łącząca Racibórz z Kietrzem, Głubczycami i Krapkowicami,  
a także autostradą A4. Podstawowy układ drogowy na terenie jednostki uzupełniają drogi 
wojewódzka nr 419 i 420 wychodzące odpowiednio z Nowej Cerekwi i Kietrza, prowadząc ruch 
komunikacyjny do granicy polsko-czeskiej i umożliwiając dojazd do Republiki Czeskiej. 
Uzupełnieniem układu drogowego jest sieć dróg lokalnych. Na terenie Gminy Kietrz kończą swój 
bieg dwie linie kolejowe. Pierwsza z nich – nr 194 – jest niespełna dziesięciokilometrową 
odnogą prowadzącą z Piotrowic Wielkich do Kietrza. Od początku lat 90-tych XX wieku nie 
kursują po niej pociągi osobowe, obecnie wykorzystywana jest sporadycznie w ruchu 
towarowym. Podobnie sytuacja ma się z linią kolejową nr 325 z Baborowa do Pilszcza. Obecnie 
ten kolejowy szlak nie jest wykorzystywany. 

Problemy w obszarze transportu Gminy Kietrz to: 

- zły stan techniczny dróg o znaczeniu lokalnym, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- brak wykorzystania infrastruktury kolejowej (postępująca jej degradacja), 

- słabo rozwinięty transport zbiorowy, 

- przestarzały, niespełniający standardów jakości tabor autobusowy. 

 

10. Gmina Korfantów  

Gmina Korfantów położona jest w południowo – zachodniej części Województwa Opolskiego w 
dorzeczu rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i wchodzi w skład Powiatu Nyskiego. Od północy jej 
granice wytyczają Bory Niemodlińskie, a od południa przylega do Płaskowyżu Głubczyckiego. 
Gmina posiada powierzchnię ok. 180 km2 (w tym Miasto 9 km2) stanowi 1,91% ogólnej 
powierzchni Województwa Opolskiego (9.412km2) i jest jedną ze średnich gmin w regionie pod 
względem wielkości. W strukturze przestrzennej jej obszaru dominują grunty orne zajmujące 
około 55% powierzchni, łąki 12% oraz lasy występujące na ok. 23% powierzchni obszaru 
Gminy.    

Gmina Korfantów graniczy: 

- od północy z Gminą: Tułowice i Gminą Łambinowice 

- od południa z Gminą Prudnik, 

- od zachodu z Gminą Nysa, 

- od wschodu z Gminą Biała, 

Jednym z większych zakładów pracy jest Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie W 
rolnictwie na terenie Gminy zatrudnionych jest nieco ponad 52% mieszkańców. Wśród rolników 
dominują średnie gospodarstwa. Blisko 50 z nich posiada gospodarstwa liczące ponad 20 ha. 
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Struktura zatrudnienia wskazuje, że większość wiosek Gminy Korfantów ma charakter rolniczy, 
choć w niektórych wioskach działają zakłady obróbki drzewa.  

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Korfantów to: 

 Opolskie Centrum Rehabilitacji, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów – branża medyczna,  

 Usługi stolarskie, Leszek Suchodolski, Rączka 8, 48-317 Korfantów – przemysły drzewny,  

 Ferma Drobiu Trzy Koguty Sp. z o.o., Włostowa 109 D, 48-317 Korfantów – zwierzęta 

hodowlane.  

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Korfantów, 
które to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 r., 

2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Korfantów,  

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.  

Obszar demografii Gminy Korfantów:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Korfantów na koniec 2011 r. 
wynosiła 9.284 osób, z tego miasto zamieszkiwało 1.922 osób, tj. ok 20%, a na terenach 
wiejskich zamieszkiwało 7.362 osób, tj. ok. 80%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców 
ogółem o 671 osób, czyli ok. 7%. Liczba mieszkańców miasta (w analizowanych latach) 
zmniejszyła się o 20 osób, tj. o ok. 1%, a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 651 osób, tj.  
o ok. 8%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Korfantów na koniec 2011 r. 
wyniosła 103 (na koniec 2002 r. było to również 103). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców 
w 2011 r. wyniosła 6,6 (na koniec 2002 r. było to 5,5). Liczba urodzeń wyniosła 9,0 na 1000 
mieszkańców (na koniec 2002 r. było to 7,0), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców 
wyniosła 10,5 (na koniec 2002 r. było to 9,1). Tym samym przyrost naturalny był ujemny  
i wyniósł: – 1,5 na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -2,1).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Korfantów,  
w kontekście demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.                 

Na terenie Gminy Korfantów zidentyfikowano następujące problemy w obszarze demografii:    

- spadek liczby mieszkańców, 

- ujemny przyrost naturalny, 

- większe emigracje ze wsi  niż miast (stopniowe wyludnianie się wsi), 

- starzenie się ludności, 

 - spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW.  
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Obszar rynku pracy Gminy Korfantów:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazują na to, iż liczba bezrobotnych Gminy 
Korfantów na koniec grudnia 2012 r.  wyniosła ogółem 611, w tym 306 kobiet (na koniec 2009 r. 
było to ogółem 479 osoby). Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili na koniec grudnia 2012 r. 
ogółem 106 osób, (na koniec 2009 r było to ogółem 93 osoby). Natomiast liczba długotrwale 
bezrobotnych wyniosła 290 osób (w 2009 r. było to ogółem 168 osób). W stosunku do końca 
2009 r., na koniec 2012 r. liczba długotrwale bezrobotnych w Gminie Korfantów wzrosła o 122 
osób. Jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych Gminy Korfantów mieszkających na wsi na koniec 
grudnia 2012 r. to wyniosła ona 488 osób (na koniec 2009 r. było to ogółem 396 osób). 

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Korfantów, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Na terenie Miasta i Gminy Korfantów zidentyfikowano następujące problemy w obszarze rynku 
pracy:  

 - powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- zwiększające się bezrobocie na obszarach wiejskich, 

- zwiększająca się liczba wykreśleń podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW.           

Obszar transportu Miasta i Gminy Korfantów:  

Przez teren Miasta i Gminy Korfantów przebiegają ważne drogi mające znaczenie dla powiązania 
gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz ośrodkami administracyjno – 
kulturalnymi i gospodarczymi regionu. Układ drogowy Gminy Korfantów tworzą następujące 
ciągi komunikacyjne: droga krajowa nr 408 relacji: Kłodzko – Nysa – Kędzierzyn Koźle – Gliwice, 
droga wojewódzka nr 405 – Niemodlin – Korfantów, droga wojewódzka nr 407 – Nyska 
Korfantów- Łącznik oraz drogi powiatowe i gminne. Ponadto w Gminie Korfantów jest  21 km 
ścieżek rowerowych.         

Problemy w obszarze transportu w Gminie Korfantów to: 

- zły stan techniczny dróg, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- niedobór parkingów i miejsc postojowych, 

- uciążliwy układ komunikacyjny w centrum Korfantowa – brak obwodnicy. 

 

11. Gmina Lubrza  

Gmina Lubrza położona jest w południowej części Województwa Opolskiego. Zajmuje 
powierzchnię 83 km2, co stanowi 0,9 % ogólnej powierzchni województwa (9412 km2). Gmina 
Lubrza wchodzi w skład Powiatu Prudnickiego. Od północy Gminą Lubrza graniczy z Gminą 
Biała, od południa z Czechami, od zachodu z Gminą Prudnik, od wschodu z Gminą Głogówek. 
Gmina Lubrza to region o typowym charakterze rolniczym. 

Gmina Lubrza położona jest na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Śląskiej  
i Sudetów Wschodnich, które zapewniają jej urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu 
oraz wysokie walory krajobrazu przyrodniczego. 
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Gmina Lubrza to region o typowym charakterze rolniczym. Na terenie gminy działalność 
rolniczą prowadzą Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne oraz ferma Drobiu w Trzebini. Na terenie 
Gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, liczną grupę stanowią drobne 
przedsiębiorstwa z rozwiniętymi usługami takimi jak: stolarstwo, betoniarstwo i rzemiosło 
drobne. Wyróżnikiem Gminy jest bardzo wysoka w skali Województwa Opolskiego wartość 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie dominują 
grunty orne. stanowiące ok.74 % powierzchni całej Gminy.  

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Lubrza to: 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Lubrza – branża rolnicza, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jasiona – branża rolnicza, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Skrzypiec – branża rolnicza,  

 PPHU BIOMAR Spółka z o.o. Zbigniew Pomykała – branża przetwórcza,  

 BART Bartosz Pomykała – branża handlowa,  

 Osadkowski Spółka Akcyjna – branża handlowa,   

 Firma Kruszywa Grabowski Jacek – branża wydobywcza, 

 Szkauba Henryk – branża produkcyjna,  

 Wojtacha Rafał – Hodowla drobiu – branża rolnicza,  

 Giżycki Leszek P.H.U.  „ROL-DAP” – branża rolnicza,  

 Krzysztof Lenartowicz – Zakład Produkcji Drzewnej – branża drzewna,  

 Stanisław Kęsek „Kęsbet” wyroby betonowe – branża budownicza,  

 Marek Jasiński Usługi Tartaczno Stolarskie – branża drzewna,  

 Jan Jasiński Usługi Tartaczno Stolarskie – branża drzewna.  

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Lubrza, 
które to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lubrza, 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubrza na lata 2004 -2007 z perspektywą do roku 
2011,  

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.  

Obszar demografii Gminy Lubrza:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Lubrza na koniec 2011 r. 
wynosiła 4.392 osób. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców gminy o 185 osób, czyli ok. 
4%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Lubrza na koniec 2011 r. wyniosła 105 
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(na koniec 2002 r. było to 107). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. wyniosła 5,4 
(na koniec 2002 r. było to 3,2). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 7,9 (na koniec 
2002 r. było to 6,7), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 13,8 (na koniec 
2002 r. było to 8,4). Tym samym przyrost naturalny był ujemny i wyniósł: – 5,9 na 1000 
mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -1,7).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Lubrza, w kontekście 
demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Na terenie Gminy Lubrza zidentyfikowano następujące problemy w obszarze demografii:   

- spadek liczby ludności, 

- wysoki ujemny przyrost naturalny, 

- spadek gęstości zaludnienia, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy w Gminie Lubrza:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku wskazują na to, iż liczba bezrobotnych w Gminie 
Lubrza na koniec września 2012 r. wyniosła ogółem 266 osób, w tym 137 kobiet (na koniec 
2009 r. było to ogółem 247osób , w tym 117 kobiet). Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 
na koniec września 2012 r. 36 osób, w tym 14 kobiet (na koniec 2009 r. były to 34 osoby , w tym 
13 kobiet). Natomiast liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku wyniosła 230 
osób, w tym 123 stanowiły kobiety (na koniec 2009 r. było to 213, w tym 104 kobiety). W 
stosunku do końca 2009 r., na koniec września 2012 r. liczba długotrwale bezrobotnych w 
Gminie Lubrza wzrosła o 46 osób. 

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Lubrza, w tym podmiotów 
gospodarczych zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Na terenie Gminy Lubrza zidentyfikowano następujące problemy w obszarze rynku pracy:  

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych i bez prawa do zasiłku, 

- większy udział kobiet w strukturze osób pozostających bez pracy, 

- zwiększająca się liczba wykreśleń podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW.           

Obszar transportu Gminy Lubrza:  

Głównymi elementami układu komunikacyjnego Gminy Lubrza są: droga krajowa nr 41 relacji 
Nysa – granica państwa, która prowadzi bezpośrednio do pełnotowarowego przejścia 
granicznego Trzebina – Bartultovice, droga krajowa nr 40 zapewniająca dojazd do przejść 
granicznych osobowo-towarowych w Województwie Opolskim: Głuchołazy – Mikulovice, 
Konradów – Zlate Hory (łączna długość dróg krajowych na terenie gminy nie przekracza 14 km), 
droga wojewódzka nr 414 relacji Opole – Lubrza stanowiąca najkrótsze powiązanie gminy 
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Lubrza, i jednocześnie przejścia granicznego Trzebina – Bartultovice ze stolicą województwa 
(miasto Opole), pełnotowarowe przejście graniczne Trzebina – Bartultovice (jedyne 
pełnotowarowe przejście w województwie), pierwszorzędna linia kolejowa nr 137 relacji 
Katowice – Kędzierzyn-Koźle – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki – Legnica. Pozostałymi 
elementami układu komunikacyjnego na terenie Gminy Lubrza jest 13 dróg powiatowych oraz 
22 drogi gminne. Ponadto przez obszar Gminy Lubrza przebiega linia kolejowa nr 306 relacji 
Prudnik – Gogolin. Transport zbiorowy w gminie odbywa się poprzez działalność PKS-ów. Na 
sieć tras rowerowych na obszarze gminy składa się ok. 43 kilometrowa trasa rowerowa o 
charakterze turystyczno – rekreacyjnym.    

Problemy w obszarze transportu Gminy Lubrza to: 

- niedostateczny stan techniczny dróg gminnych oraz części dróg powiatowych, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- brak wystarczającej ilości tras rowerowych, 

- brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych i miejsc obsługi podróżnych. 

 

  12. Gmina Łambinowice 

Gmina Łambinowice położona jest w południowo-zachodniej części Województwa Opolskiego  
w Powiecie Nyskim. Gmina sąsiaduje od północy z Gminami Niemodlin i Tułowice, od zachodu  
z Gminami Skoroszyce i Pakosławice, od strony południowej z Gminą Nysa, a od wschodu  
i południa z gminą Korfantów. Obszar Gminy Łambinowice w jej granicach administracyjnych 
wynosi 123,62 km2.  

Obszar Gminy dzieli się na 12 wsi i 3 przysiółki. Administracyjnie Gmina podzielona jest na 13 
sołectw. Powierzchnia ogólna Gminy Łambinowice wynosi 123,62 km2.  W strukturze 
użytkowania gruntów' dominują użytki rolne zajmujące 8.407,44 ha. z czego 5.164,82 to grunty 
orne. 16.05 to sady: 2.075 ha – lasy. pozostałe to tereny zabudowane, komunikacyjne, wody. 
tereny eksploatacyjne i inne.  

Położenie Gminy względem głównych sieci transportowych Województwa Opolskiego jest dość 
korzystne z uwagi na: 

• Bliskość autostrady A-4 - 15 km 

• Bliskość trasy Opole - Kłodzko będącej osią tranzytową Polska - Czechy 

• Rozbudowana sieć dróg kategorii wojewódzkiej- stanowiących podstawę komunikacji między 
ośrodkami gospodarczymi. 

Także bliskość dużych miast takich jak: Opole, Nysa, Katowice i Wrocław ma wpływ na sytuację 
gospodarczą w Gminie, z jednej strony pozytywne dając m.in. miejsca pracy dla mieszkańców 
Gminy w firmach działających na terenie tych Miast z drugiej zaś strony stanowią konkurencję 
dla handlu z terenu Gminy.  

Strefa nadgraniczna oraz bliskość granicy czeskiej (30 km) ma pozytywny wpływ na różne 
dziedziny życia w Gminie. Nawiązane kontakty kulturalne, edukacyjne, sportowe to przykłady 
na tego typu oddziaływania. Wymiana turystyczna następuje głównie w kierunku Czech. Od 
strony czeskiej obserwuje się ruch gospodarczy w postaci zakupów w strefie nadgranicznej 
towarów będących bardziej atrakcyjnymi cenowo dla Czechów. Próby powiązań gospodarczych 
wydają się być na dobrej drodze, czego efektem są kontakty firm w branży metalowej. 
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Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Łambinowice to: 

 Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. – Łambinowice, 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku ul. Prężyńska 1, 48-200 Prudnik – 
Łambinowice,  

 Stacja Paliw „UBER” Sp. z o. o. – Łambinowice,   

 EBR O TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W 
WARSZAWIE- Łambinowice,  

 PREFAMET-ZREMB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W GLIWICACH – Łambinowice, 

 "MARAND" SPÓŁKA Z O.O.Z SIEDZIBA W KAMIENCU ZĄBKOWICKIM – Łambinowice, 

 Firma ROSA Marcin Tataruch – Łambinowice, 

 Sklep MAXIM LEWIATAN MARKET Edyta Misz –Łambinowice, 

 Marcin Zalewski AUTO SERWIS – Łambinowice, 

 "TUTA" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Mariusz Taratuta – Łambinowice, 

 Zbigniew Kowalski Firma "ZBYSZKO" – Łambinowice, 

 P.H.U.P. Bogusław Janik - Malerzowice Wielkie, 

  AGRO - SIGMA Marek Siklicki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe – 
Bielice,  

 Mieszko Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Zbożowe – Jasienica Dolna,  

 Leszek Adamczyk Gospodarstwo Rolne - Jasienica Dolna, 

  Michał Ziemnik Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe CO – PLAST - 
Jasienica Dolna,  

 MONTSPAW POLSKA SP. Z O.O. WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH - Jasienica Dolna,  

 Rolstart sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego- Lasocice,  

 AGROHOP BIELICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-Bielice,  

 Grzegorz Osysko Sklep Spożywczo - Przemysłowy "Meblo-Mag" Produkcja Mebli-Lasocice,  

 Sławomir Osysko P.H.U. TRUCK – SERVICE- Lasocice, 

 STB Frank Steinmetz Sp. z o.o- Łambinowice, 

 Dariusz Ciasnocha PHU ROLBUD – Piątkowice, 

 "WIBATECH" Wiesław Ciasnocha – Piątkowice, 

 Piekarnia "ŚWIT" Robert Smoter-Lasocice, 

 Piekarnia Jerzy Grochowski-Jasienica Dolna,  

 Grzegorz Gawlik Stadnina Koni Antoniówka- Mańkowice,  



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

43 
 

 Jacek Muszyński Kowalstwo Artystyczne "KO - ART"- Mańkowice, 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SKORPIO" Bronisław Białowąs-Mańkowice, 

 Bort-Wimar sp.- Łambinowice, 

 Norbert Lisoń Transport Osobowy – Sowin,  

 Zakład Transportowo Handlowy "BOS" Bogdan Suchanek-Łambinowice, 

 Henryk Markiewicz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TELMAR”-Bielice, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jasienicy Dolnej w/z Drogoszów. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy 
Łambinowice, które to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, 
została opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łambinowice na lata 2005  - 2015 r.    

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łambinowice, 

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.  

Obszar demografii Gminy Łambinowice:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Łambinowice na koniec 2011 r. 
wynosiła 7.889 osób. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 497 osób, czyli 
ok. 6%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Łambinowice na koniec 2011 r. 
wyniosła 102 (na koniec 2002 r. było to 98). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. 
wyniosła 4,1 (na koniec 2002 r. było to 5,1). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 
10,5 (na koniec 2002 r. było to 8,1), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 
9,9 (na koniec 2002 r. było to 7,0). Tym samym przyrost naturalny był dodatni i wyniósł: 0,6 na 
1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to 1,0).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Łambinowice, w kontekście 
demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Problemy w obszarze demografii Gminy Łambinowice to:   

- spadek liczby małżeństw, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy Gminy Łambinowice:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazują na to, iż liczba bezrobotnych w Gminie 
Łambinowice na koniec grudnia 2012 r. wyniosła ogółem 527 osób, w tym 257 kobiet (na koniec 
2009 r. było to ogółem 385, w tym 193 kobiety). Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili na 
koniec września 2012 r. 93 osoby (na koniec 2009 r. były to 94 osoby). Natomiast liczba 
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długotrwale bezrobotnych wyniosła 224 osób (na koniec 2009 r. były to 93 osoby).  
W stosunku do końca 2009 r., na koniec grudnia 2012 r. liczba długotrwale bezrobotnych  
w Gminie Łambinowice wzrosła o 131 osób. 

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Łambinowice, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Na terenie Gminy Łambinowice zidentyfikowano następujące problemy w obszarze rynku pracy:  

 - powiększające się bezrobocie, 

-  wysokie tempo zwiększania się liczby osób długotrwale bezrobotnych, 

- malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW. 

Obszar transportu Gminy Łambinowice:  

System transportowy Gminy Łambinowice tworzą dwa układy: kolejowy i drogowy. Układ 
kolejowy tworzy linia kolejowa znaczenia miejscowego nr 287 o charakterze drugorzędnym 
relacji Opole – Nysa. Układ drogowy natomiast stwarzający dobre powiązania komunikacyjne  
z siedzibą województwa, powiatu i okolicznymi miastami tworzą głównie 4 drogi (1 krajowa i 3 
wojewódzkie). Gmina pozostaje w zasięgu drogi krajowej: Nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – 
Częstochowa – Szczekociny oraz dróg wojewódzkich: Nr 405 Niemodlin - Korfantów, Nr 406 
Nysa - Jasienica Dolna -Włostowa Nr 407 Nysa – Łącznik. Przez teren gminy przebiega ponadto 
12 dróg powiatowych oraz 20 dróg gminnych. Sieć dróg obejmuje długości: dróg gminnych 
18,50 km, dróg powiatowych 90,6 km, dróg wojewódzkich 20,69 km, dróg krajowych 6,00 km. W 
strukturze dróg gruntowych i utwardzonych w gminie 67% dróg to drogi utwardzone, a 33% to 
drogi gruntowe  Podstawowym środkiem obsługi mieszkańców komunikacją zbiorową są 
autobusy PKS: PKS-Nysa, PKS-Prudnik, PKS-Opole. Obsługują one wszystkie wsie gminy.   

Problemy w obszarze transportu Gminy Łambinowice to: 

- zły stan dróg (przede wszystkim gruntowych i utwardzonych), 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- brak tras rowerowych (ścieżek rowerowych przy głównych drogach), 

- niedostateczny stan techniczny oświetlenia ulicznego,  

- brak wystarczającej liczby chodników przy drogach publicznych, 

- brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych, 

- brak utwardzenia wszystkich ulic wewnątrz wiejskich, 

- niewystarczająca liczba kursów PKS, brak bezpośredniego połączenia PKS z miastem 
wojewódzkim, 

-  brak miejsc przy przystankach PKP umożliwiających podróżnym schronienie się. 

 

13. Gmina Nysa  

Gmina Nysa wchodzi w skład Powiatu Nyskiego. Graniczy z gminami: Pakosławice – od północy; 
Łambinowice – od północnego – wschodu; Korfantów – od wschodu; Prudnik – od 
południowego – wschodu; Głuchołazy – od południa; Otmuchów – od zachodu. Siedzibą Urzędu 
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Miejskiego jest położone w centralnej części gminy Miasto Nysa. Powierzchnia Gminy Nysa 
wynosi 217,6 km2, w tym miasto 27 km2, co stanowi 2,31% powierzchni Województwa 
Opolskiego. Gmina Nysa jest trzecią pod względem wielkości gminą w województwie i 
największą gminą w Powiecie Nyskim.  

W bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Nysa, przy międzynarodowej trasie Częstochowa – Kłodzko 
(droga krajowa nr 46) położone jest Jezioro Nyskie. Jezioro Nyskie (Jezioro Głębinowskie, 
Zbiornik Nysa) jest to zaporowy zbiornik retencyjny na Nysie Kłodzkiej zbudowany w 1971 r. 
Zapora tworząca jezioro jest betonowo-ziemna, o długości 2 km i wysokości do 20 m. 
Powierzchnia jeziora wynosi 2077 hektarów, pojemność całkowita zbiornika to 123,44 miliona 
metrów³, w tym stała rezerwa powodziowa w sezonie letnim wynosi 51,7 miliona metrów³. 
Obecnie Jezioro Nyskie i Otmuchowskie wraz z przyległymi terenami tworzą obszar 
Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, ponieważ nad brzegami zbiornika 
występuje wiele gatunków ptaków (mewa czarnogłowa, mewa srebrzysta, rybitwa rzeczna, 
czapla biała, łęczak, biegus malutki, biegus zmienny, brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, kulik 
wielki, kwokacz czy siewnica).  

Cały obszar Gminy Nysa przynależy do dwóch makroregionów: Niziny Śląskiej i Przedgórza 
Sudeckiego. 

Nysa jest Gminą miejsko - wiejską. W jej skład wchodzi Miasto Nysa oraz 26 sołectw. Gmina 
Nysa jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pradziad. Ponadto Gmina Nysa zawarła 
umowy partnerskie z miastami Jesennik, Szumperk - Czechy, Ludinghausen, Ingelheim - Niemcy, 
Kołomyja - Ukraina oraz Bałtijsk – Rosja. Ponadto Gmina Nysa współpracuje z francuskim 
Taverny.  

Bezpośrednio przez tereny zabudowane Miasta przepływa druga co do wielkości rzeka w 
Województwie Opolskim – Nysa Kłodzka. 

Według informacji Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Nysie: „Jedną z 
największych atrakcji turystycznych Ziemi Nyskiej jest wspomniane wcześniej położone 5 km od 
centrum Miasta Jezioro Nyskie, które wraz z otaczającymi go terenami może stanowić cel 
podróży, bądź też być punktem wypadowym wycieczek pieszych i rowerowych turystów 
krajowych jak i zagranicznych. Do tych z kolei zachęcają tereny leśne i przepiękne krajobrazy  
z Górami Opawskimi i Rychlebskimi po stronie czeskiej w tle. Na północno-wschodnim brzegu 
Jeziora Nyskiego leżą tereny Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Infrastruktura techniczna ośrodka, 
plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, baza noclegowo-gastronomiczna oraz ciekawa oferta 
turystyczna, tworzą doskonałe warunki dla różnorodnych form rekreacji. Powoduje to, iż 
ośrodek stanowi jedną z atrakcyjniejszych baz rekreacyjnych Opolszczyzny”. Ponadto atutem 
obszaru jest położenie w strefie pogranicza polsko – czeskiego. 

Podstawową bazę usług rekreacyjno – turystycznych nad Jeziorem Nyskim stanowi oferta 
Nyskiego Ośrodka Rekreacji oraz nielicznych gospodarstw agroturystycznych i kwater 
prywatnych ulokowanych w dwóch sołectwach na południowym brzegu jeziora.  

Zmiany strukturalne w gospodarce, które nie ominęły również Nysy spowodowały, iż walory 
turystyczne Ziemi Nyskiej oraz bogate dziedzictwo kulturowe miasta stało się szansą dla regionu 
na jego ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystyki. 

Gmina Nysa jest trzecim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym Województwa Opolskiego 
znanym niegdyś głównie z przemysłu motoryzacyjnego, elektromaszynowego, budowlano - 
montażowego oraz rolno – spożywczego. Miejscowe zakłady produkcyjne charakteryzują się 
różnorodnością branżową, a ich działalność często związana jest z wykorzystaniem zasobów 
lokalnych. Lokalne zakłady przemysłowe dotkliwie odczuły zmiany, związane z transformacją 
ustrojową, które nastąpiły pod koniec ubiegłego stulecia. 
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Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Nysa to: 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CAFREX”, 

 Dagny Sp.z o.o., 

 Metro-Plast Sp.j., 

 ROLTECH, 

 TABOSS, 

 Zakład Cukierniczy „Wacuś”, 

 Zakład Produkcji Stolarki Budowlanej „Okna Drzwi – Majewski”, 

 Dako Autoryzowany Przedstawiciel Fabryki Okien, 

 GALASKÓR Zakład Galanterii Skórzanej Sp. z o.o.,  

 KAJA ZPH s.c., 

 Asko Papier Sp. z o.o., 

 Spółdzielnia Pracy „Cukry Nyskie”. 

 Wytwórnia Lodów i Garmażerki Mrożonej Lodgar,  

 Fabryka Pomocy Naukowych,  

 Glob-Krata,  

 Mega Nysa  Sp. z o.o, 

 Biotanol, 

 Odlewnia Żeliwa „MAX”, 

 Advantech, 

 Alsecco,  

 Bioagra, 

 Janalax, 

 Vasco Doors, 

 Tabos – Geokrata, 

 SIMPLA – Fabryka Akcesoriów i Części Rowerowych. 

Główna koncentracja przemysłu występuje na obszarze dzielnicy przemysłowo – składowej, w 
rejonie ulic Piłsudskiego i Jagiellońskiej, gdzie zlokalizowane m.in.: Mega Sp. z o.o., Asko Papier 
Sp. z o.o., PKS Sp. z o.o. oraz w rejonie Głębinowa, w sąsiedztwie istniejącego przemysłu 
materiałów budowlanych (fabryki domów i silosów zbożowych). Na terenach wiejskich 
koncentracja przemysłu występuje we wsi Konradowa – przemysł elektromaszynowy i 
materiałów budowlanych. 
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Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Nysa, które 
to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została opracowana 
na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004 – 2015 r., 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nysa,  

3. Lokalny Program Rewitalizacji Nysy na lata 2009 – 2015 r.   

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.  

Obszar demografii Gminy Nysa:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Nysa na koniec 2011 r. wynosiła 
58.532 osób, z czego miasto zamieszkiwało 45.457 osób, tj. ok. 77%, a na terenach wiejskich 
zamieszkiwało 13.075 osób, tj. 23%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 
2086 osób, czyli o ok. 3,5%. Liczba mieszkańców miasta (w analizowanych latach) zmniejszyła 
się o 2.716 osób, tj. o ok. 5%, natomiast na terenach wiejskich liczba mieszkańców zwiększyła 
się o 630 osób, tj. o ok. 5%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Nysa na koniec 
2011 r. wyniosła 108 (na koniec 2002 r. było to również 108). Liczba małżeństw na 1000 
mieszkańców w 2011 r. wyniosła 5,1 (na koniec 2002 r. było to 4,9). Liczba urodzeń na 1000 
mieszkańców wyniosła 8,0 (na koniec 2002 r. było to 7,6), natomiast liczba zgonów na 1000 
mieszkańców wyniosła 10,1 (na koniec 2002 r. było to 8,2). Tym samym przyrost naturalny był 
ujemny i wyniósł: – 2,1 na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -0,6).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Nysa, w kontekście demografii 
całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały zamieszczone  
w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Problemy w obszarze demografii Gminy Nysa to:   

- zmniejszanie się liczby mieszkańców,  

- pogłębiający się ujemny przyrost naturalny, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy Gminy Nysa:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazują na to, iż liczba bezrobotnych Gminy Nysa na 
koniec grudnia 2012 r. wyniosła ogółem 3.835, w tym 1.826 kobiet. Bezrobotni z prawem do 
zasiłku na koniec grudnia 2012 r. stanowili 552 osoby (na koniec 2009 r. było to 763 osoby). 
Natomiast liczba długotrwale bezrobotnych wyniosła 1.935 (na koniec 2009 r. było to 1.033 
osób). W stosunku do końca 2009 r., na koniec 2012 r. liczba długotrwale bezrobotnych w 
Gminie Nysa wzrosła o 902 osoby. Jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych Gminy Nysa 
mieszkających na wsi na koniec 2012 r. to wyniosła ona 911 osób (na koniec 2009 r było to 768 
osób).    

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Nysa, w tym podmiotów 
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gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Na terenie Gminy Nysa zidentyfikowano następujące problemy w obszarze rynku pracy:  

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- zwiększające się bezrobocie na obszarach wiejskich, 

- malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW.  

Obszar transportu Gminy Nysa:  

Na terenie Gminy Nysa są zlokalizowane następujące drogi; drogi krajowe  nr 41 Nysa – Prudnik 
– Trzebina (Bartultovice),  nr 46: Szczekociny – Częstochowa – Lubliniec – Ozimek – Opole – 
Niemodlin – Nysa – Otmuchów – Paczków – Złoty Stok – Kłodzko, drogi wojewódzkie: nr 406: 
Nysa – Jasienica Dolna – Wierzbie – Włostowa, nr 407: Nysa – Korfantów – Łącznik, nr 411: Nysa 
– Głuchołazy – Konradów (Zlaté Hory), drogi powiatowe: Łączna długość dróg powiatowych 
przebiegających przez teren gminy wynosi 119,110 km. Nawierzchnię twardą posiada 116,000 
km dróg (97,39 %), a nawierzchnię gruntową 3,110 km (2,61 %) oraz drogi gminne: łączna 
długość dróg gminnych wynosi 96,293 km, z czego 60,807 km na terenie miasta Nysa oraz 
35,486 km na terenach wiejskich. Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, 
obsługiwanej głównie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) oraz przez 
prywatnych przewoźników. Na terenie Nysy funkcjonuje autobusowa komunikacja miejska – 
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Nysie. MZK Nysa tworzy sieć składającą się z 18 linii (12 
regularnych i 6 specjalnych), docierających w niemal każdy rejon miasta oraz do większości 
miejscowości zlokalizowanych poza miastem, w granicach gminy i poza jej granicami. Na linie 
kolejowe przebiegające przez teren Gminy Nysa składają się:  linia nr 137: Legnica – Jawor – 
Jaworzyna Śląska – Świdnica – Kamieniec Ząbkowicki – Nysa – Prudnik – Kędzierzyn Koźle – 
Gliwice – Katowice,  nr 287: Opole Zachodnie – Szydłów – Tułowice – Łambinowice – Nysa, nr 
288: Nysa – Grodków – Brzeg (linii nieczynna), nr 328: Nysa – Podkamień – Biała Nyska – 
Koperniki – Buków – Łąka (linia nieczynna).   

Problemy w obszarze transportu Gminy Nysa to: 

- brak wschodniej i północnej części obwodnicy Nysy, 

- brak przeprawy mostowej w Nysie na drodze powiatowej nr 1631O, 

- zły stan dróg (szczególnie powiatowych i gminnych), 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- brak odpowiedniej ilości kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających, 

- niewystarczająca liczba tras rowerowych, 

- brak odpowiedniej ilości chodników. 

 

14. Gmina Otmuchów  

Gmina Otmuchów położona jest w południowo – zachodniej części Województwa Opolskiego w 
Powiecie Nyskim. Sąsiaduje od północy z Gminami Pakosławice i Kamiennik, od zachodu z 
Gminą Paczków, od wschodu z Gminami Nysa i Głuchołazy, a od południa z Republiką Czeską. 
Gmina zajmuje obszar 188,23 km2, z czego 28,01 km2 znajduje się w granicach 
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administracyjnych Miasta. Również Jezioro Otmuchowskie dzielące Gminę na część północną i 
południową znajduje się w granicach administracyjnych Miasta. Powierzchnia Gminy stanowi 
2,2 % ogólnej powierzchni województwa.  Gmina Otmuchów  wchodzi w skład Euroregionu 
„Pradziad”. Euroregion ten to ponadgraniczne porozumienie samorządów lokalnych południowo 
- zachodniej części województwa opolskiego oraz czeskich stowarzyszeń gmin z dawnych 
powiatów Bruntal i Jesenik. Jest również członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego. 

Gmina Otmuchów to region o niezwykłych walorach turystycznych. O jej randze decyduje 
położenie w południowo – zachodniej części Województwa Opolskiego, na podsudeckim szlaku 
od Głuchołaz poprzez Nysę, Otmuchów, Paczków do Ziemi Kłodzkiej, na lewym brzegu Nysy 
Kłodzkiej. Atrakcyjne usytuowanie Gminy w pobliżu granicy z Czechami oraz w sąsiedztwie 
jezior Otmuchowskiego i Nyskiego powoduje, że Gmina Otmuchów należy do najliczniej 
odwiedzanych miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych na Opolszczyźnie. 

Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój społeczno – gospodarczy Gminy 
Otmuchów jest dostępność i funkcjonalność układów transportowych. Głównym elementem 
układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym na terenie Gminy jest droga krajowa nr 46 
relacji Kłodzko – Otmuchów – Nysa – Niemodlin – Opole – Ozimek – Częstochowa – Szczekociny. 
Jest to droga o klasie GP (główna przyśpieszona).  

Przez teren Gminy przebiega jedna czynna linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Legnica - na 
odcinku Kędzierzyn-Koźle – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki jest to linia pierwszorzędna,  
dwutorowa i niezelektryfikowana.  

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Otmuchów to: 

 Zakłady Przemysłu Cukierniczego  S.A. w Otmuchowie – branża: cukiernicza, 

 P.P.H. TABO T. Janicki EKSPORT IMPORT Oddz. W Otmuchowie – branża: metalowa, 

 EKO-VIMAR Orlański Sp. z o.o. w Otmuchowie – branża: metalowa, 

 „Mikromex” Sp. z o.o. Ligota Wielka – branża: budowlana, 

 PPHU „HARENDA” Sp. z o.o. w Kałkowie – branża: rolnicza, 

 PPHiU „AGROVITA” w Kijowie – branża: rolnicza, 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otmuchowie – branża: wodociągowa, 

 Centrum Usług Hotelowo - Turystycznych „Zamek” Sp. z o.o. w Otmuchowie – branża: 
turystyczna,  

 Kopalnia Granitu Kamienna Góra Sp. z o.o. w Kamiennej Górze – branża: budowlana, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starowicach – branża: rolnicza, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mesznie – branża: rolnicza, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kałkowie – branża: rolnicza, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wierzbnie – branża: rolnicza, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Janowej – branża: rolnicza, 

 Gospodarstwo Rolne „Kłos” w Malarzowicach Małych – branża: rolnicza. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Otmuchów, 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

50 
 

które to partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na lata 2004 – 2020 r., 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Otmuchów na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013 r. 

3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 
roku 2019,  

4. Dane GUS, 

5. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.  

Obszar demografii Gminy Otmuchów:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Otmuchów na koniec 2011 r. 
wynosiła 14.120 osób, z tego miasto zamieszkiwało 5.136 osób, tj. 36%, a na terenach wiejskich 
zamieszkiwało 8.984, osób tj. 64%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 
379 osób, czyli ok. 2,5%. Liczba mieszkańców miasta (w analizowanych latach) zmniejszyła się o 
271 osób, tj. o ok. 5% , a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 108 osób, tj. o ok. 1%. Liczba 
kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Otmuchów na koniec 2011 r. wyniosła 106 (na 
koniec 2002 r. było to 104). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. wyniosła 6,5 (na 
koniec 2002 r. było to 5,2). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 10,2 (na koniec 2002 
r. było to 8,4), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 9,0 (na koniec 2002 r. 
było to 9,4). Tym samym przyrost naturalny był dodatni i wyniósł: 1,2 na 1000 mieszkańców (na 
koniec 2002 r. było to -0,9).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Otmuchów, w kontekście 
demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Na terenie Gminy Otmuchów zidentyfikowano następujące problemy w obszarze demografii:    

- spadek liczby mieszkańców, 

- większa emigracja ludności z miasta niż z obszarów wiejskich, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

Obszar rynku pracy Gminy Otmuchów:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazują na to, iż liczba bezrobotnych Gminy 
Otmuchów na koniec grudnia 2012 r. wyniosła ogółem 838, w tym 413 kobiet (na koniec 2009 r. 
było to 688 bezrobotnych, w tym 304 bezrobotne kobiety). Bezrobotni z prawem do zasiłku 
stanowili na koniec grudnia 2012 r. 149 osób (na koniec 2009 r. było to 189). Natomiast liczba 
długotrwale bezrobotnych wyniosła 385 (w 2009 r było to 154). W stosunku do końca 2009 r., 
na koniec 2012 r. liczba długotrwale bezrobotnych w Gminie Otmuchów wzrosła o 231 osób. 
Jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych w Gminie mieszkających na wsi, na koniec grudnia 2012 r., to 
wyniosła ona 573 osób (na koniec 2009 był to 422).   

 Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Otmuchów, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    
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Na terenie Gminy Otmuchów zidentyfikowano następujące problemy w obszarze rynku pracy:   

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku,  

- zwiększająca się liczba wykreśleń podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW,          

- zwiększające się bezrobocie na obszarach wiejskich.  

Obszar transportu Gminy Otmuchów:  

Istotnym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym na terenie Gminy 
Otmuchów jest droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Otmuchów – Nysa – Niemodlin – Opole – 
Ozimek – Częstochowa – Szczekociny. Jest to droga o klasie GP (główna przyśpieszona), w ciąg 
której wchodzi wybudowana i oddana w 2006 r. do eksploatacji obwodnica otmuchowska, która 
zasadniczo zmieniła obciążenie ruchem drogowym Miasta Otmuchów. Ponadto przez teren 
gminy przebiegają inne istotne dla gminy drogi  powiatowe łączące Miasto Otmuchów z gminami 
pogranicza czesko – polskiego. Wiele z nich zostało w ostach latach wyremontowanych, w tym z 
udziałem środków unijnych i pozabudżetowych Gminy Otmuchów. Przebudowano również 
wiele ciągów pieszych poprawiając tym samym bezpieczeństwo ich użytkowników. Pozostaje 
nadal wiele dróg wymagających modernizacji na całej długości. Pozostałe drogi ze względu na 
małe znaczenie w układzie lokalnym to drogi gminne i lokalne. Zewidencjonowana sieć dróg 
gminnych na terenie gminy Otmuchów liczy około 51,8 km. Przy czym na terenie miasta jest to 
ok. 9,5 km, a na terenie wiejskim gminy – 42,3 km. Wskaźnik zagęszczenia wiejskich dróg 
gminnych wynosi 22,3 km/100km2. Przeważająca część dróg jest niskiej jakości i nie 
wytrzymuje wzrastających obciążeń, wymaga modernizacji, szczególnie zmiany nawierzchni. 
Drogi o nawierzchni gruntowej wymagają przebudowy. Układ kolejowy w Gminie Otmuchów 
tworzy linia kolejowa nr 137, o znaczeniu pierwszorzędnym relacji Katowice – Legnica, 
przebiegająca przez Kędzierzyn – Nysę – Otmuchów - Paczków – Kamieniec Ząbkowicki – 
Jaworzynę Śląską (ze stacją kolejową w Otmuchowie).  Dodatkowo przez teren Gminy 
Otmuchów przebiega nieczynna linia kolejowa o znaczeniu lokalnym prowadząca do byłej 
cukrowni „Otmuchów”. Infrastrukturę towarzyszącą poza obiektami obsługi ruchu kolejowego 
tworzy dworzec kolejowy, którego stan techniczny jest niezadowalający. W Gminie Otmuchów 
nie istnieją pasażerskie przewozy kolejowe. Na terenie Gminy Otmuchów jest 25 km ścieżek 
rowerowych.  Komunikację zbiorową ludności zapewnia PKS,  MZK oraz przewoźnicy prywatni.  

Problemy w obszarze transportu Gminy Otmuchów to: 

- zły stan techniczny dróg, 

- zły stan techniczny obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych na drogach publicznych, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- niewystarczająca sieć dróg, 

- wymagająca modernizacji sieć dróg gruntowych, 

- marginalizacja transportu kolejowego – likwidacja i nie dofinansowanie infrastruktury 

kolejowej. 
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15. Gmina Paczków  

Gmina Paczków położona jest w południowo – zachodniej części Polski,  
w Województwie Opolskim, na granicy z Województwem Dolnośląskim i Republiką Czeską. 
Administracyjnie należy do Powiatu Nyskiego. W granicach administracyjnych Powiatu 
Nyskiego, Gmina Paczków graniczy z Gminą Otmuchów. Natomiast w granicach sąsiedniego 
Województwa Dolnośląskiego graniczy z gminami Powiatu Ząbkowickiego: Złoty Stok, 
Kamieniec Ząbkowicki, Ziębice. Od strony południowej jednostka ta graniczy z Republiką 
Czeską. Gmina Paczków zajmuje powierzchnię 79,69 km2, w tym miasto 7 km2. Gmina Paczków 
wchodzi w skład Euroregionu „Pradziad”. Euroregion ten to ponadgraniczne porozumienie 
samorządów lokalnych południowo - zachodniej części Województwa Opolskiego oraz czeskich 
stowarzyszeń gmin z dawnych powiatów Bruntal i Jesenik.  

Atrakcyjność terenów Gminy dla turystyki i rekreacji wynika głównie ze znajdujących się na 
terenie Paczkowa zabytków oraz z wysokich walorów krajobrazowych terenu Gminy. 
Szczególnie atrakcyjnym pod tym względem są tereny zlokalizowane wokół zbiorników 
wodnych: Jezioro Otmuchowskie i Zalew Paczkowski. 

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Paczków to: 

 "FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. – Producent maszyn  
i urządzeń przemysłowych dla przemysłu meblarskiego i drzewnego, 

 BETONIARNIA Paczków - grupa Ziębice Sp. z o.o. – Produkcja kostki brukowej, krawężników, 
obrzeży drogowych, bloczków, płyt stropowych, betonu towarowego itp.,  

 "MIGRA" s.j. Trzeboszowice – Konstrukcje stalowe, 

 "JARPAK" s.c. – Zakład produkcji opakowań z tektury, 

 RSP Wilamowa – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 

 "TRANSCOM INTERNATIONAL" s.c. – Sprzedaż i serwis urządzeń kontrolno - pomiarowych 
(m.in. alkomaty), 

 ZUKiM sp. z o.o. – Gospodarka odpadami, zarządzanie lokalami komunalnymi. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Paczków, 
które to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Paczków, 

2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Paczków na lata 2007 – 2013 r., 

3. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Paczków 2004 – 2013 r.,   

4. Dane GUS, 

5. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.  

Obszar demografii Gminy Paczków:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Paczków na koniec 2011 r. 
wynosiła 13.347 osób, z tego miasto zamieszkiwało 7.968 osób, tj. 59%, a na terenach wiejskich 
zamieszkiwało 5.379 osób, tj. 41%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 
635 osób, czyli ok. 4,5%. Liczba mieszkańców miasta (w analizowanych latach) zmniejszyła się o 
342 osoby, tj. o ok. 4%, a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 293 osób, tj.  
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o ok. 5%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Paczków na koniec 2011 r. 
wyniosła 103 (na koniec 2002 r. było to 104). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. 
wyniosła 4,7 (na koniec 2002 r. było to 5,4). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 8,7 
(na koniec 2002 r. było to 10,3), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 10,6 
(na koniec 2002 r. było to 9,2). Tym samym przyrost naturalny był ujemny i wyniósł: – 1,9 na 
1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to 1,1).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Paczków,  
w kontekście demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Na terenie Gminy Paczków zidentyfikowano następujące problemy w obszarze demografii:   

- spadek liczby mieszkańców, 

- ujemny przyrost naturalny, 

- spadek liczby małżeństw, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy Gminy Paczków:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazują na to, iż liczba bezrobotnych Gminy 
Paczków na koniec grudnia 2012 r. wyniosła ogółem 984, w tym 465 kobiet (na koniec 2009 r 
było to 913 ogółem bezrobotnych, w tym 430 kobiet). Bezrobotni z prawem do zasiłku na koniec 
grudnia 2012 r. stanowili 140 osób (na koniec 2009 r. było to 141 osób). Natomiast liczba 
długotrwale bezrobotnych wyniosła 534 (na koniec 2009 r. było to 407). W stosunku do końca 
2009 r., na koniec 2012 r. liczba długotrwale bezrobotnych w Gminie Paczków wzrosła o 127 
osób. Jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych Gminy Paczków mieszkających na wsi na koniec 
grudnia 2012 r. to wyniosła ona 345 osób (na koniec 2009 r. było to 317 osób).  

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Paczków, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4, do Analizy Wykonalności.    

Na terenie Gminy Paczków zidentyfikowano następujące problemy w obszarze rynku pracy:  

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- zwiększające się bezrobocie na obszarach wiejskich, 

- zmniejszanie się ilości podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW.  

Obszar transportu Gminy Paczków:  

Układ drogowy Gminy Paczków tworzą: jedna droga krajowa, dwie drogi wojewódzkie, siedem 
dróg powiatowych zamiejskich, jedenaście dróg powiatowych miejskich oraz czterdzieści 
dziewięć dróg gminnych. Droga krajowa w Gminie Paczków to droga nr 46 Kłodzko – Nysa – 
Opole. Jest to droga o powierzchni bitumicznej i posiada pod względem standardu technicznego 
klasę „G” – drogi głównej. Układ kolejowy w Gminie Paczków tworzy linia kolejowa nr 137 o 
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znaczeniu pierwszorzędnym relacji Katowice – Legnica przebiegająca przez Kędzierzyn – Nysę –
Paczków – Kamieniec Ząbkowicki – Jaworzynę Śląską. Wszystkie jednostki osadnicze 
obsługiwane są systemem komunikacji zbiorowej autobusowej PKS.  

Problemy w obszarze transportu Gminy Paczków to:  

- zły stan techniczny dróg, 

- brak wystarczającej ilości chodników, 

- niewystarczająca sieci ulic w mieście Paczków, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- utrzymanie połączeń kolejowych, umożliwiających łączność z większymi miastami regionu, 

- niewystarczająca liczba nowych tras rowerowych. 

 

16. Gmina Prudnik  

Gmina Prudnik leży w Powiecie Prudnickim i obejmuje obszar o pow. 12.213 ha (w tym miasto 
2.048 ha), położona jest na wysokości ok. 265 m. n.p.m., na południu Województwa Opolskiego u 
podnóża Sudetów. Gmina posiada korzystne położenie graniczne, sąsiadując bezpośrednio z 
Czechami. Południowym tłem dla miasta jest najwyższy szczyt Gór Opawskich, Kopa Biskupia 
(890 m. n.p.m.) oraz Pradziad (1491 m. n.p.m.), leżący w paśmie Jeseników po stronie czeskiej. 

Gmina Prudnik ma charakter miejsko - wiejski, a w jej skład, oprócz miasta Prudnik, wchodzi 12 
miejscowości wiejskich, w tym 10 sołectw. Przez teren Gminy i miasta przechodzą dwie drogi 
krajowa nr 40 i 41:  

- droga nr 40 relacji: Granica Państwa (Mikulowice) - Głuchołazy - Prudnik - Kędzierzyn Koźle - 
Ujazd - Pyskowice,  

- droga nr 41 relacji: Nysa - Prudnik - Trzebina - Granica Państwa (Bartultovice).  

Przez Prudnik przebiega także linia kolejowa relacji Katowice - Legnica. Stacja PKP dysponuje 
urządzeniami do przeładunku różnego asortymentu towarów. Ponadto dla ruchu towarowego 
wykorzystywana jest linia Prudnik – Gogolin do stacji w Białej. W ostatnich latach 
systematycznie maleje liczba połączeń  lokalnych, a prawie całkowicie zlikwidowane zostały 
bezpośrednie połączenia regionalne.   Miasto Prudnik posiada miejską komunikację autobusową 
z 34 przystankami. 

Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Prudnik to: 

 ARTECH POLSKA, branża – produkcja materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tuszy), 

 STEINPOL, branża – produkcja mebli, 

 COROPLAST SP. Z.O.O. PRUDNIK, branża – produkcja osprzętu dla przemysłu 
motoryzacyjnego, 

 SPÓŁDZIELNIA PIONIER PRUDNIK – produkcja części dla przemysłu motoryzacyjnego, 

 P.P.H.U. MERKURY PRUDNIK – branża budowlana. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Prudnik, 
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które to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010 – 2020 r., 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Prudnik, 

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.  

Obszar demografii Gminy Prudnik:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Prudnik na koniec 2011 r. 
wynosiła 28.381 osób, z tego miasto zamieszkiwało 22.164 osób, tj. 78%, a na terenach 
wiejskich zamieszkiwało 6.217 osób, tj. 22%. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców 
ogółem o 1594 osób, czyli ponad 5%. Liczba mieszkańców miasta (w analizowanych latach) 
zmniejszyła się o 1.466 osób, tj. o ok. 6%, a na terenach wiejskich zmniejszyła się o 128 osób, tj. 
o ok. 2%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Prudnik na koniec 2011 r. 
wyniosła 110 (na koniec 2002 r. było to 109). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. 
wyniosła 5,5 (na koniec 2002 r. było to 4,6). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 9,9 
(na koniec 2002 r. było to 8,2), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 11,1 
(na koniec 2002 r. było to 10,0). Tym samym przyrost naturalny był ujemny i wyniósł: – 1,1 na 
1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -1,8).  

Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Prudnik, w kontekście 
demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Na terenie Gminy Prudnik zidentyfikowano następujące problemy w obszarze demografii:   

- spadek liczby mieszkańców, 

- ujemny przyrost naturalny, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- starzenie się ludności.  

Obszar rynku pracy Gminy Prudnik:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku wskazują na to, iż liczba bezrobotnych Gminy 
Prudnik na koniec września 2012 r. wyniosła ogółem 1910, w tym 914 kobiet (na koniec 2009 r. 
było to 1561 osób, w tym 687 kobiet). Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili na koniec 
września 2012 r. 188 osób, w tym 94 kobiety (na koniec 2009 r. były to 303 osoby). Natomiast 
liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku wyniosła 1722, w tym 820 stanowiły 
kobiety (na koniec 2009 r. było to 1676, w tym 745 kobiet). W stosunku do końca 2009 r., na 
koniec 2012 r. liczba bezrobotnych trwale pozostających bez pracy Gminy Prudnik wzrosła o 
201 osób. Jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych Gminy Prudnik mieszkających na wsi na koniec 
września 2012 r. to wyniosła ona 412 osób, w tym 190 stanowiły kobiety (na koniec 2009 r. było 
to 418, w tym kobiet 190).  

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Prudnik, w tym podmiotów 
gospodarczych zostały zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.    
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Na terenie Gminy Prudnik zidentyfikowano następujące problemy w obszarze rynku pracy:  

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób bez prawa do zasiłku, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych, 

- zmniejszanie się liczby podmiotów gospodarczych – załącznik nr 4 do AW, 

- malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych – załącznik nr do AW.  

Obszar transportu Gminy Prudnik:  

Na wewnętrzny system komunikacyjny Gminy Prudnik składają się powiązane ze sobą 
następujące drogi o zróżnicowanym stanie technicznym: 2 drogi krajowe: nr 41 Nysa - Trzebina 
– Granica Państwa z Republika Czeską oraz nr 40 Granica Państwa z Republika Czeską, 
Głuchołazy-Gliwice, na które składa się 6 ulic w Mieście Prudnik o łącznej długości 4,565 km, 
stan dróg: dobry (4 w skali 1-5), oraz 126 dróg gminnych o łącznej długości 43,2 km, stan dróg 
gminnych: dostateczny (3 w skali 1-5). W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Prudnik 
zlokalizowane jest pełnotowarowe przejście graniczne z Republiką Czeską: Trzebina – 
Bartultovice, które generuje w ścisłym centrum miasta ruch tranzytowy samochodów 
ciężarowych prowadzący do i z w/w przejścia granicznego. Istotnym problemem dla układu 
transportowego Gminy Prudnik jest budowa wschodniej obwodnicy miasta Prudnik, która 
umożliwi bezpośrednie skomunikowanie przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice z drogami 
krajowymi nr 40 oraz 41. Przez Gminę Prudnik przebiega linia kolejowa relacji Katowice – Nysa 
- Legnica. Ponadto dla ruchu towarowego wykorzystywana jest linia kolejowa relacji Prudnik - 
Gogolin do stacji w Białej. W ostatnich latach systematycznie maleje liczba połączeń  lokalnych, a 
prawie całkowicie zlikwidowane zostały bezpośrednie połączenia regionalne. W wyniku 
prowadzonej od kilku lat ogólnopolskiej restrukturyzacji kolei znaczenie komunikacji kolejowej 
dla miasta Prudnika ulega postępującej marginalizacji wyrażającej się obniżeniem klasy 
kategorii pociągów osobowych (brak połączeń pośpiesznych) oraz dewastacją infrastruktury 
kolejowej. Miasto Prudnik posiada miejską komunikację autobusową z 34 przystankami.  

Problemy w obszarze transportu w Gminie Prudnik to:  

- brak wschodniej obwodnicy miasta Prudnik, 

- zły stan techniczny dróg (zwłaszcza dróg powiatowych), 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- marginalizacja transportu kolejowego. 

 

17. Gmina Skoroszyce  

Gmina Skoroszyce  położona jest w południowo – zachodniej części Województwa Opolskiego  
w Powiecie Nyskim. Rozciąga się na obszarze: Niziny Śląskiej, Doliny Nysy Kłodzkiej i częściowo 
na Równinie Grodkowskiej. Od północy i zachodu Gmina graniczy z Gminą Grodków, od 
wschodu z Gminą Niemodlin i Gminą Łambinowice, a od południa z Gminą Pakosławice. 
Powierzchnia Gminy wynosi 104 km2. W aktualnej strukturze użytkowania gruntów największy 
udział mają użytki rolne, bo aż 8.980 ha i stanowią 86,6% ogólnej powierzchni Gminy. Gminę 
zamieszkuje w przeważającej mierze ludność napływowa – osadnicy głównie z terenu Ukrainy 
oraz centralnej i południowej Polski przy niewielkim udziale ludności autochtonicznej. 
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Znaczące firmy MSP na terenie Gminy Skoroszyce to: 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Makowicach - produkcja rolna, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Giełczycach – produkcja rolna, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sidzinie – produkcja rolna, 

 Masarnia „DZIER-MIĘS” S.j. Skoroszyce – produkcja wędlin, 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „SIPROL” Sp. z o.o. w Sidzinie – uprawa roślin, 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „ROL-POL” Sp. z o.o. w Czarnolesie – uprawa roślin  
i produkcja mleka, 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „GAJZ” Sp. z o.o. w Chróścinie – uprawa roślin, 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „OWROL” Sp. z o.o. w Skoroszycach – uprawa roślin, 

 „RAM-POL” Sp. z o.o. w Chróścinie – szwalnia, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRODREW” S.j. w Chróścinie - 
produkcja tarcicy, 

 Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „CENTROZŁOM” Wrocław Oddział w Chróścinie – 
skup i przerób złomu, 

 „DRAGONGAZ” Sp. z o.o. Wrocław Oddział w Chróścinie – rozlewnia gazu propan butan, 

 Kopalnia Odkrywkowa Surowców Drogowych w Niemodlinie Żwirownia w Brzezinach – 
wydobywanie żwiru, piasku, 

 CTG NATURA Spółka z o.o. w Chróścinie – produkcja szklarniowa, 

 ADM Szamotuły Sp. z o.o. Elewatory w Chróścinie – skup i przechowywanie zboża. 

Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych występujących na obszarze Gminy Skoroszyce, 
które to Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają zamiar wspólnie rozwiązać, została 
opracowana na podstawie następujących dokumentów i źródeł: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Skoroszyce, 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skoroszyce,  

3. Dane GUS, 

4. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.  

Obszar demografii Gminy Skoroszyce:  

Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Skoroszyce na koniec 2011 r. 
wynosiła 6.424 osób. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 181 osób, czyli 
ok. 2,7%. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Gminy Skoroszyce na koniec 2011 r. 
wyniosła 99 (na koniec 2002 r. było to 99). Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. 
wyniosła 5,6 (na koniec 2002 r. było to 7,2). Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wyniosła 
10,2 (na koniec 2002 r. było to 9,3), natomiast liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 
11,3 (na koniec 2002 r. było to 6,6). Tym samym przyrost naturalny był ujemny i wyniósł: - 1,1 
na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to 2,7).  
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Bardziej obszerne informacje na temat obszaru demografii Gminy Skoroszyce,  
w kontekście demografii całego Obszaru Funkcjonalnego oraz Województwa Opolskiego, zostały 
zamieszczone w załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności.              

Na terenie Gminy Skoroszyce zidentyfikowano następujące problemy w obszarze demografii:   

- spadek liczby mieszkańców, 

- zwiększenie się liczby zgonów w stosunku do urodzeń, 

- ujemny przyrost naturalny, 

- spadek liczby małżeństw, 

- spadająca gęstość zaludnienia – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo emigracji w ruchu wewnętrznym – załącznik nr 3 do AW, 

- ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym – załącznik nr 3 do AW,  

- starzenie się ludności.  

 

Obszar rynku pracy Gminy Skoroszyce:  

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazują na to, iż liczba bezrobotnych w Gminie 
Skoroszyce na koniec grudnia 2012 r. wyniosła ogółem 447 osób, w tym 216 kobiet (na koniec 
2009 r. były to ogółem 364 osoby, w tym 202 kobiety). Bezrobotni z prawem do zasiłku 
stanowili na koniec września 2012 r. 113 osób (na koniec 2009 r. było to 106 osób). Natomiast 
liczba długotrwale bezrobotnych wyniosła 176 osób (na koniec 2009 r. było to 96 osób). W 
stosunku do końca 2009 r., na koniec grudnia 2012 r. liczba długotrwale bezrobotnych w Gminie  
Skoroszyce wzrosła o 80 osób. 

Bardziej obszerne informacje na temat rynku pracy Gminy Skoroszyce, w tym podmiotów 
gospodarczych, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Analizy Wykonalności.    

Na terenie Gminy Skoroszyce zidentyfikowano następujące problemy w obszarze rynku pracy:  

- powiększające się bezrobocie, 

- zwiększanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 

Obszar transportu Gminy Skoroszyce:  

Przez gminę przebiega linia kolejowa. Linia ta łączy miasto Brzeg z miastem Nysa. Teren gminy 
obsługuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie oraz PKS w Brzegu. Na trasie 
Wrocław – Nysa od jesieni 2004r. funkcjonuje prywatny przewoźnik komunikacji 
samochodowej. Przez teren Gminy przebiega droga wojewódzka (Brzeg-Nysa) o długości  
11.850 m oraz droga krajowa (Nysa-Opole) o długości 7,620 m przebiegająca przez wieś Sidzina. 
Pozostałe drogi o długości 34,568 km to drogi powiatowe oraz drogi stanowiące własność 
Gminy o długości ok. 50,686 km. Stan dróg powiatowych i gminnych jest niezadawalający. Przez 
Gminę przebiega linia kolejowa, którą  po likwidacji w 2000 r. transportu osobowego,  odbywał 
się wyłącznie transport towarowy. Od 7 lutego 2005 r. został wznowiony transport osobowy. 
Linia ta łączy Miasto Brzeg z Miastem Nysa. Teren Gminy obsługuje Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Nysie oraz w  Brzegu. 
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Problemy w obszarze transportu Gminy Skoroszyce to:  

- zły stan techniczny dróg, 

- niedofinansowanie infrastruktury transportowej, 

- niedostateczny stan układu komunikacyjnego, 

- zły stan chodników, zatoczek, parkingów, 

- brak chodników przy drogach, 

- brak obwodnicy wsi Skoroszyce, 

- brak obwodnicy wsi Sidzina (jest mpz wsi Sidzina), 

- potrzeba stworzenia tras rowerowych. 

 

Dane na temat demografii na Obszarze Funkcjonalnym PN 2020 (Dane GUS na koniec 
grudnia 2011 r.) 
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1 
Powiat 

Głubczycki 
48.217 22.443 25.774 105 5,7 - 3.458 -0,5 -3,0 72 -161 

2 Powiat Nyski 142.119 74.904 67.215 106 5,2 -6.014 +0,3 -1,8 116 -419 

3 
Powiat 

Prudnicki 
57.583 30.466 27.117 108 5,4 -3.941 +1,3 -1,7 101 -238 

4 
Gmina  

Biała 
11.001 2.528 8.473 109 4,7 -1.036 +1,1 -2,3 56 -70 

5 
Gmina 

Branice 
7.061 - 7.061 105 3,8 -895 -1,4 -9,4 58 -27 

6 
Gmina 

Głubczyce 
23.386 13.104 10.282 105 5,6 -1.207 -1,1 -2,4 79 -64 

7 
Gmina 

Głuchołazy 
25.084 14.421 10.663 106 5,0 -1.287 -0,6 -3,5 149 -117 

8 
Gmina 

Grodków 
19.852 8.870 10.982 104 5,1 +121 +1,3 +1,1 69 -23 

9 Gmina Kietrz 11.494 6.627 5.227 106 5,8 -656 +1,7 -0,3 82 -26 

10 
Gmina 

Korfantów 
9.284 1.922 7.362 103 6,6 -671 +2,0 -1,5 52 -30 

11 Gmina Nysa 58.532 45.457 13.075 108 5,1 -2.086 +0,4 -2,1 269 -103 

12 
Gmina 

Otmuchów 
14.120 5.136 8.984 106 6,5 -379 +1,8 +1,2 75 -40 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

60 
 

13 
Gmina 

Paczków 
13.347 7.968 5.379 103 4,7 -635 -1,6 -1,9 167 -53 

14 
Gmina 

Prudnik 
28.381 22.164 6.217 110 5,5 -1.594 +1,7 -1,1 232 -108 

15 
Gmina 

Lubrza 
4.392 - 4.392 105 5,4 -187 +1,2 -5,9 53 -13 

16 
Gmina 

Łambinowice 
7.889 - 7.889 102 4,1 -497 +2,4 +0,6 64 -12 

17 
Gmina 

Skoroszyce 
6.424 - 6.424 99 5,6 -181 +0,9 -1,1 62 -32 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Uzasadnieniem dla opracowania Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020 może być diagnoza sytuacji demograficznej. Analiza ta najczęściej jest 

przeprowadzana w oparciu o ocenę i interpretację szeregu wskaźników. Gminy i Powiaty 

Obszaru Funkcjonalnego są zamieszkane łącznie przez około 240 tys. mieszkańców (dane GUS 

za 2011 rok.). Największymi gminami pod względem wielkości populacji jest Gmina Nysa (58,5 

tys. mieszkańców) oraz Gmina Prudnik (28,4 tys. mieszkańców). Wspomniane jednostki 

charakteryzują się jednocześnie największą gęstością zaludnienia w przeliczeniu na 1 km2 na 

terenie Obszaru Funkcjonalnego. Obie jednostki są jednocześnie siedzibami władz powiatowych. 

We wspomnianych gminach głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest działalność 

pozarolnicza. Do najmniejszych gmin pod względem zaludnienia można było zaliczyć w 2011 

roku Gminę Lubrza (4,4 tys. mieszkańców), Gminę Skoroszyce (6,4 tys. mieszkańców) oraz 

Gminę Branice (7,1 tys. mieszkańców). Jednostki te nie posiadają rozwiniętego ośrodka 

centralnego. Dominującym źródłem utrzymania mieszkańców jest działalność rolnicza. W skład 

Obszaru Funkcjonalnego wchodzą również trzy powiaty, które łącznie są zamieszkane przez 

około 248 tys. mieszkańców. Ponad połowa z nich mieszka na terenie Powiatu Nyskiego (142,1 

tys. mieszkańców).  

Spośród wszystkich jednostek wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego cztery z 

nich są pozbawione ośrodka miejskiego. Są to Gmina Branice, Gmina Lubrza, Gmina 

Łambinowice oraz Gmina Skoroszyce. Gminy te charakteryzują się jednocześnie najmniejszą 

gęstością zaludnienia. Największymi miastami badanego obszaru jest Nysa (45,5 tys. 

mieszkańców) oraz Prudnik (22,2 tys. mieszkańców).  

 W porównaniu z rokiem 2002 w roku 2011 niemal we wszystkich analizowanych 

jednostkach liczba ludności uległa zmniejszeniu. W największym stopniu obniżyła się liczba 

ludności zamieszkująca Powiat Nyski oraz Gminę Nysa. W latach 2002-2011 liczba mieszkańców 

wspomnianych jednostek obniżyła się o odpowiednio 6,0 tys. i o 2,1 tys. osób, co dało spadek o 

odpowiednio 4,0% i o 3,4%. Jedyną gminą, na obszarze której zanotowano wzrost liczby 

mieszkańców w badanym okresie była Gmina Grodków (wzrost liczby ludności o 121 osób w 

porównaniu z rokiem 2002). Przyczyn niekorzystnej sytuacji demograficznej na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego należy upatrywać w ujemnym przyroście naturalnym i przyroście 

rzeczywistym. W roku 2011 jedynie w trzech gminach zanotowano dodatni przyrost naturalny. 

Były to Gmina Grodków, Otmuchów i Łambinowice. Najniższą wartość prezentowanego 

wskaźnika odnotowano natomiast dla Gminy Branice, w której wyniósł on -9,4.  Przyrost 

rzeczywisty z kolei jest skorygowany o saldo migracji. W roku 2011 we wszystkich jednostkach 

badanego obszaru był on ujemny. Najniższą wartość prezentowanego wskaźnika odnotowano 

dla Powiatu Nyskiego (-419 osób), oraz dla Gminy Głuchołazy, Gminy Prudnik i Gminy Nysa 
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(odpowiednio -117, -108, -103 osób). Oznaczało to, że w roku 2011 dokładnie o tyle 

mieszkańców zmniejszyła liczba ludności na terenie wspomnianych jednostek w porównaniu z 

rokiem 2010. 

 W niemal wszystkich jednostkach Obszaru Funkcjonalnego liczba kobiet przewyższa 

liczbę mężczyzn. Najwyższym wskaźnikiem feminizacji charakteryzuje się Gmina Prudnik. W 

jednostce tej na 100 mężczyzn przypada 110 kobiet. Najniższą wartość prezentowanego 

wskaźnika odnotowano w Gminie Skoroszyce, w której na 100 mężczyzn przypadało 99 kobiet. 

W 2011 roku na terenie Obszaru Funkcjonalnego zawierano rocznie przeciętnie 5 małżeństw w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki odnotowano w tym zakresie w Gminie 

Korfantów i Gminie Otmuchów (odpowiednio 6,6 oraz 6,5 małżeństw/1000 mieszkańców). 

Najmniej małżeństw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zawierano natomiast na terenie 

Gminy Branice i Gminy Łambinowice (odpowiednio 3,8 i 4,1) . Rozwinięcie niniejszej analizy, 

wnikliwą diagnozę sytuacji demograficznej oraz prezentację problemów w obszarze demografii 

przedstawiono w Załączniku nr 3 do Analizy Wykonalności. 

 
Dane na temat rynku pracy (bezrobocia) na Obszarze Funkcjonalnym PN 2020 
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 %
 

1 
Powiat 

Głubczycki 
3.368 1.763 404 2.964 1.742 +15% 

2 Powiat Nyski 9.567 4.533 1.447 8.120 4.520 +12% 

3 
Powiat 

Prudnicki 
3.236 1.633 310 2.926 1.286 +12% 

4 
Gmina  
Biała 

493 272 63 53 342 +12% 

5 Gmina Branice 478 258 50 428 478 +33% 

6 
Gmina 

Głubczyce 
1.636 826 201 1.435 715 +13% 

7 
Gmina 

Głuchołazy 
1.775 821 233 1.542 709 +14% 

8 
Gmina 

Grodków 
1.459 867 294 1.165 b.d. -5% 

9 Gmina Kietrz 802 424 111 692 349 +25% 

10 
Gmina 

Korfantów 
611 306 106 505 488 +20% 

11 Gmina Nysa 3.835 1.826 552 3.283 911 +23% 

12 
Gmina 

Otmuchów 
838 413 149 689 573 +27% 

13 
Gmina 

Paczków 
984 465 140 844 345 +15% 

14 
Gmina 

Prudnik 
1.910 914 188 1.722 412 +12% 

15 Gmina Lubrza 266 137 36 230 266 +21% 

16 
Gmina 

Łambinowice 
527 257 93 434 527 +33% 

17 
Gmina 

Skoroszyce 
447 216 113 334 447 +22% 

Źródło: Opracowanie własne 
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O kondycji rynku pracy w Obszarze Funkcjonalnym PN 2020 w dużej mierze może 

świadczyć liczba osób pozostająca bez pracy. Wzrost wartości tego wskaźnika jest wysoce 

niepożądany i należy go utożsamiać z pogarszającą się sytuacją społeczno-ekonomiczną 

mieszkańców. Liczba osób bezrobotnych zależeć będzie w dużej mierze od wielkości populacji 

oraz od liczby miejsc pracy występujących na danym obszarze. W latach 2009-2011 liczba osób 

pozostających bez pracy zwiększyła się niemal we wszystkich jednostkach Obszaru 

Funkcjonalnego. Największy wzrost liczby bezrobotnych w badanym okresie zanotowano w 

Gminie Łambinowice, Gminie Branice (po +33%) oraz Gminie Otmuchów (+27%). Jedyną 

jednostką, na terenie której liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 

2009 była Gmina Grodków (-5% w porównaniu do roku 2009).  Na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego najwięcej bezrobotnych odnotowano w Powiecie Nyskim (9,6 tys. osób) z czego 

w samej tylko Gminie Nysa było to 3,8 tys. osób. Warto zwrócić uwagę, iż w 2011 roku na terenie 

wspomnianej jednostki liczba bezrobotnych przewyższała analogiczną wielkość dla Powiatu 

Głubczyckiego i Powiatu Prudnickiego. Najniższa liczba bezrobotnych występowała natomiast w 

gminach typowo wiejskich (Gminie Lubrza, Gminie Skoroszyce, Gminie Branice). Należy 

zauważyć, że w Gminie Grodków liczba bezrobotnych kobiet stanowiła niemal 60% ogółu 

bezrobotnych. Stosunkowo wysoki udział bezrobotnych kobiet w stosunku do ogółu 

bezrobotnych miał również miejsce w Gminie Biała (55%). Niekorzystnym zjawiskiem jest fakt, 

iż przeważająca liczba osób pozostających bez pracy jest pozbawiona prawa do zasiłku. 

Najgorsze statystyki w tym zakresie odnotowano dla Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego, 

gdzie zaledwie co 10 bezrobotny otrzymuje od państwa takie świadczenie. Bezrobotni z terenów 

wiejskich dominują w ogóle bezrobotnych głównie na obszarze Gminy Korfantów, Gminy Biała i 

Gminy Otmuchów. We wspomnianych jednostkach stanowią oni odpowiednio 80%, 69% i 68% 

ogółu bezrobotnych. Rozwinięcie niniejszej analizy w zakresie rynku pracy, a w szczególności 

prezentacja liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego mająca związek z problemem bezrobocia przedstawiono w Załączniku nr 4 do 

Analizy Wykonalności. 

 

Dane na temat transportu na Obszarze Funkcjonalnym PN 2020 
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1 
Powiat 

Głubczycki 
670,135 670,135 79,201 336,5 nie nie 62,5 995,8 

2 Powiat Nyski 1160,432 85 96,272 594,76 tak tak 54,4 330 

3 
Powiat 

Prudnicki 
313,413 41,043 0 272,37 tak tak 50,9 356,7 

4 
Gmina  
Biała 

168 0 24,431 111,25 nie nie 40,7 97,7 

5 
Gmina 

Branice 
93,9 8,0 0 69,3 nie nie 81,6 16,6 

6 
Gmina 

Głubczyce 
338,295 24,195 0 153,7 nie nie 62,5 160,40 

7 
Gmina 

Głuchołazy 
157,44 8,1 14,8 70 tak tak 65,7 64,94 

8 Gmina 277 0 43,45 118,50 tak nie 45,4 115,05 
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Grodków 

9 Gmina Kietrz 109,05 0 0 60,47 nie nie 83,6 48,58 

10 
Gmina 

Korfantów 
851,135 4,2 20,304 79,385 nie nie 40,0 59,71 

11 Gmina Nysa 262,48 25,35 21,5 119,11 tak tak 54,4 96,52 

12 
Gmina 

Otmuchów 
193,5 6,7 

 
0 

135,0 tak tak 67,1 51,8 

13 
Gmina 

Paczków 
86,167 18,080 5,982 34,215 nie nie 80 27,890 

14 
Gmina 

Prudnik 
128,6 25,3 0 53,0 tak tak 50,9 50,3 

15 
Gmina 
Lubrza 

73,575 15,762 7,595 33,976 tak tak 47,3 16,252 

16 
Gmina 

Łambinowice 
115,1 6,00 20,69 90,6 tak 

Tak(nysa i 
inne) 

39,9 18,5 

17 
Gmina 

Skoroszyce 
104,724 7,62 11,85 34,568 tak nie 44,8 50,686 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Podsumowanie 

W chwili obecnej, biorąc pod uwagę niesprzyjającą sytuację społeczno – gospodarczą Polski, 

która przekłada się bezpośrednio na niekorzystne uwarunkowania poszczególnych członków 

Partnerstwa Nyskiego 2020 generując kluczowe problemy na Obszarze Funkcjonalnym  

PN 2020, takie jak:  

- spadek liczby urodzeń (jeden z najniższych poziomów urodzeń w skali całego świata), 

- ujemny przyrost naturalny i rzeczywisty,  

- wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w całej populacji,  

- spadek gęstości zaludnienia, niskie saldo migracji w ruchu wewnętrznym,  

- wyludnianie się obszarów wiejskich niekorzystne wskaźniki urodzeń i zgonów w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców w porównaniu do Województwa Opolskiego,  

- wzrost bezrobocia,  

- najniższa w kraju stopa wzrostu gospodarczego w ostatnich kilkunastu latach,  

słabość sektora usług, zwłaszcza usług rynkowych (najniższy w kraju udział usług 

rynkowych w wartości dodanej brutto) oraz niedostateczny rozwój sektora usług 

wyższego rzędu, 

- niska innowacyjność gospodarki oraz słabość sfery B+R (nakłady na działalność 

badawczo – rozwojową w przeliczeniu na 1 mieszkańca należą do najniższych w całym 

kraju), 

- niski poziom inwestycji zagranicznych,  

- niedofinansowanie infrastruktury drogowej i transportowej,  

- zbyt mała liczba obwodnic oraz przepraw mostowych, wzrost natężenia ruchu, a co jest z 

tym związane wzrost uciążliwości komunikacyjnych na drodze alternatywnej do 

autostrady A4, tj. drodze krajowej nr 94,  

- zły stan infrastruktury drogowej i kolejowej,  

- niewystarczająca sieć dróg,  

- brak wystarczające sieci dróg rowerowych,  

- brak odpowiedniej liczby parkingów i chodników,  
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należy stwierdzić, iż najmocniej dotykające Partnerów PN 2020 problemy mieszczą się w 

obszarze:  

- demografii,  

- rynku pracy,  

- oraz transportu.  

Pomimo tego, iż nie są to problemy znamienne tylko dla Partnerów PN 2020, to właśnie w 

Obszarze Funkcjonalnym PN 2020 problemy te mają dużo większe negatywne skutki niż w 

innych częściach Polski, czy też nawet na terenie samego Województwa Opolskiego. Aby móc 

przeciwdziałać tym, tak bardzo niekorzystnym wspólnym problemom Partnerzy PN 2020 muszą 

dysponować odpowiednią ilością sił i środków, które na ten moment są jednak zdecydowanie 

niewystarczające. W chwili obecnej poszczególne samorządy należące do PN 2020 posiadają 

ograniczone budżety, których zasoby nie są w pełni wystarczające nawet do realizacji 

wszystkich koniecznych działań wynikających z nałożonych na nie ustawowo zadań własnych. 

Ponadto sami Partnerzy PN 2020, w pojedynkę, nie są odpowiednio przygotowani 

organizacyjnie, by móc rozwiązywać ww. problemy, które wykraczają daleko poza ich 

pojedyncze jednostkowe możliwości działania. Dlatego też aby móc sprostać wspólnym 

problemom najlepiej robić to w Partnerstwie, ponieważ rozwiązując je razem, z pewnością 

uzyska się o wiele lepszy efekty synergii. Dzięki temu wspólne problemy rozwiąże się szybciej, 

pełniej i skuteczniej niż próbując radzić sobie z nimi w pojedynkę. Tym bardziej, iż współpraca i 

budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną jest od wielu lat bardzo ważnym 

elementem działalności poszczególnych Partnerów tworzących Partnerstwo Nyskie 2020, a ich 

forma prawna jest dużą zaletą, ponieważ gwarantuje wykonalność, zabezpieczenie finansowe i 

trwałość podjętych działań mających przeciwdziałać marginalizacji w powyżej opisanych 

obszarach demografii, rynku pracy i transportu.  Tym samym samorządy sąsiadujące ze sobą, 

tak jak w przypadku Partnerów PN 2020, należy traktować jako system naczyń połączonych, 

które działając wspólnie w Partnerstwie osiągną z pewnością o wiele więcej i będą dużo 

skuteczniejsze w pokonywaniu zidentyfikowanych problemów, których bezprecedensowa skala 

i zasięg wymaga podjęcia natychmiastowej interwencji PN 2020. Interwencja PN 2020 powinna 

zatem nastąpić jak najszybciej i powinna objąć jak najszersze pole działań systemowych i 

strategicznych, których realizacja stanowi właśnie produkty niniejszego Projektu. 

Dzięki wspólnemu rozwiązywaniu problemów w PN 2020 z pewnością wywrze się większe 

odziaływanie na Obszar Funkcjonalny niż działając w pojedynkę. Jak pokazuje praktyka życia 

codziennego znacznie skuteczniej jest rozwiązywać wspólne problemy nie punktowo, ale 

systemowo. Całościowe podejście do problemów daje szerszy obraz źródeł ich powstawania,  

a to przyczynia się do aplikowania celniejszych recept służących ich niwelowaniu.  Dzięki 

takiemu podejściu będzie można osiągnąć efekt synergii.  

Takie kompleksowe podejście do rozwiązywania wspólnych problemów na Obszarze 

Funkcjonalnym PN 2020 wychodzi naprzeciw nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 

2020. W tym okresie budżetowym UE będzie kładła szczególnie duży nacisk na kompleksowe, 

systemowe działania mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dotykających nie 

tylko dla danej gminy czy powiatu, lecz całego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki takiemu 

całościowemu podejściu, podczas realizacji i wdrażania nowej perspektywy budżetowej na lata 

2014 – 2020, o środki finansowe będą mogły ubiegać się tylko projekty kompleksowe, 

zintegrowane i partnerskie.   
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Nowy okres programowania środków unijnych na lata 2014-2020 jest związany z nowym 

podejściem do polityki rozwoju regionalnego. Bardzo duży nacisk w nowej rundzie alokacyjnej 

zostanie położony na wzmacnianie spójności terytorialnej, wspieranie planowania 

zintegrowanego (łączenie inwestycji), propagowanie wymiany doświadczeń między jst, a także 

do podejmowania wspólnych działań w celu poszukiwania wspólnych rozwiązań dla wspólnych 

problemów (zawieranie partnerstw lokalnych).  

Nowe podejście, które implementowane jest w ramach przedmiotowego Projektu, związane jest 

z koniecznością opracowania stosownych dokumentów strategicznych dla Obszaru 

Funkcjonalnego, tj. np. terenu kilku powiatów lub gmin, które będą poparte stosownymi 

badaniami, analizami, diagnozami, studiami wykonalności. Bardzo istotnym elementem w ich 

przygotowaniu będzie przeprowadzenie szerokiego procesu konsultacji społecznych tych 

opracowań. Dopiero z tak przygotowanych dokumentów winna wynikać konieczność i potrzeba 

opracowania dokumentów realizacyjnych, tj. dokumentacji projektowych konkretnego 

przedsięwzięcia, studium wykonalności, które będą rozwiązywały występujący problem 

kompleksowo (niejednokrotnie) w ramach tworzonego partnerstwa lub łączenia inwestycji 

kilku partnerów.               

Jak już wcześniej wspomniano opracowywanie jednocześnie 4 dokumentów strategicznych 

obejmujących swoim zakresem cały Obszar Funkcjonalny PN 2020 sprzyja wytworzeniu efektu 

synergii. Przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę badań sytuacji wyjściowej w Obszarze 

Funkcjonalnym w ramach równoległego opracowywania produktów Projektu pozwoli na 

zaprogramowanie działań wzajemnie się uzupełniających, np. założenia Strategii Rozwoju 

Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 uwzględniać będą wynikającą z Strategii Rynku  

Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 potrzebę zwiększenie mobilności mieszkańców 

Obszaru w celu świadczenia pracy poza miejscem zamieszkania. Tak realizowane działania 

pozwolą na skuteczniejsze rozwiązanie wspólnych dla Partnerów problemów.   

Ponadto nowopowstałe 4 dokumenty strategiczne (produkty Projektu) będą zgodne z zasadą 

zrównoważonego rozwoju.  Według tradycyjnej definicji zrównoważony rozwój to rozwój, „w 

którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych 

pokoleń na ich zaspokojenie”. Innymi słowy pozwala on zagwarantować, że dzisiejszy wzrost nie 

będzie zagrażał możliwościom wzrostu przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój obejmuje 

zatem trzy elementy: środowiskowy, ekonomiczny oraz społeczny, które na poziomie 

politycznym należy rozważać jednakowo. 

Aspekt środowiskowy zrównoważonego rozwoju w Projekcie – bogactwo przyrodnicze  

i krajobrazowe Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 jest wysoko oceniane w skali całego 

Województwa Opolskiego. Pogodzenie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich z ochroną 

środowiska i krajobrazu jest zadaniem bardzo trudnym do zrealizowania. Strategia Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 będzie miała na celu zapewnienie równowagi ekologicznej, 

ekonomicznej i społecznej. Zapobieganie degradacji krajobrazu i utrzymywanie jego 

poprawnego funkcjonowania, z jednoczesnym wykorzystaniem jego funkcji produkcyjnej 

wymagać będzie podjęcia działań wielokierunkowych, z których najważniejsze to odpowiednie 

ukształtowanie struktury przestrzennej krajobrazu oraz stosowanie odpowiedniego zestawu 

praktyk rolniczych. Powyższe zalecenia znajdą swoje odzwierciedlenie w opracowywanych 

dokumentach. 
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Aspekt ekonomiczny zrównoważonego rozwoju o ważnym znaczeniu dla realizacji Projektu  - 

Projekt realizowany będzie w zgodzie z zasadą zrównoważonego oddziaływania gospodarczego. 

Działania w ramach Projektu, w szczególności opracowania Strategii Rynku Pracy Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020,  przyniosą efekty w postaci:  

- rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym, 

- tworzenia nowych miejsc pracy, 

- oddziaływania na przedsiębiorczość, 

- wykorzystania potencjału Obszaru Funkcjonalnego do tworzenia środowiska sprzyjającego 

rozwojowi i świadczenia kluczowych usług. 

Aspekt społeczny zrównoważonego rozwoju o ważnym znaczeniu dla realizacji Projektu – dzięki 

realizacji Projektu możliwa jest poprawa dialogu w społeczeństwie. Położony został znaczny 

nacisk na partycypację społeczną podczas realizacji Projektu. Projekt przyniesie duże korzyści 

społeczne. Korzyści społeczne realizacji Projektu to przede wszystkim docelowy wzrost 

zatrudnienia w Obszarze Funkcjonalnym oraz pozytywne zmiany w demografii (dodatni 

przyrost naturalny, dodatnie saldo migracji).  

Partnerstwo Nyskie 2020 to inicjatywa przyszłościowa i perspektywiczna, do której celów 

należy wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa – Obszaru Funkcjonalnego,  wspólne 

rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla Obszaru Funkcjonalnego,  wspieranie  

i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach Obszaru 

Funkcjonalnego, a także propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk 

między Partnerami. 

Zdefiniowane powyżej problemy, które mają zostać rozwiązane dzięki realizacji 

przedmiotowego Projektu stanowią jeden z obszarów działalności Partnerstwa. W ramach prac 

przygotowawczych poprzedzających realizację Projektu to właśnie one uznane zostały za 

najistotniejsze problemy, wymagające jak najszybszej interwencji. Niemniej Partnerzy Projektu 

borykają się z szeregiem innych problemów, których rozwiązanie wymaga również wspólnego 

działania. W najbliższej przyszłości zostaną podjęte działania w ramach PN 2020 w innych 

obszarach funkcjonowania samorządu (ochrona środowiska, opieka zdrowotna), których celem 

będzie  wspólne rozwiązywanie istniejących problemów. 

Wszystko to daje pewność, że zdiagnozowane problemy, dzięki realizacji Projektu  

w Partnerstwie zostaną w znacznym stopniu rozwiązane i dzięki temu znacznie wzrośnie jakość 

życia na Obszarze Funkcjonalnym PN 2020.    
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II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

II.1  Lokalizacja  
W tym punkcie trzeba wskazać województwo i obszar funkcjonalny, w którym będzie 

realizowany projekt. Charakterystyka lokalizacji powinna uwzględniać najistotniejsze z punktu 

widzenia projektu kwestie. Należy dołączyć mapę obszaru z lokalizacją projektu (tj. tereny 

objęte opracowanymi dokumentami).  

 

Przedmiotowy projekt realizowany będzie przez Partnerstwo Nyskie 2020 na terenie 

Województwa Opolskiego, które jest położone na południu Polski pomiędzy Województwem 

Dolnośląskim a Województwem Śląskim, sąsiaduje też z Czechami oraz z Województwami 

Łódzkim i Wielkopolskim. Województwo zamieszkiwane było w 2011 r. przez 1 013 950 osób. 

Powierzchnia Województwa wynosi 9 411,87 km2.  

Obszar Funkcjonalny PN 2020 zamieszkiwany był w 2011 r. przez 240 247 osób, co stanowiło 

ok. 24% łącznej liczby mieszkańców Województwa Opolskiego. Całkowita powierzchnia 

Obszaru Funkcjonalnego wynosi 2 303,41 km2, co z kolei stanowi ok. 24,5% całkowitej 

powierzchni Województwa Opolskiego. 

W skład Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 wchodzi 17 jednostek samorządu terytorialnego: 14 

gmin oraz 3 powiaty. 

 

1. Powiat Głubczycki 

Województwo: Opolskie 

Powiat Głubczycki leży w południowej części Województwa Opolskiego. Od południa, 

południowego - wschodu i zachodu powiat graniczy z Republiką Czeską, a od północy z 

Powiatem Prudnickim i Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim. W jego skład wchodzą 

następujące Gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz. 
 

2. Powiat Nyski 

Województwo: Opolskie 

Powiat Nyski położony jest w południowo - zachodniej części Województwa Opolskiego. Od 

południa graniczy z Republiką Czech, od zachodu z Województwem Dolnośląskim a od północy 

i wschodu z Powiatem Brzeskim, Powiatem Opolskim i Powiatem Prudnickim. Powiat Nyski 

tworzy 9 gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, 

Pakosławice, Paczków, Skoroszyce.  

 

3. Powiat Prudnicki 

Województwo: Opolskie 

Powiat Prudnicki położony jest w południowej części Województwa Opolskiego. W skład 

Powiatu wchodzą gminy miejsko-wiejskie: Biała, Głogówek, Prudnik,  gmina wiejska Lubrza 

oraz miasta: Biała, Głogówek, Prudnik. Powiat Prudnicki graniczy od zachodu z  Powiatem 

Nyskim, od północy z Powiatem Opolskim, od północnego – wschodu z Powiatem 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

68 
 

Krapkowickim, od wschodu z Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim, a od południa z Powiatem 

Głubczyckim. Południową granicę stanowi granica państwa z Republiką Czeską. 

 

4. Gmina Biała  

Województwo: Opolskie 

Powiat: Prudnicki 

Gmina Biała położona jest w południowo - zachodniej części Województwa Opolskiego nad 

rzeką o tej samej nazwie. Od północy Gmina Biała graniczy z Gminą Prószków, od południa z 

Gminami Prudnik i Lubrza, od zachodu z Gminą Korfantów, od wschodu z Gminami Głogówek i 

Strzeleczki. 

 

5. Gmina Branice 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Głubczycki 

Gmina Branice położona jest w południowej części Województwa Opolskiego i jest najbardziej 

wysuniętą na południe częścią Województwa Opolskiego. Od północy graniczy z Gminą 

Głubczyce, od wschodu z Gminą Kietrz, natomiast granica południowo-zachodnia jest zarazem 

granicą państwową z Czeską Republiką. 

 

6. Gmina Głubczyce 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Głubczycki 

Gmina Głubczyce położona jest w południowo-zachodniej części Polski na terenie 

Województwa Opolskiego. Od zachodu na długości około 43 km granica gminy stanowi 

jednocześnie granicę państwową z Republiką Czeską. Od południa Gmina sąsiaduje z Gminą 

Branice, od wschodu z Gminą Baborów i Pawłowiczki, a od północy z Gminą Głogówek. 

 

7. Gmina Głuchołazy 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Nyski 

Gmina Głuchołazy położona jest w południowo - zachodniej Polsce, w Województwie Opolskim 

i jest najbardziej na południe wysuniętą częścią Powiatu Nyskiego. Od południa Gmina 

Głuchołazy graniczy z Republiką Czeską, od zachodu - z Gminą Otmuchów, od północy z Gminą 

Nysa oraz od wschodu – z Gminą Prudnik. 
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8. Gmina Grodków 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Brzeski 

Gmina Grodków położona jest w południowo-zachodniej części Województwa Opolskiego. 

Graniczy z 5 gminami Województwa Opolskiego: Gminą Olszanka, Gminą Niemodlin, Gminą 

Skoroszyce, Gminą Pakosławice i Gminą Kamiennik.  

 

9. Gmina Kietrz 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Głubczycki 

Gmina Kietrz leży na Nizinie Śląskiej nad rzeką Troją, w południowej części Województwa 

Opolskiego przy granicy polsko - czeskiej. Graniczy z Gminami: Branice, Baborów, Głubczyce 

oraz poprzez Pietrowice Wielkie z Województwem Śląskim, a także z sześcioma gminami 

czeskimi.  

 

10. Gmina Korfantów 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Nyski 

Gmina Korfantów położona jest w południowo-zachodniej części Województwa Opolskiego. Od 

północy jej granice wytyczają Bory Niemodlińskie, a od południa przylega do Płaskowyżu 

Głubczyckiego. Gmina Korfantów graniczy od północy z Gminą Tułowice i Gminą Łambinowice,  

od południa z Gminą Prudnik,  od zachodu z Gminą Nysa, a od wschodu z Gminą Biała. 

 

11. Gmina Lubrza 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Prudnicki 

Gmina Lubrza położona jest w południowej części Województwa Opolskiego. Od północy Gmina 

Lubrza graniczy z Gminą Biała, od południa z Czechami, od zachodu z Gminą Prudnik, od 

wschodu z Gminą Głogówek. 

 

12. Gmina Łambinowice 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Nyski 

Gmina Łambinowice położona jest w południowo-zachodniej części Województwa Opolskiego. 

Administracyjnie graniczy: od północy z Gminą Niemodlin, od wschodu i południa z Gminą 

Korfantów, a od zachodu z Gminą Nysa, Gminą Pakosławice i Gminą Skoroszyce. 
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13. Gmina Nysa 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Nyski 

Gmina Nysa położona jest w południowo - zachodniej części Województwa Opolskiego. Gmina 

graniczy od północy z Gminą Pakosławice, od południa z Gminą Głuchołazy, od wschodu z 

Gminami Łambinowice, Gminą Korfantów i Gminą Prudnik, a od zachodu z Gminą Otmuchów. 

 

14. Gmina Otmuchów 

Województwo: Opolskie 

Powiat: Nyski 

Gmina Otmuchów położona jest w południowo-zachodniej części Województwa Opolskiego. 

Obszar Gminy praktycznie ze wszystkich stron, graniczy z innymi Gminami należącymi do 

Powiatu Nyskiego; od północy z Gminą Kamiennik i Gminą Pakosławice, od zachodu z Gminą 

Paczków, od wschodu z Gminą Nysa i Gminą Głuchołazy. Południową granicą Gminy jest granica 

z Republiką Czeską.  

 

15. Gmina Paczków  

Województwo: Opolskie 

Powiat: Nyski 

Gmina Paczków położona jest w południowo - zachodniej części Polski w Województwie 

Opolskim, na granicy z Województwem Dolnośląskim i Republiką Czeską, nad Nysą Kłodzką, 

pomiędzy Jeziorem Otmuchowskim i Zalewem Paczkowskim. 

 

16. Gmina Prudnik 

Gmina Prudnik położona jest na południu Województwa Opolskiego u podnóża Sudetów, 

sąsiadując bezpośrednio z Czechami. Graniczy z Gminą Lubrza, Gminą Biała, Gminą Głuchołazy, 

Gminą Nysa i Gminą Korfantów.  

 

17. Gmina Skoroszyce 

Gmina Skoroszyce rozciąga się na obszarze Niziny Śląskiej częściowo w Dolinie Nysy Kłodzkiej, 

a po części na Równinie Grodkowskiej granicząc z Gminami: Grodków, Pakosławice, 

Łambinowice i Niemodlin. 

 

Syntezę najistotniejszych informacji na temat lokalizacji Partnerów Obszaru 

Funkcjonalnego PN 2020 zamieszczono w poniższej tabeli. 
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1 Powiat Głubczycki 673,1 km
2
 348 km 63 km 

Pietrowice – Krnov: 14 km 

Trzebina – Bartultovice: 32 km 

Głuchołazy – Mikulovice: 47km 

151 km 

2 Powiat Nyski 1223,87 km
2
 367 km 54 km 

Pietrowice – Krnov: 70 km 

Trzebina – Bartultovice: 33 km 

Głuchołazy – Mikulovice: 20 km 

93 km 

3 Powiat Prudnicki 571,16 km
2
 354 km 51 km 

Pietrowice – Krnov: 44 km 

Trzebina – Bartultovice: 5 km 

Głuchołazy – Mikulovice: 16 km 

137 km 

4 Gmina Biała 195,82 km
2
 346 km 41 km 

Pietrowice – Krnov: 43 km 

Trzebina – Bartultovice: 13 km 

Głuchołazy – Mikulovice: 25 km 

127 km 

5 Gmina Branice 121,87 km
2
 366 km 87 km 

Na terenie Gminy zlokalizowane jest przejście 
graniczne Branice - Uvalno 

Pietrowice – Krnov: 16 km 

Trzebina – Bartultovice:  58 km 

Głuchołazy – Mikulovice:  72 km 

170 km 

6 Gmina Głubczyce 294,33 km
2
 348 km 63 km 

Pietrowice – Krnov: 14 km 

Trzebina – Bartultovice:  32 km 

Głuchołazy – Mikulovice:  47 km 

151 km 

7 Gmina Głuchołazy 167,98 km
2
 374 km 65 km W Głuchołazach zlokalizowane jest przejście z 113 km 
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Mikulovicami. W pobliżu (3 km) zlokalizowane 
jest także przejście Konradów – Zlate Hory 

Pietrowice – Krnov: 59 km 

Trzebina – Bartultovice:  20 km 

8 Gmina Grodków 286,39 km
2
 359 km 46 km 

Pietrowice – Krnov: 95 km 

Trzebina – Bartultovice: 60 km 

Głuchołazy – Mikulovice: 46 km 

67 km 

9 Gmina Kietrz 139,93 km
2
 386 km 83 km 

Na terenie Gminy zlokalizowane jest przejście 
Pilszcz – Opava 

Pietrowice – Krnov: 28 km 

Trzebina – Bartultovice:  53 km 

Głuchołazy – Mikulovice: 68 km 

173 km 

(117 km do lotniska w 
Pyrzowicach, 60 km do 

lotniska w Ostravie) 

10 Gmina Korfantów 179,78 km
2
 356 km 40 km 

Pietrowice – Krnov: 64 km 

Trzebina – Bartultovice:  27 km 

Głuchołazy – Mikulovice:  30 km 

104 km 

11 Gmina Lubrza 83,15 km
2
 418 km 47 km 

Pietrowice – Krnov: 40 km 

Trzebina – Bartultovice: 7 km 

Głuchołazy – Mikulovice:  20 km 

143 km 

12 Gmina Łambinowice 123,71 km
2
 353 km 41 km 

Pietrowice – Krnov: 74 km 

Trzebina – Bartultovice: 38  km 

Głuchołazy – Mikulovice: 38 km 

100 km 

13 Gmina Nysa 217,6 km
2
 367 km 54 km 

Pietrowice – Krnov: 70 km 

Trzebina – Bartultovice: 33 km 

Głuchołazy – Mikulovice: 20 km 

93 km 

14 Gmina Otmuchów 188,23 km
2
 380 km 67 km 

Pietrowice – Krnov: 82 km 

Trzebina – Bartultovice:  45 km 

Głuchołazy – Mikulovice:  31 km 

105 km 
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15 Gmina Paczków 79,7 km
2
 394 km 80 km 

Na terenie gminy zlokalizowane jest przejście 
Paczków - Bily Potok 

Pietrowice – Krnov: 95 km 

Trzebina – Bartultovice: 58  km 

Głuchołazy – Mikulovice: 42  km 

90 km 

16 Gmina Prudnik 122,13 km
2
 354 km 51 km 

Pietrowice – Krnov: 44 km 

Trzebina – Bartultovice: 5 km 

Głuchołazy – Mikulovice: 16 km 

137 km 

17 Gmina Skoroszyce 103,61 km
2
 362 km 49 km 

Pietrowice – Krnov: 84 km 

Trzebina – Bartultovice: 47 km 

Głuchołazy – Mikulovice: 34 km 

77 km 

Źródło: Opracowanie własne 
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Partnerstwo Nyskie 2020 na tle mapy Polski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu wikipedia.org 

Partnerstwo Nyskie 2020 na tle mapy Województwa Opolskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu wikipedia.org 
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Partnerstwo Nyskie 2020 – powiaty wchodzące w skład Partnerstwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu wikipedia.org 

 

Partnerstwo Nyskie 2020 – gminy wchodzące w skład Partnerstwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu wikipedia.org 
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II.2  Zakres działań w projekcie wraz z uzasadnieniem  
Głównym celem tej części Analizy jest wskazanie tzw. logiki interwencji.  

Realizacja projektu, czyli wykonanie strategii, programów i planów (studiów, analiz, 

dokumentacji, itd.) realizacji konkretnych przedsięwzięć, które partnerstwa chcą podjąć w celu 

rozwiązania zidentyfikowanych problemów, wymaga odpowiedniego podziału projektu na 

działania.  

Wymogiem projektu oraz niezbędną zasadą zarządzania na obszarach funkcjonalnych jest ścisła 

wzajemna integracja planowanych i realizowanych działań, w celu maksymalnego 

wykorzystania synergii podejmowanych działań i pełnego osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.  

Punkt ten powinien zawierać szczegółowy opis działań, które członkowie partnerstwa planują 

podjąć w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów.  

Ponadto należy przedstawić uzasadnienie dla wyboru danych działań w projekcie, tj. wskazać 

dlaczego wybrane działania przyczynią się rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. 

Ponadto należy jasno wykazać wzajemne relacje między działaniami, w których jedno 

działanie/-a wynika/-ją z drugiego, bądź jest z nim logicznie powiązane, co skutkuje 

rozwiązaniem zidentyfikowanego problemu.  

Dwa działania: zarządzanie oraz informacja i promocja projektu, mają charakter obowiązkowy i 

należy je uwzględnić w tym rozdziale obok innych działań merytorycznych, których zakres 

będzie wynikał ze specyfiki danego partnerstwa. 

W tej części należy także przedstawić zasady monitorowania i ewaluacji projektu w odniesieniu 

do wskaźników przedstawionych w punkcie 3.3 wniosku aplikacyjnego.  

Partnerstwo Nyskie początkowo funkcjonowało jako porozumienie dwóch podmiotów, tj. 

Gminy Nysa i Powiatu Nyskiego. Podmioty te zawarły w dn. 19 lipca 2012 r. porozumienie  

o  współpracy w zakresie problemów demograficznych. Następnie zakres wspólnych działań 

poszerzono o współpracę przy rozwiązywaniu problemów w obszarach transportu oraz rynku 

pracy. Ze względu na fakt, iż problemy w ww. obszarach występują nie tylko na obszarze Gminy 

Nysa i Powiatu Nyskiego, ale także w sąsiadujących gminach i powiatach za właściwe uznano 

nawiązanie współpracy z większą liczbą partnerów. Do udziału w Partnerstwie zaproszono 

zatem sąsiednie gminy i powiaty, co zaowocowało zwiększeniem liczby Partnerów (w okresie 

od lipca do września 2012 r. do Partnerstwa dołączyło jeszcze 13 gmin i 2 powiaty). Dotychczas 

odbyło się ok. 10 spotkań roboczych, podczas których ustalono ostateczny zakres projektu, jego 

harmonogram i budżet oraz ustalono podział obowiązków miedzy Partnerami. Ustalenia ze 

spotkań roboczych podlegały głosowaniom, a decyzje podejmowane były większością głosów. 

Jeszcze w grudniu 2012 r. Partnerzy zabezpieczyli środki finansowe na realizację Projektu w 

swoich uchwałach budżetowych. 25 marca 2013 r. współpraca Partnerów została 

przypieczętowana podpisaniem Umowy Partnerstwa. 

Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, że wszystkie pożytki i 

koszty związane z jego realizacją będą równo dzielone pomiędzy Partnerami. Zasada ta odnosi 

się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji 

Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany 

wspólnymi siłami. Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów 

strategicznych - zostaną utworzone zespoły robocze ds. strategii, w których każdy z Partnerów 

będzie miał swojego przedstawiciela.  
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Podjęte działania w ramach Projektu mają na celu przeciwdziałanie problemom 

zdiagnozowanym podczas prac przygotowawczych do realizacji Projektu. W toku diagnozy 

problemów (rozdział I) stwierdzono, iż najmocniej dotykające Partnerów PN 2020 problemy 

mieszczą się w obszarze demografii, rynku pracy oraz transportu.  

W chwili obecnej poszczególne samorządy należące do PN 2020 posiadają ograniczone budżety, 

których zasoby nie są w pełni wystarczające nawet do realizacji wszystkich koniecznych 

działań wynikających z nałożonych na nie ustawowo zadań własnych. Ponadto sami Partnerzy 

PN 2020, w pojedynkę, nie są odpowiednio przygotowani organizacyjnie, by móc rozwiązywać 

ww. problemy, które wykraczają daleko poza ich pojedyncze jednostkowe możliwości działania. 

Dlatego też aby móc sprostać wspólnym problemom najlepiej robić to w Partnerstwie, 

ponieważ rozwiązując je razem, z pewnością uzyska się o wiele lepszy efekt synergii.  

Na uwadze należy mieć także fakt, iż współpraca i budowanie partnerskich relacji ze 

społecznością lokalną jest od wielu lat bardzo ważnym elementem działalności poszczególnych 

Partnerów tworzących Partnerstwo Nyskie 2020, a ich forma prawna jest dużą zaletą, ponieważ 

gwarantuje wykonalność, zabezpieczenie finansowe i trwałość podjętych działań mających 

przeciwdziałać marginalizacji w powyżej opisanych obszarach demografii, rynku pracy i 

transportu.   

Innowacyjność Projektu polega na zagwarantowanej ogólnodostępności jego produktów przy 

jednoczesnym, unikalnym w skali regionu, bardzo szerokim zaangażowaniu społeczności  

w tworzenie tychże produktów. Realizacja Projektu w przyjętym modelu wprowadza nową 

jakość do podejścia podmiotów administracji publicznej w tworzenie długofalowych strategii 

postępowania na danym obszarze – udział przedstawicieli społeczności lokalnych, organizacji 

pozarządowych i podmiotów gospodarczych w konsultacjach społecznych Projektu zapewni, że 

powstające strategie będą dokładniej odzwierciedlać specyfikę problemów Obszaru 

Funkcjonalnego i pozwolą na efektywniejsze radzenie sobie z nimi.   

Projekt przyczyni się do zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym. 

Realizacja Projektu pozwoli na wdrażanie działań inwestycyjnych i nieinwestycjnych przede 

wszystkim w obszarze rynku pracy, transportu oraz rozwoju społecznego. Obszary te mają 

kluczowe znaczenie dla rozwoju PN2020, z tego też względu ma miejsce realizacja 

przedmiotowego Projektu. Produkty Projektu pozwolą Partnerom na wspólne działania  

w kierunku realizacji zadań mających na celu poprawę sytuacji w ww. obszarach.  

Potrzeba realizacji Projektu wynika z konieczności podejmowania wspólnych działań na 

szczeblu ponadlokalnym w celu wspólnego rozwiązywania problemów zdefiniowanych dla 

Obszaru Funkcjonalnego. Wytworzenie synergii we wspólnych działaniach Partnerów ma na 

celu wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa. Ponadto realizacja Projektu wynika z 

konieczności wspierania planowania zintegrowanego w ramach Obszaru Funkcjonalnego. 

Uzasadnieniem dla Projektu jest także potrzeba propagowania wymiany wzajemnych 

doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami. 

Na wspólnie ustalony pomiędzy Partnerami zakres przedmiotowego Projektu składają się 

następujące działania: 

- Działanie 1 – Zarządzanie 
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- Działanie 2 – Opracowanie SIWZ 

- Działanie 3 – Informacja i Promocja 

- Działanie 4 – Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

- Działanie 5 – Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

- Działanie 6 – Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

- Działanie 7 – Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

Opracowanie poszczególnych strategii będzie kolejnym krokiem na drodze współpracy 

członków PN 2020 do wspólnego rozwiązywania problemów w ww. obszarach. Głównym celem 

powstania PN 2020 oraz ww. strategii  (działania 4 – 7) jest zacieśnienie procesu współpracy 

pomiędzy Partnerami oraz wytyczenie kierunków wraz ze stworzeniem podstaw do działań na 

najbliższe lata w celu wspólnego rozwiązywania problemów, w szczególności w zakresie 

transportu i komunikacji, rynku pracy oraz szeroko rozumianego rozwoju społecznego. 

Potrzeba opracowania dokumentów strategicznych wspólnych dla Obszaru Funkcjonalnego  

PN 2020 wynika także z zamiaru późniejszego ich wykorzystania przez Partnerów w celu 

wspólnego ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania projektów, takich jak np. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

Opracowywanie jednocześnie 4 dokumentów strategicznych obejmujących swoim 

zakresem cały Obszar Funkcjonalny PN 2020 sprzyja wytworzeniu efektu synergii i 

podyktowane jest koniecznością podejmowania wspólnych działań, które pozwolą 

zażegnać problemy Obszaru (wykazane w Rozdziale I). Przeprowadzenie zakrojonych na 

szeroką skalę badań sytuacji wyjściowej w Obszarze Funkcjonalnym w ramach równoległego 

opracowywania produktów Projektu pozwoli na zaprogramowanie działań wzajemnie się 

uzupełniających, np. założenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 

uwzględniać będą wynikającą z Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 

potrzebę zwiększenie mobilności mieszkańców Obszaru w celu świadczenia pracy poza 

miejscem zamieszkania. Tak realizowane działania pozwolą na skuteczniejsze rozwiązanie 

wspólnych dla Partnerów problemów.   

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis każdego z działań w ramach Projektu wraz z jego 

uzasadnieniem. 

 

Działanie 1 – Zarządzanie 

Zarządzanie Projektem ma na celu umożliwienie jego realizacji, optymalizację kosztów 

związanych z jego wdrażaniem oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści w stosunku do 

poniesionych kosztów. Działanie realizowane jest jako jedno z dwóch działań obowiązkowych 

dla każdego z projektów. 

Za realizację i zarządzanie przedmiotowym Projektem odpowiedzialni będą wyznaczeni 

pracownicy u każdego z Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020. Koszty z tym związane każdy  z 

Partnerów będzie ponosił indywidualnie wg własnej polityki płacowej. Nad całością realizacji i 
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wdrażania Projektu czuwać  będzie Lider Partnerstwa – Gmina Nysa.  

Dla potrzeb realizacji Projektu zostanie utworzone Biuro Projektu mieszczące się w Urzędzie 

Miejskim w Nysie. W skład Biura Projektu wejdą przedstawiciele: Gminy Nysa – Lidera 

Partnerstwa, Powiatu Głubczyckiego, Powiatu Nyskiego, Powiatu Prudnickiego. Ponadto dla 

potrzeb realizacji Projektu, czyli opracowywania czterech dokumentów strategicznych, zostaną 

utworzone zespoły robocze ds. każdej z czterech strategii. Każdy z zespołów roboczych ds. 

danej strategii będzie pracował nad dokumentem od początku do końca (zespoły robocze ds. 

strategii zostaną powołane w momencie otrzymania decyzji o dofinansowaniu Projektu), tzn.: 

będzie odpowiedzialny za zatwierdzenie opracowanej przez wybrany w ramach zamówienia 

publicznego podmiot dokumentacji przetargowej (w tym SIWZ), zatwierdzenie umowy z 

wykonawcą poszczególnych strategii (harmonogram realizacji) dla potrzeb przeprowadzenia 

postępowania przetargowego, przyjęcie do realizacji zapisów umowy podpisanej przez Lidera 

Partnerstwa i wykonawcę danej strategii, koordynację prac nad dokumentem – jego 

opracowaniem i procesem konsultacji. Następnie każdy zespół roboczy będzie odpowiedzialny 

za odbiór protokołem odbioru opracowanego dokumentu oraz będzie odpowiedzialny za 

przygotowanie wzoru uchwały przyjmującej opracowany dokument. Ostatecznie wszystkie 

opracowane dokumenty strategiczne zostaną przyjęte przez wszystkich Partnerów w drodze 

uchwał organów stanowiących.  

Dodatkowe informacje na temat zarządzania Projektem, w tym odpowiedzialności Lidera 

Projektu – Gminy Nysa i poszczególnych Partnerów zawarto w rozdziale  III.2 Organizacja 

partnerstwa: wykonalność instytucjonalno-organizacyjna, sposób zarządzania i monitoringu. 

 

Działanie 2 – Opracowanie SIWZ 

Uzasadnieniem dla realizacji Działania 2 – Opracowanie SIWZ jest: 

- obszerny (tematycznie) zakres projektu; 

- specyfika planowanych do opracowania dokumentów strategicznych; 

- konieczność zarządzania ryzykami związanymi z realizacją zamówień publicznych. 

Realizacja zamówień publicznych w przedmiotowym Projekcie będzie miała kluczowe 

znaczenie m.in. dla dotrzymania przyjętego harmonogramu realizacji. Partnerzy podjęli zatem 

decyzję o zaangażowaniu w proces wdrażania Projektu zewnętrznego, wyspecjalizowanego w 

tym zakresie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za opracowanie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla 5 postępowań przetargowych. Będą to: 

1. Przetarg mający za zadanie wyłonić podmiot odpowiedzialny za Informację i Promocję 

Projektu.       

2. Przetarg mający za zadanie wyłonić wykonawcę Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020, 

3. Przetarg mający za zadanie wyłonić wykonawcę Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
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4. Przetarg mający za zadanie wyłonić wykonawcę Strategii Rynku Pracy Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 

5. Przetarg mający za zadanie wyłonić wykonawcę Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.   

Ponadto w zakresie obowiązków podmiotu znajdzie się opracowanie procedur szczegółowej 

metodyki zarządzania Projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem i odbiorów 

dokumentów w tym strategii. 

Przetarg na wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie SIWZ zostanie 

zorganizowany i przeprowadzony przez Lidera Projektu – Gminą Nysa.  

Pod uwagę wzięto także efektywność stosowania takiego rozwiązania z punktu widzenia 

wiedzy eksperckiej personelu, którym zaangażowany podmiot będzie dysponował. 

 

Działanie 3 – Informacja i Promocja 

Działania w ramach informacji i Promocji nierozerwalnie wiążą się z procesem konsultacji 

społecznych w ramach Projektu, które uznano za jeden z kluczowych czynników decydujących 

o sukcesie Przedsięwzięcia. Zaplanowano zatem przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań 

z zakresu partycypacji społecznej. Konsultacje społeczne w ramach Projektu „Partnerstwo 

Nyskie 2020” realizowane będą przez Lidera Partnerstwa – Gminę Nysa oraz Partnerów, a 

także przez wykonawców poszczególnych strategii. Partnerzy społeczni, do których skierowana 

jest inicjatywa konsultacji to przede wszystkim mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego PN 2020, 

ale także przedsiębiorcy i działające lokalnie organizacje pozarządowe. 

Partnerzy Projektu za kluczowe uznali stworzenie warunków do prowadzenia dialogu  

z partnerami społecznymi w celu uzyskania możliwie najwyższej jakości produktów Projektu. 

Podjęta została m.in. decyzja o opracowaniu Planu konsultacji społecznych, który zostanie 

dołączony jako załącznik do SIWZ każdej z opracowywanych strategii. Podmioty wykonujące 

poszczególne strategie będą miały obowiązek przeprowadzić konsultacje we własnym 

zakresie zgodnie z ujednoliconymi zapisami odnośnie prowadzenia konsultacji 

społecznych.  

Dla uzyskania możliwie dużego odzewu ze strony społeczności lokalnej, a co za tym idzie 

uzyskania lepszej jakości produktów Projektu, przyjęto przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w ramach trzech etapów.  

Działanie 3 - Informacja i Promocja obejmuje wydatki związane z informacją i promocją 

Projektu zgodnie z wytycznymi EOG odnośnie Informacji i Promocji – załącznik 4 do Regulacji 

na temat wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Szczegółowe informacje 

na temat zakresu poszczególnych działań opisano w Planie Informacji i Promocji stanowiącym 

załącznik nr 3 do Wniosku o dofinansowanie. 

Działanie realizowane jest, podobnie jak Działanie 1 – Zarządzanie, jako jedno z dwóch działań 

obowiązkowych dla każdego z projektów.  
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Działanie 4 – Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 

Jednym z działań realizowanych w ramach Projektu będzie opracowanie "Strategii Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020", jako podstawowego dokumentu na 

potrzeby realizacji Projektu predefiniowanego, z naciskiem na jego wykorzystanie w przyszłej 

działalności Partnerstwa Nyskiego 2020.  

Uzasadnieniem dla opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 jest 

konieczność stworzenie opracowania, które stanie się najważniejszym dokumentem 

strategicznym wyznaczającym główne kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN 2020. 

Strategia ta będzie podstawowym narzędziem prowadzonej przez Partnerów polityki 

wspólnego rozwiązywania problemów. Będzie to dokument strategiczny, wyznaczający główne 

kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN 2020. Strategia Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego PN 2020 będzie miała charakter ogólny (koncentracja na najważniejszych 

zagadnieniach dla rozwoju Partnerstwa).  

Podobnie, jak pozostałe strategie opracowywane w ramach Projektu, Strategia Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 stanowić  będzie podstawę do opracowania programów  

o charakterze operacyjnym – o krótszym okresie realizacji, często odnoszących się do 

określonych dziedzin.  

Uzasadnieniem dla opracowania w ramach Projektu omawianej Strategii jest także konieczność 

wyznaczenia długoterminowych celów zapewniających ciągłość prowadzonej przez Partnerów 

polityki wspólnego rozwiązywania problemów.  

Planowany zakres strategii obejmować będzie:  

1. Podstawowe założenia opracowania Strategii (w tym m.in. zgodność  

i komplementarność ze strategiami wyższego rzędu: Strategią Województwa Opolskiego 

2020 i Strategią Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014 – 

2020 oraz innymi dokumentami strategicznymi.     

2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne rozwoju Partnerstwa.  

a. Synteza diagnozy społeczno – gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego, 

b. Wymiar terytorialny, 

c. Wymiar obszarów problemowych,  

3. Analiza SWOT, 

4. Poziomy planowania rozwoju Partnerstwa,    

a. Wizja,  

b. Wyzwania rozwojowe Obszaru Funkcjonalnego,   
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c. Cele strategiczne Obszaru Funkcjonalnego,  

5. Plan rozwoju Obszaru Funkcjonalnego, 

a. Poszerzanie obszarów współdziałania w ramach Partnerstwa,   

b. Zacieśnianie współpracy w ramach Partnerstwa,  

c. Rozwój PN 2020 w kontekście zrównoważonego rozwoju, 

d. Rozwój PN 2020 w kontekście wspólnego rynku pracy Obszaru Funkcjonalnego, 

e. Rozwój PN 2020 w kontekście demografii Obszaru Funkcjonalnego,  

6. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego z partnerami zagranicznymi 

a. Rozwój pogranicza polsko-czeskiego,  

b. Połączenia transgraniczne z Partnerami z Czech, 

7. System realizacji Strategii. 

a. Zasady realizacji Strategii,  

b. Model realizacji Strategii,  

c. Podmioty zaangażowane w realizację Strategii,  

d. Instrumenty realizacji Strategii,  

e. Finansowanie realizacji Strategii,  

f. Monitoring i ewaluacja Strategii.       

 

Działanie 5 – Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 

Uzasadnieniem dla opracowania w ramach Projektu Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego PN 2020 jest konieczność ustalenia przez Partnerów wspólnych kierunków 

działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie transportu, która panuje aktualnie  

w Obszarze Funkcjonalnym PN 2020. Celem opracowania Strategii jest zatem stworzenie 

efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się podróżujących  

przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Opracowanie, jako dokument branżowy, będzie 

stanowiło podstawę decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu 

transportu w Obszarze Funkcjonalnym PN 2020. Zapisy Strategii powinny być spójne z celami 

zdefiniowanymi w Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN 2020. Ponadto Strategia 

umożliwi wskazanie priorytetów w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich dofinansowania inwestycji ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków. 

Ze względu na ścisłe powiązanie systemu transportu z jego rozwojem gospodarczo-

społecznym, kluczowe jest, aby Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego  
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PN 2020 była zgodna z pozostałymi dokumentami strategicznymi opracowywanymi w ramach 

Projektu. Przykładem wzajemnego powiązania systemu transportowego z rynkiem pracy jest 

np. zależność między dostępnością transportową obszaru jako jednego z czynników 

analizowanych przez potencjalnych inwestorów, a tworzeniem nowych miejsca pracy w wyniku 

realizowanych inwestycji. Zakłady pracy, strefy inwestycyjne i inne obiekty będące miejscem 

zatrudnienia osób, są ważnymi generatorami ruchu. Także struktura demograficzna 

społeczeństwa wpływa na zachowania komunikacyjne mieszkańców obszaru Partnerstwa oraz 

ich preferencje wyboru środka transportu. Oferta komunikacji zbiorowej na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego PN 2020 powinna być realną alternatywą dla transportu indywidualnego, a nie 

koniecznością dla osób, dla których podróż samochodem nie jest możliwa (np. ze względów 

finansowych, zdrowotnych, nieposiadania prawa jazdy). Brak transportu zbiorowego może 

skutkować odcięciem części terenów (w szczególności obszarów o charakterze wiejskim) od 

możliwości aktywizacji zawodowej. Osoby poszukujące pracy, nie mające możliwości 

korzystania z dojazdu transportem indywidualnym przy słabej jakościowo lub zbyt drogiej 

komunikacji zbiorowej często pozostają trwale bezrobotne. Na obszarze PN 2020 system 

transportowy powinien działać stymulująco na atrakcyjność turystyczną regionu, a jego 

organizacja oraz jakość ma ułatwiać dostęp do atrakcji turystycznych. 

 

Tematycznie Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN2020 dotyczyć będzie: 

- Komunikacji zbiorowej – komunikacja publiczna i prywatna, powiązania ośrodków z 

centrami, 

- Analizy układu komunikacyjnego wszystkich kategorii dróg w tym analizy odbywającego 

się ruchu tranzytowego, parkingów, itp. 

- Analizy bezpieczeństwa ruchu, tj. miejsc szczególnie niebezpiecznych, czarnych punktów, 

- Analizy stanu istniejącego i potrzeb w zakresie tras, szlaków rowerowych dla całego 

obszaru funkcjonalnego. 

- Analizy stanu istniejącego i potrzeb układu komunikacyjnego każdego z Partnerów, 

- Analizy powiązań komunikacji zewnętrznej obszaru funkcjonalnego, 

- Dostępności połączeń pod kątem rynku pracy, rynku zbytu usług i towarów 

produkowanych na obszarze funkcjonalnym 

 

Najistotniejszymi elementami planowanego dokumentu będą: 

a. Diagnoza aktualnego stanu obszaru transportu w Obszarze Funkcjonalnym 

b. Studium komunikacyjne 

Studium komunikacyjne powinno obejmować swoim zasięgiem cały obszar Partnerstwa 

Nyskiego 2020 i zawierać następujące elementy: 
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- komunikacyjna analiza SWOT dla całego obszaru Partnerstwa, 

- analiza wewnętrznych potrzeb transportowych poszczególnych obszarów Partnerstwa, 

- analiza zewnętrznych potrzeb transportowych, zarówno poszczególnych obszarów 

Partnerstwa jak i całego obszaru, 

- wskazanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych wewnątrz Partnerstwa – 

modernizacje, przebudowy oraz budowy nowych odcinków, 

- propozycja kolejności realizacji inwestycji wewnątrz aglomeracji, w tym działań 

prowadzących do ich wpisania do programów i planów finansowych, 

- analiza powiązań inwestycji infrastrukturalnych z obowiązującymi planami oraz 

strategiami, 

- przedstawienie efektów realizacji poszczególnych inwestycji, szczególnie pod kątem ich 

powiązań funkcjonalnych, 

- analiza możliwości poprawy funkcjonowania transportu publicznego 

 w obszarze Partnerstwa wraz ze wskazaniem zasadnych do zastosowania innowacyjności 

w tym podsystemie transportu, 

- analiza ruchu rowerowego w aspekcie dojazdów do pracy oraz turystyki 

i rekreacji - określenie zapotrzebowania i kierunków rozwoju tras rowerowych, 

- analiza polityki parkingowej oraz ze wskazaniem zapotrzebowania na powstanie nowych 

parkingów w tym parkingów dostosowanych do postoju samochodów przewożących 

materiały niebezpieczne. 

Na potrzeby opracowana studium komunikacyjnego przeprowadzone zostaną następujące 

badania: 

- badanie preferencji mieszkańców co do wyboru środka transportu wraz  

z oceną rangi postulatów przewozowych przeprowadzone w formie badania ankietowego 

statycznie wyznaczonej grupie mieszkańców; 

- badanie potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym na obszarze Partnerstwa 

(badania potoków pasażerskich  w komunikacji autobusowej realizującej przewozy 

pasażerskie w obszarze Partnerstwa); 

- badanie wykorzystania powierzchni parkingowych określenia charakterystyk parkowania, 

przykładowo: możliwości parkowania, stopnia wykorzystania miejsc parkingowych, opisu 

przebiegu parkowania, warunków parkowania. 

c. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Partnerstwa Nyskiego 2020.  

Analiza/ miejsc i odcinków niebezpiecznych w oparciu o dane Generalnego Pomiaru Ruchu 

2010 dla dróg krajowych i wojewódzkich, posiadanych danych  o natężeniach na drogach 

powiatowych i gminnych, statystyk wypadków – wskazanie miejsc niebezpiecznych, gdzie 

należałoby wprowadzić rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego 

połączona z analizą lokalizacji ciągów kolizyjnych samochód-rower, samochód-pieszy, z 
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wykorzystaniem wyników badań ruchu rowerowego.  

d. Integracja transportu zbiorowego w obszarze Partnerstwa Nyskiego 2020:  

Projekt zintegrowanego systemu taryfowego na obszarze Partnerstwa obejmujący wszystkie 

środki lokomocji, który powinien składać się z następujących części: 

- zasady wyznaczania jednolitej taryfy opłat wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

- propozycje cen biletów na obszarze Partnerstwa z  podziałem na strefy taryfowe (należy 

przedstawić co najmniej trzy warianty systemów taryfowych), 

- zasady podziału środków ze sprzedaży biletów pomiędzy organizatorów 

 i operatorów (przewoźników), 

- propozycje sposobów wyznaczania wysokości dotacji ze strony Partnerów – członków 

porozumienia wspólnie organizującego transport zbiorowy  

w zależności od wysokości przychodów z biletów na poszczególnych liniach 

komunikacyjnych, 

- propozycje zasad przyłączania do systemu nowych Partnerów (przewoźników 

komercyjnych, sąsiednich organizatorów). 

Koncepcja zintegrowanych przystanków przesiadkowych w głównych ośrodkach obszaru 

Partnerstwa, zapewniających dogodne przesiadki typu door-to-door pomiędzy komunikacją 

regionalną, podmiejską oraz miejską (kolejową oraz autobusową).  

 

Działanie 6 – Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 

Jak wskazano w rozdziale I niniejszej analizy wykonalności Obszar Funkcjonalny Partnerstwo 

Nyskie 2020 boryka się ze znacznymi problemami w obszarze rynku pracy.  Wśród 

zdiagnozowanych problemów stwierdzono m.in. najniższą w kraju stopę wzrostu 

gospodarczego w ostatnich kilkunastu latach, stosunkowo silne wewnątrzregionalne 

zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego czy słabość sektora usług rynkowych. Ponadto 

stwierdzono, iż w kontekście rynku pracy do słabych stron obszaru należy niedopasowanie 

struktury podaży do popytu, wyższe bezrobocie w porównaniu do reszty Województwa 

Opolskiego, wysoki – choć malejący - poziom długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych oraz wysoki udział osób z niskimi kwalifikacjami w strukturze bezrobocia.   

Działaniem w ramach Projektu, które będzie miało największy wpływ na poprawę aktualnej 

sytuacji na rynku pracy Obszaru Funkcjonalnego jest opracowanie Strategii Rynku Pracy 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Tematycznie dokument dotyczyć będzie: 

- Analizy potencjału gospodarczego obszaru funkcjonalnego (surowcowy, wytwórczy, 

usługowy, rolniczy), 

- Analizy zasobów kadrowych i korelacji z dostępną ofertą edukacyjną, 

- Analizy obecnych i potencjalnych terenów inwestycyjnych (strefy inwestycyjne), analizy 
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stanu i dostępności uzbrojenia w infrastrukturę techniczną,  

- Analizy pokrycia obszaru funkcjonalnego planami zagospodarowania przestrzennego, 

- Analizy rynku pracy i jego struktury, 

- Analizy współpracy i narzędzi do wspierania i kreowania rozwoju MSP, 

- Analizy alternatywnych rynków pracy (ekonomia społeczna), 

- Analizy zasobów naturalnych i walorów turystycznych pod kątem możliwości rozwoju 

szeroko rozumianej turystyki, 

- Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, powojskowych, poprzemysłowych i 

popegeerowskich, 

- Analizy rynku zbytu usług i towarów produkowanych na obszarze funkcjonalnym, w tym 

rynków zbytu dla produktów rolnych, 

- Analizy polityki podatkowej w zakresie przedsiębiorczości (Polska-Czechy). 

Najistotniejszymi elementami planowanego dokumentu będą: 

a. Analiza rynku pracy i edukacji w Obszarze Funkcjonalnym wraz z diagnozą stanu 

wyjściowego.  

Analiza rynku pracy i edukacji miałaby na celu nakreślenie kierunków aktywności podmiotów 

samorządowych i gospodarczych w perspektywie czasowej do 2025 roku (możliwość 

aplikowania o granty UE w nowym okresie finansowania 2014 – 2020). Dotyczy to zwłaszcza 

dotychczasowych atutów Obszaru Funkcjonalnego w postaci szeroko rozumianej turystyki, 

usług leczniczo – opiekuńczych, przemysłu drzewnego i leśnictwa, przemysłu wydobywczego 

oraz przemysłu rolno - przetwórczego. Dokument powinien określać pożądane profile i 

kierunki kształcenia, uwzględniając stan i prognozę zawodów „deficytowych” i 

"nadwyżkowych". W szczególności należy uwzględnić alternatywne formy zatrudnienia 

(spółdzielnie socjalne, praca zdalna, w niepełnym wymiarze czasowym itp.) Strategia ta 

powinna odpowiedzieć na pytania, jakie działania należy podjąć, aby zapewnić pracę 

mieszkańcom tego rejonu oraz jakie programy pomocowe w tym celu należy zastosować. 

Dokument winien obejmować również mapę mobilności mieszkańców w zakresie zatrudnienia 

na terenie Obszaru Funkcjonalnego i poza nim (łącznie z Republiką Czeską z perspektywą 

utworzenia w przyszłości transgranicznego obszaru funkcjonalnego lub rozszerzenia 

aktywności "Euroregionu Pradziad"). Materiał ten winien dać odpowiedź na pytanie o potrzeby 

rynku pracy na obszarze Partnerstwa. Badanie możliwości użycia narzędzi prawnych i 

instytucjonalnych, powinno być skorelowane z występującymi na terenie  Partnerstwa 

mechanizmami podażowo-popytowymi rynku pracy.   

Na analizę rynku pracy i edukacji składać się będzie m.in.:  

- analiza rynku pracy i oszacowanie jego potencjału,  

- analiza wrażliwości rynku pracy na zmiany koniunktury gospodarczej, 
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- analiza liczby podmiotów gospodarczych i profili ich działalności,  

- analiza programów edukacyjnych realizowanych przez szkolnictwo zawodowe  

w stosunku do potrzeb rynku pracy, 

- analiza ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 

- analiza możliwości przemodelowania programów edukacyjnych realizowanych przez 

szkolnictwo zawodowe, 

- zestawienie porównawcze lokalnego rynku pracy w odniesieniu do rynku regionalnego i 

krajowego, 

- symulacja kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy, 

- wspomaganie rozwoju aktywności gospodarczej firm w celu zbudowania  

a następnie posiadania inteligentnej specjalizacji regionów, która to specjalizacja będzie 

warunkowała dostęp do funduszy europejskich po 2013 roku w ramach polityki rozwoju 

regionu (Strategia Rozwoju Województwa  Opolskiego do roku 2020 / późniejszy 

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020), 

- zintegrowanie dokumentu z postulowanymi rozwiązaniami w przyszłej "Strategii Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego PN 2020" oraz pozostałymi dokumentami opracowywanymi w 

ramach Projektu.  

Ponadto analiza rynku pracy i edukacji winna zawierać m.in. rekomendacje dla:  

- uczniów, bezrobotnych i przedsiębiorców, 

- szkolnictwa zawodowego w zakresie modeli i profili kształcenia zawodowego zgodnego z 

potrzebami lokalnego rynku pracy,  

- publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy,  

- samorządu szczebla powiatowego i gminnego na Obszarze Funkcjonalnym,  

w tym organów prowadzących placówki edukacyjne.  

W analizie wykonane i zaprezentowane zostaną analizy z wykorzystaniem badań 

statystycznych i porównawczych, ankiet, wywiadów oraz konsultacji społecznych  

i ekspertyz.  

 

b. Współpraca PN 2020 z Instytucjami Otoczenia Biznesu, Organizacjami Pracodawców i 

Partnerami Społecznymi.  

Ta część Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 będzie 

zawierać m.in. analizę aktualnych potrzeb i ich prognozę, ocenę jakości współpracy oraz 

skuteczności i efektywności podejmowanych działań, rekomendacje w zakresie rozwoju 

współpracy Partnerów z organizacjami pracodawców, instytucjami otoczenia biznesu tzw. IOB, 

(czyli z agencjami, stowarzyszeniami przedsiębiorców, izbami gospodarczymi, samorządami 

przedsiębiorców, centrami wspierania przedsiębiorczości, centrami i ośrodkami transferu 
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technologii, instytucjami sfery badawczo-rozwojowej, klastrami i inkubatorami 

przedsiębiorczości, parkami naukowo-technologicznymi i przemysłowymi) oraz pozostałymi 

partnerami społecznymi. 

Zawartość tej części Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

obejmować będzie m.in.:  

- odnalezienie i określenie roli IOB, organizacji pracodawców i partnerów społecznych  

w regionie, chcących współpracować w tym zakresie, 

- analizę kondycji IOB, organizacji pracodawców i partnerów społecznych,  

- analizę dynamiki dotychczasowego wsparcia przedsiębiorczości, 

- ocenę dostępności narzędzi wsparcia przedsiębiorczości, 

- analizę skuteczności i efektywności działań samorządów, IOB, organizacji pracodawców i 

partnerów społecznych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i biznesu, 

- ocenę jakości współpracy samorządów, IOB, organizacji pracodawców  

i partnerów społecznych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i biznesu, 

- określenie  potrzeb w zakresie wsparcia przedsiębiorczości  do roku 2020, 

- analizę możliwości i gotowości do przemodelowania działania samorządów, IOB, 

organizacji pracodawców i partnerów społecznych, 

- wspomaganie rozwoju aktywności gospodarczej firm w celu zbudowania i potem 

posiadania inteligentnej specjalizacji regionów, która to specjalizacja będzie warunkowała 

dostęp do funduszy europejskich po 2013 roku. W ramach polityki rozwoju regionu 

("Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020" / późniejszy Regionalny 

Program Operacyjny 2014-2020), 

- analizę porównawczą firm przedsiębiorczości na Obszarze Funkcjonalnym w relacji do 

poziomu regionalnego i krajowego. 

Część ta winna zawierać m.in. rekomendacje dla:  

- IOB, organizacji pracodawców i partnerów społecznych, 

- samorządów: szczebla powiatowego i  gminnych na obszarze funkcjonalnym.  

W tej części Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 powinny 

zostać wykonane analizy z wykorzystaniem badań,  statystycznych i porównawczych, ankiet, 

wywiadów oraz konsultacji społecznych i ekspertyz.  

c. Wspólna Promocja Inwestycji.  

Ten element strategii dotyczyłby zagadnień związanych z podejmowaniem wspólnych działań 

w zakresie promocji ofert inwestycyjnych poszczególnych Partnerów. W ramach opracowania 

powstałaby "Mapa Przedsiębiorczości Obszaru Funkcjonalnego”. Byłaby to mapa, która 

wskazywałby obszary, na których wskaźnik przedsiębiorczości jest najwyższy oraz obszary, na 
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których wskaźnik przedsiębiorczości jest najniższy. Początek jej funkcjonowania  mógłby 

obejmować zagadnienia związane z przedsiębiorczością w przewidywanych obszarach 

specjalizacji takich jak:  

- turystyka i kulturoznawstwo, 

- odnawialne źródła energii, 

- usługi opiekuńczo – zdrowotne, 

- rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych.  

d. Aktywizacja Obywatelska na Terenie Obszaru Funkcjonalnego  

Ta część strategii powinna zawierać analizę aktualnych potrzeb i prognozę rozwoju aktywności 

społecznej oraz działających na terenie obszaru funkcjonalnego organizacji, a zwłaszcza 

organizacji pozarządowych.   

Zawartość tego elementu strategii obejmie m.in.:  

- analizę aktywności obywatelskiej mieszkańców,  

- analizę liczby i profili aktywności zarejestrowanych/funkcjonujących na terenie obszaru 

funkcjonalnego organizacji pozarządowych,  

- analizę kondycji organizacji pozarządowych, 

- analizę dynamiki zmian w zakresie rejestracji i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, 

- analizę zdolności organizacji pozarządowych w zakresie adaptacji do zmian społeczno-

gospodarczych, 

- analizę skuteczności i efektywności działania organizacji pozarządowych,  

- analizę możliwości przemodelowania kierunków aktywności organizacji pozarządowych, 

- analizę aktywności NGO w celu budowania partnerstw, które mogą mieć łatwiejszy dostęp 

do funduszy europejskich po 2013 roku w ramach polityki rozwoju regionu "Strategia 

Rozwoju Województwa Opolskiego  do roku 2020/później Regionalny Program Operacyjny 

2014-2020, 

- zestawienie porównawcze organizacji pozarządowych na Obszarze Funkcjonalnym w 

relacji do organizacji funkcjonujących na poziomie regionalnym i krajowym.  

Część ta winna zawierać m.in. rekomendacje dla:  

- dla mieszkańców subregionu, 

- dla członków i zarządów organizacji pozarządowych,  

- dla samorządu szczebla powiatowego i samorządów gminnych na Obszarze 

Funkcjonalnym. 
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W części tej powinny zostać wykonane analizy z wykorzystaniem: badań,  statystycznych  

i porównawczych ankiety, wywiady oraz konsultacje społeczne i ekspertyzy.  

e. Analiza zwolnień podatkowych i ulg finansowych dla przedsiębiorców zatrudniających 

osoby bezrobotne na ternie Obszaru Funkcjonalnego.    

Analiza miałaby na celu przeanalizowanie przez samorządy powiatowe i gminne możliwości 

zwolnień podatkowych i ulg finansowych dla przedsiębiorców zatrudniających osoby 

bezrobotne, co wymaga podjęcia stosownych uchwał. Wdrożenie nowych rozwiązań powinna 

poprzedzać ocena skutków regulacji.  

 

Działanie 7 – Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 

Uzasadnieniem dla realizacji w ramach Projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego PN 2020 jest konieczność podjęcia przez Partnerów wieloaspektowych, 

kompleksowych i realizowanych w tym samym czasie działań, które mają na celu odbudowę 

utraconego potencjału ludnościowego i przeciwdziałanie dalszym, niekorzystnym zmianom w 

Obszarze Funkcjonalnym PN 2020.  

Konieczne jest opracowanie długofalowego dokumentu strategicznego, który zostanie w całości 

poświęcony przeciwdziałaniu takim problemom, jak spadek liczby ludności, ujemne saldo 

migracji czy ujemny przyrost naturalny. Dokument ten stanowić będzie podstawę do 

wspólnych działań Partnerów mających na celu poprawę sytuacji w obszarze społecznym,  w 

tym przede wszystkim w zakresie problemów demograficznych. 

Celem powstanie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 jest 

minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, a także integracja społeczna i zawodowa 

grup wykluczonych lub dyskryminowanych, stworzenie podstaw do opracowywania lokalnych 

programów i możliwości aplikowania do dysponentów środków finansowych.  

Tematycznie dokument dotyczyć będzie: 

- Analizy rozwiązywania problemów społecznych w kontekście obowiązujących 

dokumentów oraz podstawowych kategorii nowoczesnej polityki społecznej. 

- Analizy problemów społecznych związanych z ładem funkcjonalno-przestrzennym. 

- Trwałego rozwoju lokalnego: infrastrukturalne, społeczne i ekonomiczne skutki starzenia 

się społeczeństwa 

- Analizy występujących współcześnie stylów życia, a kwestii integracji społecznej obszaru 

funkcjonalnego. 

- Problemów demograficznych i polityki rodzinnej Obszaru Funkcjonalnego,  

a w tym analizy stanu demograficznego pod kątem wieku produkcyjnego 

i poprodukcyjnego (rynek pracy), analizy struktury wiekowej ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży (rozwój oświaty), analizy struktury demograficznej pod 

kątem płci (rynek pracy), analizy struktury demograficznej pod kątem stworzenia 

warunków do zwiększenia liczebności mieszkańców, miejsc pracy, mieszkań, dostępność 
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usług - oferta kulturalna, rekreacyjna, sportowa, oświatowa, zdrowotna, analizy istniejącej 

infrastruktury mieszkalnictwa. 

- Nowych trendów w biznesie i przedsiębiorczości: srebrna ekonomia, biała ekonomia i 

zielona ekonomia, 

- Zmian społecznych: integracji społecznej, polityki pro-rodzinnej, rozwiązań z zakresu 

wymiany międzypokoleniowej, 

- Oświaty i wychowania, w tym analiza istniejącego systemu oświaty, 

- Ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, analizy czystości wód rzek dorzecza Odry, 

- Godzenia życia zawodowego i rodzinnego, 

- Integracji seniorów, 

- Opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego, w tym analizy stanu zdrowia  

i dostępności usług medycznych dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego, 

- Analizy pomocy społecznej, w tym ubóstwa, bezdomności, bezpieczeństwa  

i patologii społecznej obszaru funkcjonalnego. 

 

Ponadto elementami planowanego dokumentu będą: 

a. Diagnoza stanu aktualnego sytuacji demograficznej w obszarze funkcjonalnym 

Diagnoza przeprowadzona zostanie dla całego obszaru Partnerstwa i powinna obejmować: 

- analizę stanu demograficznego pod kątem wieku produkcyjnego  

i poprodukcyjnego (rynek pracy), 

- analizę struktury wiekowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (rozwój 

oświaty), 

- analizę struktury demograficznej pod kątem płci (rynek pracy), 

- analizę struktury demograficznej pod kątem stworzenia warunków do zwiększenia 

liczebności mieszkańców, miejsca pracy, mieszkania, dostępność usług, oferta kulturalna, 

rekreacyjna, sportowa, oświatowa, zdrowotna,  

- analizę istniejącej infrastruktury mieszkalnictwa, oświaty, pomocy społecznej, opieki 

zdrowotnej,  

- analizę stanu zdrowia i dostępności usług medycznych dla mieszkańców Partnerstwa, 

 

b. Założenia Strategii w kontekście Programu Specjalnej Strefy Demograficznej  

w Województwie Opolskim w perspektywie 2013 – 2020 r. 
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Dokument nawiązywał będzie do zagadnień: 

- Praca to bezpieczna rodzina – działania mające na celu zwiększenie liczby  

i poprawa jakości miejsc pracy na obszarze funkcjonalnym, 

- Edukacja a rynek pracy – działania na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb 

gospodarki i rynku pracy oraz tworzenie kadr na rzecz innowacyjnej gospodarki na 

obszarze funkcjonalnym, 

- Opieka żłobkowo – przedszkolna – zwiększenie dostępu do usług żłobkowo – 

przedszkolnych na Obszarze Funkcjonalnym, 

- Złota jesień – zwiększenie dostępu do usług na rzecz osób starszych na obszarze 

funkcjonalnym.          

c. Działania zmierzające do poprawy jakości życia na obszarze funkcjonalnym. 

- Wspólny system ulg dla rodzin wielodzietnych na obszarze funkcjonalnym – niższe ceny 

biletów za komunikacje miejską, niższe ceny biletów do instytucji kultury, niższe ceny 

biletów na baseny itp.  

- Wspólny system ulg w podatkach lokalnych dla rodzin wielodzietnych, 

- Wspólny system ulg dla rodzin wielodzietnych w opłacie za żłobki i przedszkola, 

- Wspólny system promocji nowych inwestycji na obszarze funkcjonalnym. 

d. Działania związane z ochroną środowiska, przyczyniające się do zwiększenia populacji na 

terenie obszaru funkcjonalnego,  

- edukacja ekologiczna, 

- wspieranie działań proekologicznych, 

- tworzenie zielonych szkół,  

e. Wspólna strategia dotycząca godzenia życia zawodowego i rodzinnego w obszarze 

funkcjonalnym Partnerstwa Nyskiego 2020. 

 

Monitorowanie i ewaluacja Projektu 

Na potrzeby ewaluacji Projektu przyjęto następujące wskaźniki celu ogólnego, rezultatu i 

produktu. 

Wskaźniki celu ogólnego:  

Ilość Uchwał podjętych przez Partnerów w sprawie przyjęcia opracowanych strategii (szt.). 

Wartość bieżąca wskaźnika: 0 szt. Wartość docelowa: 68 szt. w 2016 r. Wskaźnik „Ilość Uchwał 

podjętych przez Partnerów w sprawie przyjęcia opracowanych strategii (szt.)" ustalano na 

podstawie planowanego zakresu Projektu. Źródłem weryfikacji wartości wskaźnika będą 

Biuletyny Informacji Publicznej każdego z Partnerów. Monitoring wskaźnika zostanie 
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wykonany jednokrotnie w 2016 r. 

Wskaźniki spodziewanych rezultatów:  

Liczba mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego, która uzyskała dostęp do produktów Projektu 

(mieszkańcy). Wartość bieżąca wskaźnika: 0 mieszkańców. Wartość docelowa: 234 000 

mieszkańców 2 w 2016 r. Wskaźnik „Liczba mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego, która 

uzyskała dostęp do produktów Projektu (mieszkańcy)” oszacowany został na podstawie 

opracowania „Prognoza ludności na lata 2008-2035” Głównego Urzędu Statystycznego. 

Źródłem weryfikacji wartości wskaźnika będą dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz 

rejestry ludności poszczególnych Partnerów Projektu. Monitoring wskaźnika zostanie 

wykonany jednokrotnie w 2016 r. 

Powierzchnia Obszaru Funkcjonalnego objętego strategiami (km2). Wartość bieżąca wskaźnika: 

0 km2. Wartość docelowa: 2 303,41 km2 w 2016 r. Wskaźnik „Powierzchnia Obszaru 

Funkcjonalnego objętego strategiami (km2)” oszacowany został na podstawie Banku Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Źródłem weryfikacji wartości wskaźnika będą 

dane Głównego Urzędu Statystycznego. Monitoring wskaźnika zostanie wykonany jednokrotnie 

w 2016 r. 

Wskaźniki produktu: 

Liczba strategii ogólnych opracowanych w ramach Projektu (szt.). Wartość bieżąca wskaźnika: 

0 szt.. Wartość docelowa: 1 szt. w 2016 r. Wskaźnik „Liczba strategii ogólnych opracowanych w 

ramach Projektu (szt.)” ustalano na podstawie planowanego zakresu Projektu. Źródłem 

weryfikacji wartości wskaźnika będzie protokół ostatecznego odbioru usługi polegającej na 

opracowaniu  Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Monitoring 

wskaźnika zostanie wykonany jednokrotnie w 2016 r. 

Liczba strategii sektorowych opracowanych w ramach Projektu (szt.). Wartość bieżąca 

wskaźnika: 0 szt.. Wartość docelowa: 3 szt. w 2016 r. Wskaźnik „Liczba strategii sektorowych 

opracowanych w ramach Projektu (szt.)” również ustalano na podstawie planowanego zakresu 

Projektu. Źródłem weryfikacji wartości wskaźnika będą  protokoły ostatecznego odbioru usług 

polegających na opracowaniu poszczególnych strategii sektorowych, tj:  

- Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

- Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020  

- Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020  

Monitoring wskaźnika zostanie wykonany jednokrotnie w 2016 r. 

Odpowiedzialność za monitoring wskaźników w ramach Projektu spoczywa na Liderze 

Projektu - Gminie Nysa. Obowiązek ten wynika z postanowień zawartej Umowy Partnerstwa.   

II.3 Harmonogram realizacji projektu 
Harmonogram realizacji całego projektu oraz poszczególnych komponentów należy wykonać 

zgodnie z formatem załącznika w Excelu (patrz pkt VI Załączniki: Harmonogram i Budżet 

szczegółowy). Przedstawiony tam harmonogram powinien być uszczegółowiony w odniesieniu 
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do poszczególnych działań – tak by był on pomocny w zarządzaniu projektem. Harmonogram 

powinien odzwierciedlać również podział zadań między partnerów. Natomiast harmonogram 

finansowy wdrażania projektu należy przedstawić w części IV wniosku aplikacyjnego (tabele 3.6 

oraz 3-6.1-3.6.6). 

Produktami Projektu będą 4 dokumenty, które wskażą problemy Obszaru Funkcjonalnego oraz 

kierunki ich rozwiązania. Zakres Projektu przewiduje stworzenie Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020, Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN2020, 

Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN2020 oraz Strategii Rozwoju Społecznego 

PN2020. 

W ramach przyjętego zakresu zostaną przeprowadzone następujące działania: 

- Działanie 1 – Zarządzanie, 

- Działanie 2 – Opracowanie SIWZ, 

- Działanie 3 – Informacja i Promocja, 

- Działanie 4 – Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN2020, 

- Działanie 5 – Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN2020, 

- Działanie 6 – Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN2020, 

- Działanie 7 – Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego PN2020. 

Projekt będzie realizowany od stycznia 2014 roku do kwietnia 2016 roku. Od stycznia do marca 

2014 roku planuje się przeprowadzenie Działania 1 w ramach którego odbędzie się 

postępowanie przetargowe na podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji 

przetargowej w tym SIWZ. Działanie nie obciąży budżetu Projektu. Od kwietnia do sierpnia 2014 

roku planowane jest przeprowadzenie Działania 2 (opracowanie SIWZ). Wydatki związane z 

tym działaniem poniesione zostaną w II okresie rozliczeniowym. Zadania w  ramach Działania 3  

(Informacja i Promocja)  będą realizowane od lipca 2014 do kwietnia 2016. Wydatki związane z 

tym działaniem ponoszone będą w całym okresie realizacji Projektu. Działania 4-7 są ściśle 

związane z opracowywaniem dokumentów strategicznych. Działanie 4 planuje się 

przeprowadzić od listopada 2014 do marca 2016. Działanie 5 i 6 przewiduje się przeprowadzić 

od grudnia 2014 do marca 2016, natomiast Działanie 7 planuje się przeprowadzić od grudnia 

2014 do lutego 2016. Tym samym koszty związane z realizacją Działań 4-7 zostaną  poniesione 

w latach 2015-2016, przy czym w roku 2015 zostaną pokryte koszty konsultacji społecznych, 

natomiast w roku 2016 pokryte zostaną koszty opracowania finalnych wersji strategii. 

Szczegółowy harmonogram realizacji Projektu z podziałem na okresy został zawarty w arkuszu 

kalkulacyjnym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej Analizy – w zakładce „Harmonogram 

Projektu”.  

W Projekcie przyjęto zasadę „pożytki = koszty”. Zgodnie z umową partnerstwa podmiotem 

odpowiedzialnym za ponoszenie wydatków, nadzorowanie poszczególnych zadań oraz 

składanie wniosków o płatność będzie Lider Partnerstwa – Gmina Nysa. Środki na realizację 

Projektu zostały zabezpieczone stosownymi uchwałami przez Lidera Partnerstwa oraz 

pozostałych 16 Partnerów, co ma wpływ na gotowość realizacyjną.  
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Projekt od początku do końca realizowany będzie wspólnymi siłami. W jego wykonanie 

zaangażowani będą wszyscy Partnerzy. Za zarządzanie Projektem jako całością oraz 

podejmowanie decyzji w sprawach jego realizacji odpowiedzialny będzie Koordynator Projektu. 

Do jego obowiązków należeć będzie także zarządzanie finansowe oraz podejmowanie decyzji w 

sprawach mających wpływ na finansowe rozliczenie Projektu.  Koordynator Projektu kierował 

będzie pracami Biura Projektu w skład którego wejdą przedstawiciele Gminy Nysa – Lidera 

Partnerstwa, Powiatu Głubczyckiego, Powiatu Nyskiego oraz Powiatu Prudnickiego. Dla potrzeb 

realizacji Projektu utworzone zostaną zespoły robocze ds. strategii. Każdy z zespołów roboczych 

ds. danej strategii będzie pracował nad dokumentem od początku do końca (zespoły roboczy ds. 

danej strategii zostaną powołane w momencie uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu 

Projektu). Do obowiązków zespołów roboczych należeć będzie: 

1) zatwierdzanie opracowanych przez podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji 

przetargowej, w tym SIWZ – zapisy dokumentu SIWZ, w tym umowę z wykonawcą 

poszczególnych strategii (harmonogram realizacji) dla potrzeb przeprowadzania postępowania 

przetargowego, 

2) przyjmowanie do realizacji zapisów umowy podpisanej przez Lidera Partnerstwa i 

wykonawcę danej strategii, 

3) koordynacja prac nad dokumentem – jego opracowanie i proces konsultacji społecznych, 

4) odbiór protokołu odbioru opracowanego dokumentu, 

5) przygotowanie wzoru uchwały przyjmującej opracowany dokument. 

W ramach Projektu powstaną 4 zespoły robocze. W harmonogramie w ramach Projektu 

wskazano podział obowiązków pomiędzy poszczególne zespoły robocze związany z 

konkretnymi działaniami. Podział ten jest następujący: 

Działanie 1 – Lider Partnerstwa – Gmina Nysa 

Działanie 2 – Lider Partnerstwa – Gmina Nysa 

Działanie 3 – Lider Partnerstwa – Gmina Nysa 

Działanie 4 – Lider Partnerstwa – Gmina Nysa 

Działanie 5 – Powiat Nyski 

Działanie 6 – Powiat Prudnicki 

Działanie 7 – Powiat Głubczycki 

II.4 Użyteczność spodziewanych produktów – możliwości i plany ich 

dalszego wykorzystania 
Należy wykazać, iż zaplanowane działania i ich produkty pozwolą na przygotowanie się do 

rozwiązywania wspólnych problemów i przysłużą się wzmocnieniu partnerstwa. W tym celu 

należy opisać kto będzie korzystał z produktów oraz rezultatów projektu i w jaki sposób (tj. czy 

jest tylko jeden scenariusz czy też są alternatywne scenariusze wykorzystania źródeł 
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finansowania lub zmiany innych okoliczności) oraz - jeśli jest to uzasadnione treścią projektu - 

kto będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem/eksploatacją/aktualizacją produktów.  

Należy wskazać, czy w wyniku realizacji projektu partnerzy będą w pełni gotowi do realizacji 

przedsięwzięć, które mają na celu rozwiązywanie problemów jaki zidentyfikowano na obszarze 

funkcjonalnym. 

 

Produktami Projektu będą łącznie 4 dokumenty strategiczne, które stanowić będą punkt wyjścia 

do wspólnego rozwiązywania problemów występujących na Obszarze Funkcjonalnym. Dopiero 

po ich opracowaniu, a także po przeprowadzeniu konsultacji społecznych możliwe będzie 

opracowanie planów operacyjnych i przygotowanie całego procesu inwestycyjnego związanego 

z wdrażaniem poszczególnych przedsięwzięć, w tym Partnerzy Projektu będą mogli (w ramach 

środków własnych) opracować dokumentacje techniczne związane z realizacją konkretnych, 

wynikających z opracowanych strategii przedsięwzięć inwestycyjnych. Obecny etap współpracy 

w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020 dotyczy zatem opracowania wspólnych strategii i 

gruntownego przygotowania się Partnerów do wspólnej realizacji zadań  inwestycyjnych  

i nie-inwestycjnych (projekty „miękkie”).  

Wszystkie opracowane dokumenty strategiczne będą spójne dla poszczególnych Partnerów, 

będą poparte stosownymi badaniami, analizami, diagnozami. Bardzo istotnym elementem 

będzie przeprowadzenie szerokiego procesu konsultacji społecznych tych opracowań. Dopiero z 

tak przygotowanych dokumentów strategicznych będzie wynikała konieczność i potrzeba 

opracowania dokumentów realizacyjnych, tj. dokumentacji projektowych konkretnego 

przedsięwzięcia czy studium wykonalności, co z kolei umożliwi Partnerom ubieganie się o 

środki pomocowe. Partnerzy Projektu będą zatem mogli wykorzystywać opracowane strategie 

przede wszystkim do ustalenia zakresu, a następnie harmonogramu realizacji przedsięwzięć. 

Przygotowane w ramach Projektu strategie pozwolą na kompleksowe i gruntowne 

przeanalizowanie stanu aktualnego rynku pracy, komunikacji i transportu oraz sytuacji 

społecznej w Obszarze Funkcjonalnym. Dokumenty te wytyczą ramy do współpracy partnerów 

w ww. obszarach. Powstałe strategie wytyczą długoterminowe polityki Obszaru Funkcjonalnego 

PN 2020 w ww. obszarach i w ten sposób umożliwią Partnerom wspólne przygotowanie się do 

rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na poziomie ponadlokalnym. Wspólna realizacja 

postanowień opracowanych dokumentów strategicznych będzie miała niewątpliwy wpływ na 

zacieśnianie współpracy w ramach Partnerstwa.  

Wytworzone w ramach Projektu produkty będą się wzajemnie wzmacniać. Strategia Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 obejmować będą możliwie szeroki zakres 

aktywności poszczególnych partnerów i stworzy ogólne ramy dalszej współpracy Partnerów.  

Z kolei poszczególne strategie sektorowe będą miały na celu dokonanie szczegółowej analizy 

obszarów dysfunkcyjnych, które Partnerzy uznali za wymagająca natychmiastowej interwencji. 

Zapisy poszczególnych strategii będą zatem wzajemnie się uzupełniać.  

Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie 

wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza 

granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym. 
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Użytkownikami produktów powstałych w ramach Projektu będą przede wszystkim Partnerzy 

Projektu, tj. 14 gmin i 3 powiaty, które łącznie zamieszkiwane są przez 240 247 osób, co 

stanowiło ok. 24% łącznej liczby mieszkańców Województwa Opolskiego (stan na dzień 31.12. 

2011 r.). 

 Do grup użytkowników produktów Projektu zalicza się także : 

- mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego  

- podmioty gospodarcze prowadzące swą działalność w Obszarze Funkcjonalnym; 

- organizacje pozarządowe prowadzące swą działalność w Obszarze Funkcjonalnym; 

- podróżujących przez Obszar Funkcjonalny. 

Powstałe w ramach Projektu  dokumenty będą ogólnodostępne. Dodatkowo w ramach Projektu 

przewidziano promocję produktów Projektu po ich powstaniu, tj. od kwietnia 2016 r. W tym 

celu przygotowano zostaną ulotki informacyjne, które każdy z Partnerów będzie dystrybuował 

wśród potencjalnych użytkowników produktów Projektu. Z treści opracowanych dokumentów 

będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, młodzież ucząca się w tym studenci, jednostki 

organizacyjne jst, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, oświatowe, 

społeczne, ośrodki zdrowia  i inne podmioty odwiedzające strony internetowe poszczególnych 

Partnerów Projektu. 

Aktualizacja produktów Projektu przewidywana jest dopiero po 2020 r. Koszty dokonania 

aktualizacji dokumentów ponoszone będą po równo przez każdego z Partnerów, zgodnie  

z stosowaną zasadą równego udziału w kosztach i pożytkach wynikających  

z udziału w Partnerstwie. 

 

II.5 Analiza finansowa i budżet projektu (struktura finansowania) 
Celem tej części dokumentu jest uzasadnienie szacunkowych kosztów przyjętych do 

sporządzenia budżetu projektu z uwzględnieniem rodzajów działań zmierzających do 

wytworzenia poszczególnych założonych produktów (jak oszacowano ich wartość – tam gdzie 

ma to zastosowanie) oraz  harmonogramu ich realizacji.  

Szczegółowy budżet proponowanego projektu należy przygotować według formatu zawartego 

w załączniku Excel („Harmonogram i szczegółowy budżet projektu” – zakładka „budżet”) w 

układzie wykazującym budżety przydzielone do poszczególnych partnerów na tle całego 

budżetu. 

Sumaryczny wynik tego planowania budżetu – na poziomie Działań i całkowitego budżetu 

należy przenieść do wniosku aplikacyjnego (tabela nr 3.6 i 4.4 - podział na koszty rodzajowe).  

W niniejszej części Analizy należy także opisać założenia budżetowe i uzasadnić szacunkowe 

koszty. 

W ramach Projektu uwzględniono realizację 7 działań: 

- Działanie 1 – Zarządzanie 

- Działanie 2 – Opracowanie SIWZ 
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- Działanie 3 – Informacja i Promocja 

- Działanie 4 – Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

- Działanie 5 – Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

- Działanie 6 – Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

- Działanie 7 – Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

Wszystkie zadania wykonane w ramach powyższych działań będą prowadzić do stworzenia 

produktów Projektu, czyli czterech dokumentów strategicznych Obszaru Funkcjonalnego  

PN 2020. Całkowity budżet Projektu opiewa na kwotę 2 669 830,28 PLN. Projekt zostanie 

sfinansowany w równej części przez wszystkich 17 Partnerów zaangażowanych w jego 

realizację. Partycypacja każdego z Partnerów w finansowaniu Projektu stanowić będzie 1/17 

jego ogólnej wartości i będzie wynosić odpowiednio 157 048,84 PLN. Środki te będą stanowiły 

finansowanie Projektu w zakresie dotyczącym danego Partnera i zostały zabezpieczone w 

budżecie każdego z Partnerów podjęciem stosownych uchwał.  Lider Partnerstwa – Gmina Nysa 

zabezpieczyła 100% wartości Projektu  w swoim budżecie poprzez Uchwałę nr XXXI/486/13 

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013r. Szczegółowy kosztorys, metoda szacowania oraz 

terminy ponoszenia wydatków są dla poszczególnych działań następujące: 

- Działanie 1 - Zarządzanie – w Projekcie nie przewidziano kosztów w tym zakresie.  

W ramach niniejszego działania planuje się przeprowadzić zadania związane z wyborem 

podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie 5 dokumentów SIWZ (dla Informacji i Promocji 

Projektu oraz 4 strategii). Zadania związane z tym działaniem finansowane będą z budżetu 

Lidera Partnerstwa – Gminy Nysa w ramach zadań własnych. Realizację działania 1 

zaplanowano na I kwartał 2014 roku. 

- Działanie 2 - Opracowanie SIWZ – Przewidywany koszt niniejszego działania oszacowano na 

poziomie 175 000,00 PLN. Kwotę tę przyjęto w oparciu o rozpoznanie rynku, w ramach  którego 

odbyto szereg konsultacji z ekspertami, oraz na bazie posiadanej wiedzy i doświadczenia 

Beneficjenta. Niniejsza kwota obejmuje opracowanie SIWZ dla Informacji i Promocji oraz 

Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN2020, Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020, Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN2020 i Strategii 

Rozwoju Społecznego PN2020. Poniesienie wydatku zaplanowano na II okres rozliczeniowy 

2014 roku.  Założono, że produkty w ramach całego Projektu powstaną w roku 2016.  

- Działanie 3 - Informacja i Promocja – Przewidywany koszt niniejszego działania oszacowano 

na poziomie 73 150,17 PLN. Koszty zadań ponoszonych w ramach tego działania, a zatem koszt 

usługi stworzenia systemu identyfikacji graficznej projektu, utworzenia strony internetowej 

projektu oraz usługi druku ulotek informujących o realizacji projektu przyjęto na bazie 

projektów porównawczych. W przypadku publikacji artykułów w lokalnej prasie oraz audycji 

radiowych dokonano rozpoznania cen na lokalnym rynku mediów. Wydatki na usługi związane  

z organizacją seminariów informacyjnych oszacowano na bazie posiadanej wiedzy  

i doświadczenia Beneficjenta. Koszty związane z niniejszym działaniem planuje się ponieść  

w II i III okresie rozliczeniowym 2014 roku, w III okresie rozliczeniowym 2015 roku oraz  

w I okresie rozliczeniowym 2016 roku. W przypadku prezentowanego działania poniesione 

koszty będą związane z wszystkimi 4 strategiami. Z tego tytułu zrezygnowano z ich sztucznego 
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podziału i przypisania do konkretnych strategii.  Założono, iż produkty w ramach Projektu 

powstaną w roku 2016.   

- Działanie 4 – Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 – 

Przewidywany koszt niniejszego działania oszacowano na kwotę 505 520,00 PLN.  

Całkowity koszt opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN2020 oszacowano 

na kwotę 540 520,00 PLN (koszt działania 4 – 505 520,00 PLN + przygotowanie SIWZ 

35 000,00 PLN) 

- Działanie 5 – Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020 – Przewidywany koszt niniejszego działania oszacowano na kwotę 1 098 720,00 PLN. 

Całkowity koszt opracowania Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

oszacowano na kwotę 1 175 720,00 PLN (koszt działania 5 – 1 098 720,00 PLN + 

przygotowanie SIWZ 77 000,00 PLN) 

- Działanie 6 – Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 – 

Przewidywany koszt niniejszego działania oszacowano na kwotę 476 720,00 PLN.  

Całkowity koszt opracowania Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

oszacowano na kwotę 509 720,00 PLN (koszt działania 6 – 476 720,00 PLN + przygotowanie 

SIWZ 33 000,00 PLN) 

- Działanie 7 – Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020 – Przewidywany koszt niniejszego działania oszacowano na kwotę 340 720,11 PLN. 

Całkowity koszt opracowania Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

oszacowano na kwotę 364 720,11 PLN (koszt Działania 6 – 340 720,11 PLN + przygotowanie 

SIWZ 24 000,00 PLN) 

Koszt usług przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Działań 4-7 oszacowano  

w oparciu o projekty porównawcze realizowane przez członków Partnerstwa Nyskiego 2020. 

Strategie powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego Projektu będą przygotowywane 

zgodnie z techniką i sposobem opracowywania dokumentów strategicznych przy uwzględnieniu 

badań ankietowych i konsultacji społecznych. W celu stworzenia każdej ze strategii 

wykorzystany zostanie ten sam model ogólny. Różnice w metodologii opracowywania 

dokumentów strategicznych wynikać będą z przeprowadzania innych badań diagnozujących 

odmienne problemy. Koszty audycji radiowych i publikacji artykułów prasowych  oszacowano  

w oparciu o rozpoznanie cen na lokalnym rynku mediów. Założono, że spotkania  

z mieszkańcami i lokalnymi liderami, podczas których pozyskiwane będą informacje, uwagi  

i sugestie do tworzonych dokumentów, odbywać się będą w siedzibach Partnerów i tym samym 

nie obciążą budżetu Projektu.  Koszt usług przeprowadzenia badań ankietowych i fokusowych 

oszacowano w oparciu o rozpoznanie rynku, w ramach których odbyto szereg konsultacji  

z ekspertami. Wycenę kosztów usług opracowywania poszczególnych strategii oparto  

na rozpoznaniu cen rynkowych, posiłkując się wiedzą i doświadczeniem ekspertów  

i Beneficjentów. Dysproporcje w wysokości kosztów opracowania poszczególnych dokumentów 

strategicznych wynikają w głównej mierze z zakresu wykonywanych prac oraz różnej liczby 

roboczogodzin koniecznych do przygotowywania dokumentu. W przypadku Strategii Rozwoju 

Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 planuje się stworzenie dokumentu o najszerszym 
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zakresie tematycznym. Do jego powstania niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowych 

badań i analiz na etapie opracowywania strategii. W przypadku Strategii Rozwoju Społecznego 

Obszaru Funkcjonalnego PN 2020, do stworzenia dokumentu wykorzystany zostanie 

proporcjonalnie najmniejszy nakład pracy oraz nie ma konieczności opracowania Analizy Oceny 

Oddziaływania na Środowisko. Koszty związane z opracowywaniem dokumentów 

strategicznych zostaną poniesione w ramach Projektu w I i II okresie rozliczeniowym 2015 roku 

oraz w I okresie rozliczeniowym 2016 roku.  

W harmonogramie założono, że koszty związane z przeprowadzaniem konsultacji społecznych, 

opracowaniem SIWZ, Informacją i Promocją Projektu (z wyjątkiem stworzenia i utrzymania 

strony internetowej) pokrywane będą bezpośrednio po wykonaniu danego zadania. Pozostałe 

koszty pokryte będą w ostatnim okresie rozliczeniowym realizacji Projektu, tj. w 2016 roku.  

Należy zaznaczyć, iż ostateczny koszt opracowania poszczególnych strategii zostanie 

zweryfikowany w drodze postępowania przetargowego.  W przypadku przekroczenia budżetu 

Projektu, dodatkowe koszty stanowić będą wydatek niekwalifikowalny, który pokryty zostanie 

w równej części przez wszystkich członków Partnerstwa Nyskiego 2020. W przypadku gdy 

budżet Projektu nie zostanie w pełni wykorzystany finansowanie Projektu przez poszczególnych 

Partnerów będzie proporcjonalnie niższe niż zostało to zagwarantowane w uchwalonych przez 

nich uchwałach.   

Budżet Projektu został zawarty w arkuszu kalkulacyjnym w załączniku pn. „Harmonogram  

i szczegółowy budżet Projektu” – w zakładkach „Szczegółowy budżet” i wskazuje on na 

finansowe zaangażowanie Partnerów w ramach Projektu. 

 

II.6 Analiza ryzyka i sposobów zarządzania nim 
Celem tej części Analizy jest zidentyfikowanie – na bazie uwarunkowań oraz wcześniejszych 

analiz  (finansowej i poniżej wskazanej prawno-organizacyjnej) i innych – czynników 

jakościowych i ilościowych mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram oraz budżet 

projektu.  

Należy przedstawić kwestie prawne związanych z realizacją projektu, które warunkują 

osiągnięcie planowanych rezultatów. Odniesienie do zgodności projektu z prawem unijnym i 

krajowym (w szczególności w zakresie prawa zamówień i pomocy publicznej) należy zawrzeć w 

części V wniosku aplikacyjnego. 

Należy określić rodzaj czynnika, a następnie określić stopień prawdopodobieństwa jego 

występowania, skalę negatywnego oddziaływania na realizację projektu i wreszcie wskazywać 

planowane sposoby ograniczania prawdopodobieństwa ich wystąpienia i/lub skali negatywnego 

wpływu na projekt. Wyniki analizy ryzyka należy zestawić w tabeli w części VI wniosku 

aplikacyjnego.   

Przykładowo można tu wskazać na konieczne działania, które powinny być wykonane przez 

inne instytucje (spoza składu partnerstwa) w celu umożliwienia powstania produktów 

partnerstwa, uzyskania rezultatów oraz osiągnięcia wskaźników oddziaływania i na tym tle 

wskazanie jakie działania będą podjęte przez partnerów w celu minimalizacji wystąpienia 

takiego ryzyka lub minimalizacji skutków jego ewentualnego wystąpienia.  

Kwestie prawne związane z realizacją Projektu, które mają wpływ na sukces Projektu i 

osiągnięcie założonych produktów i rezultatów dotyczą przede wszystkim Ustawy PZP (DZ. U. Z 
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2010 R. NR 113, POZ. 759 – tekst jednolity).  

Lider Partnerstwa – Gmina Nysa będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie 6 zamówień 

publicznych (przetargów nieograniczonych z możliwością składania ofert częściowych), w 

których będzie występowała jako Zamawiający. Przestrzegane będą zapisy Ustawy PZP (DZ. U. Z 

2010 R. NR 113, POZ. 759 – tekst jednolity).  

6 przetargów w projekcie to: 

1. Przetarg mający za zadanie wyłonić podmiot opracowujący dokumentację przetargową, w 

tym SIWZ, dla poniższych 5 przetargów nieograniczonych.   

2. Przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za Informację i Promocję Projektu.       

3. Przetarg na wykonawcę Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 

4. Przetarg na wykonawcę Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020, 

5. Przetarg na wykonawcę Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020, 

6. Przetarg na wykonawcę Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020. 
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1 

Opóźnienie w 

rozpoczęciu realizacji 

projektu – wywołane 

opóźnieniami w 

procedurze 

przeprowadzania 

postępowania 

przetargowego. 

 

Bardzo 

ważne 
Średnie 

Przygotowanie 

wiarygodnego 

harmonogramu realizacji 

Projektu w oparciu o realne 

terminy wykonywania 

zadań oraz jego bieżące 

monitorowanie i 

aktualizacja.  Powołanie 

podmiotu opracowującego 

dokumentację przetargową 

, w tym SIWZ dla Strategii 

Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020, 

Strategii Rozwoju 

Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020, 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

102 
 

Strategii Rynku Pracy 

Obszaru Funkcjonalnego 

PN2020, Strategii Rozwoju 

Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020 

oraz Informacji i Promocji; 

Doświadczenie Lidera 

Partnerstwa w 

przeprowadzaniu 

postępowań 

przetargowych; Działalność 

i doświadczenie Biura 

Zamówień Publicznych 

2 

Ryzyko opóźnień w 

przeprowadzaniu 

postępowań 

przetargowych - 

wywołane 

nieprawidłowościami 

w procedurze 

przeprowadzania 

postępowania 

przetargowego. 

Bardzo 

ważne 
Niskie 

Przygotowanie 

wiarygodnego 

harmonogramu realizacji 

Projektu w oparciu o realne 

terminy wykonywania 

zadań oraz jego bieżące 

monitorowanie i 

aktualizacja; Uwzględnienie 

w harmonogramie 

realizacji Projektu 

możliwych protestów 

społecznych; 

Doświadczenie Lidera 

Partnerstwa w 

przeprowadzaniu 

postępowań 

przetargowych. 

3 

Opóźnienie w 

zakończeniu 

realizacji projektu – 

późniejsze niż 

zakładano 

sporządzenie 

finalnych wersji 

dokumentów 

strategicznych. 

Bardzo 

ważne 
Niskie 

Wyłonienie w 

postępowaniu 

przetargowym 

wykonawców mających 

doświadczenie w 

przygotowywaniu 

dokumentów 

strategicznych dla 

jednostek samorządu 

terytorialnego, 

dysponujących 

odpowiednimi zasobami 

finansowymi i kadrowymi; 

stworzenie wiarygodnego 

harmonogramu realizacji 
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Projektu w oparciu o realne 

terminy, stawianie 

„kamieni milowych”, 

bieżące monitorowanie 

postępu w wykonywanych 

pracach. 

4 

Wzrost kosztów na 

etapie realizacji 

projektu – 

wynikający ze 

stworzenia 

nieodpowiednich 

kosztorysów. 

Bardzo 

ważne 
Niskie 

Przygotowanie 

kosztorysów w oparciu o 

wiarygodne dane rynkowe 

oraz w oparciu o wiedzę i 

doświadczenie ekspertów 

w zakresie 

przygotowywania 

podobnych projektów 

porównawczych.  

Uwzględnienie w 

kosztorysach zakresu prac 

zaproponowanego przez 

specjalistów z dziedziny 

transportu, rynku pracy; 

przygotowanie 

kosztorysów w oparciu o 

oferty złożone przez firmy 

prywatne (np. wycena 

audycji radiowych) 

5 

Niechęć lokalnej 

społeczności do 

udziału w 

konsultacjach 

społecznych – brak 

woli mieszkańców do 

udziału w 

konsultacjach 

społecznych nad 

przygotowywanymi 

strategiami  

wywołana np. 

niewiedzą o 

potencjalnych 

korzyściach, ogólnym 

niechętnym 

podejściem.  

Bardzo 

ważne 
Wysokie 

Przekazanie informacji w 

lokalnych mediach (prasie, 

radiu) oraz na stronie 

internetowej wszystkich 

Partnerów oraz Projektu 

PN2020 o korzyściach dla 

mieszkańców Obszaru 

Funkcjonalnego 

wynikających z napisania 

podanych dokumentów 

strategicznych. Stworzenie 

planu Promocji i Informacji 

Projektu oraz planu 

Konsultacji Społecznych. 

Informowanie w ramach 

bieżącej  

działalności wójtów, 

burmistrzów i  

starostów. 
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6 

Niedostateczna 

informacja o 

prowadzonych 

konsultacjach 

społecznych – 

informacja o 

przeprowadzanych 

konsultacjach 

społecznych dotrze 

do mieszkańców 

obszaru 

funkcjonalnego zbyt 

późno, lub w ogóle 

nie dotrze; zbyt mała 

liczba mieszkańców 

zostanie 

poinformowana o 

prowadzonych 

konsultacjach 

społecznych w 

ramach Projektu. 

Bardzo 

ważne 
Niskie 

Stworzenie planu Promocji 

i Informacji Projektu oraz 

planu Konsultacji 

Społecznych.; 

Poinformowanie jak 

największej liczby 

mieszkańców Obszaru 

Funkcjonalnego  o 

przeprowadzanych 

konsultacjach społecznych; 

Organizacja seminariów 

informacyjnych z udziałem 

mieszkańców; 

Zaangażowanie lokalnych 

mediów w realizację 

Projektu (radio i prasa) na 

każdym etapie konsultacji 

społecznych; 

Zamieszczenie informacji o 

prowadzonych 

konsultacjach społecznych 

w siedzibach Partnerów w 

miejscach zwyczajowo 

przyjętych oraz na stronach 

internetowych Partnerów 

oraz Projektu PN2020. 

7 

Odstąpienie 

Partnerów z udziału 

w realizacji Projektu 

– wskutek 

problemów natury 

finansowej 

związanych z 

przekroczeniem 

właściwych    

wskaźników 

określonych  w 

Ustawie o Finansach 

Publicznych lub np. 

przedłużającą się 

procedurą oceny 

wniosków. 

Bardzo 

ważne 
Niskie 

Odpowiednie zarządzanie 

oraz gospodarność 

Partnerów w zakresie 

wydatkowania środków z 

budżetu JST; 

zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie na 

realizację Projektu poprzez 

podjęcie stosownych 

uchwał. 

8 
Ryzyko nie podjęcia 

uchwał przez 

radnych o przyjęciu 

Bardzo 

ważne 
Niskie 

Bieżące informowanie 

radnych podczas posiedzeń 

o postępie prac związanych 
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strategii. z przygotowywanymi 

strategiami, zachęcanie 

radnych do udziału w 

konsultacjach społecznych 

oraz do zgłaszania uwag 

dotyczących tworzonych 

dokumentów,  świadomość 

radnych o istocie dla 

zawiązanego Partnerstwa 

powodzenia realizacji 

Projektu, zabezpieczenie w 

budżetach partnerów 

odpowiednich środków 

finansowych na realizację 

Projektu. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Test występowania pomocy publicznej 

Nie stwierdzono występowania ryzyka związanego z pomocą publiczną. Poniżej 

przeprowadzono test  pomocy publicznej Projektu, zgodnie z którym nie wystąpią 2 z 4 

przesłanek wskazujących na występowanie pomocy publicznej w Projekcie. 

Przesłanka Opis Tak/nie Uzasadnienie 

Przesłanka 1 Czy transfer zasobów 

publicznych jest 

selektywny – 

uprzywilejowuje 

określony podmiot lub 

wytwarzanie 

określonych dóbr? 

 

 

Tak 

Dostępność środków finansowych w 

ramach funduszy EOG jest ograniczona 

do podmiotów, które mogą  ubiegać się o 

dofinansowanie w ramach EOG. Mając 

powyższe na uwadze należy stwierdzić, 

że transfer zasobów publicznych jest 

selektywny. 

Przesłanka 2 Czy transfer zasobów 

publicznych skutkuje 

przysporzeniem 

(korzyścią 

ekonomiczną) na rzecz 

określonego podmiotu, 

na warunkach 

korzystniejszych niż 

rynkowe? 

 

Tak 

Dotacja ze środków EOG stanowi korzyść 

ekonomiczną korzystniejszą niż ta, którą 

PN 2020 mogłoby uzyskać na warunkach 

rynkowych. W przypadku realizacji 

projektu bez udziału ww. środków 

konieczne byłoby zaciągnięcie kredytu, co 

implikowałoby konieczność jego spłaty 

wraz z koniecznością ponoszenia 

kosztów jego obsługi. Uzyskanie dotacji 

ze środków EOG stanowi  pomoc 

bezzwrotną, co sprawia, że beneficjent 

otrzymuje środki na warunkach 

korzystniejszych niż rynkowe. 
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Przesłanka 3 Czy w efekcie transferu 

zasobów publicznych 

występuje lub może 

wystąpić zakłócenie 

konkurencji? 

 

Nie 

Wnioskodawca nie prowadzi działalności 

w warunkach rynkowych, a co za tym 

idzie nie może mieć miejsca poprawa jego 

sytuacji na rynku wobec innych 

podmiotów (tj. wzrost 

konkurencyjności). Ponadto obszar 

wsparcie nie dotyczy rynku 

konkurencyjnego podmiotów 

gospodarczych - środki pomocowe 

uzyskane w ramach EOG przeznaczone 

zostaną przede wszystkim na 

opracowanie dokumentów 

strategicznych dla OF. 

 

Przesłanka 4 Czy transfer zasobów 

wpływa na wymianę 

gospodarczą między 

krajami 

członkowskimi? 

 

Nie 

Transfer zasobów publicznych nie 

wpływa na wymianę gospodarczą między 

krajami członkowskimi. Projekt nie ma 

charakteru międzynarodowego. 

Odbiorcami projektu będą  głównie 

mieszkańcy OF. Oddziaływanie projektu 

ma zatem charakter subregionalnym, a co 

najwyżej charakter krajowy. Jego 

realizacja zatem nie wpływa na wymianę 

handlową między krajami członkowskimi 

UE. Ponadto nie planuje się prowadzenia 

działań marketingowych w innych 

krajach członkowskich mających na celu 

zwiększenie zasięgu oddziaływania 

projektu na skalę międzynarodową.  

Źródło: opracowanie własne 
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III. PARTNERSTWO- ANALIZA INSTYTUCJONALNA I ORGANIZACYJNO-

PRAWNA 

Przed wypełnianiem niniejszej części Analizy proszę o zapoznanie się z wytycznymi Operatora 

Programu dot. partnerstw.  

Głównym celem tej części Analizy jest wykazanie zdolności organizacyjnej członków 

partnerstwa do przeprowadzenia projektu i wskazanie formuły (w zależności od formy 

partnerstwa) zarządzania projektem i wykorzystania produktów projektu po jego zakończeniu. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku należy określić role partnerów (w 

szczególności w kontekście struktury zarządzania i aspektów zarządzania finansowego). Trzeba 

opisać obowiązki i zakres odpowiedzialności jednostek zaangażowanych w realizację projektu 

(w szczególności zadania i obowiązki partnera/-ów), wziąwszy pod uwagę ich naturalne silne 

strony i posiadane doświadczenie.  

 

Członkami PN 2020 są organy  administracji samorządowej, realizujące zadania własne i zlecone 
wynikające z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 Nr 16 poz. 95 – tekst jednolity), czyli Gminy oraz organy  
administracji samorządowej, realizujące zadania własne i zlecone wynikające z udzielonych im 
kompetencji na podstawie ustawy samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 Nr 91 poz. 578 – 
tekst jednolity) czyli Powiaty. Członkami PN 2020 jest 17 Jednostek Samorządu Terytorialnego, 
tj. 14 Gmin oraz 3 Powiaty zlokalizowane na terenie Województwa Opolskiego.   

Partnerzy PN 2020, jako jednostki administracji samorządowej, zgodnie z udzielonymi im 
kompetencjami zarządzają, administrują i prowadzą sprawy w zakresie funkcjonowania  
i rozwoju społeczno-gospodarczego danej Gminy czy Powiatu. 

Zgodnie z zapisami  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 Nr 16 
poz. 95 – tekst jednolity) – art. 7 do zakresu działania i zadań własnych gminy należy 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne gminy obejmują 
min. sprawy:  

 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

 - lokalnego transportu zbiorowego,    

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

 - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej  
i prawnej, 

 - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania  
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 
obywatelskiej, 

Zgodnie z zapisami  ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 nr 
91 poz. 578 – tekst jednolity) – art. 4  Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne  
o charakterze ponad gminnym w m.in. zakresie: 

- pomocy społecznej, 

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
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- polityki prorodzinnej, 

- transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

Wszystkie te zadania mieszczą się w zakresie produktów niniejszego Projektu, którymi są  
4 strategie: 1.Strategia Rozwoju  Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 2. Strategia 
Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 3. Strategia Rozwoju 
Społecznego Partnerstwo Nyskie 2020 oraz 4. Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwo Nyskie 2020.      

W związku z nowym podejściem prezentowanym w ramach programowania środków unijnych 
na lata 2013-2020, który jest ukierunkowanym w dużej mierze na wzmacnianiu spójności 
terytorialnej i wspieraniu planowania zintegrowanego podjęto działania mające na celu 
utworzenie Partnerstwa Nyskiego 2020. W dniu 19.07.2012r. Powiat Nyski podpisał list 
intencyjny z Gminą Nysa dotyczący współpracy i nawiązania Partnerstwa, co 
zapoczątkowało inicjatywę „Partnerstwo Nyskie 2020”. Na samym początku istnienia 
Partnerstwa podjęto współpracę w zakresie problemów demograficznych Obszaru 
Funkcjonalnego. Z czasem współpracę poszerzono o problemy dotyczące transportu oraz rynku 
pracy na Obszarze Funkcjonalnym. We wrześniu 2012r. Partnerstwo liczyło już 17 członków.   
W okresie od lipca 2012r. do lutego 2013r. odbyło się ok. 10 spotkań roboczych, podczas 
których ustalono ostateczny zakres Projektu, jego harmonogram i budżet, a także ustalono 
podział obowiązków miedzy Partnerami. Ustalenia ze spotkań roboczych podlegały 
głosowaniom, a decyzje podejmowane były większością głosów. Ponadto jeszcze w grudniu 
2012r. Partnerzy podjęli uchwały budżetowe o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu. 

Partnerstwo Nyskie 2020 to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych 
działaniach mających na celu: 

 - wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa – Obszaru Funkcjonalnego,  

 - wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla Obszaru Funkcjonalnego,  

 - wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach Obszaru 
Funkcjonalnego,  

 - propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami. 

Obecnie podstawę funkcjonowania Partnerstwa Nyskiego 2020 stanowi podpisana w dniu 25 
marca 2013r. Umowa Partnerstwa, a w skład Partnerstwa wchodzi Gmina Nysa (Lider 
Partnerstwa) wraz z 16  Partnerami, tj. Gminą Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, 
Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce oraz 
Powiatem Głubczyckim, Nyskim i Prudnickim. 

Umowa Partnerstwa w szczególności określa strukturę współpracy, jak również zakres 
odpowiedzialności poszczególnych Partnerów. Umowa PN 2020 została sporządzona zgodnie  
z wymogami dla umów partnerskich, które zostały określone w artykule 6.8 Regulacji w sprawie 
wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 
2009-2014.  

Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron  
w ramach Partnerstwa, w którego skład wchodzi 17 ww. członków,  mającego na celu realizację 
wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a także dalszej współpracy w zakresie 
współpracy na Obszarze Funkcjonalnym Partnerstwa Nyskiego 2020.  
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Umowa PN 2020 obowiązuje od dnia jej zawarcia: w zakresie współpracy przy realizacji 
Projektu - co najmniej do dnia upływu 5 lat od daty przyjęcia Raportu końcowego dla Projektu 
oraz w zakresie współpracy na Obszarze Funkcjonalnym – na czas nieokreślony. 

Przedmiotowa umowa Partnerstwa Nyskiego 2020 określa zasady funkcjonowania Partnerstwa, 
zasady współpracy Lidera Partnerstwa – Gminy Nysa i Partnerów przy realizacji Projektu oraz 
działania mające na celu wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa – Obszaru 
Funkcjonalnego, wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru, wspieranie  
i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji), propagowanie wymiany 
wzajemnych doświadczeń między Partnerami. Działania PN 2020 realizowane będą  
w szczególności poprzez: złożenie wspólnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu 
oraz realizowanie wspólnego Projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym  
o dofinansowanie Projektu.  

W chwili obecnej wszyscy Partnerzy podjęli uchwały o zabezpieczeniu środków finansowych na 
cele realizacji przedmiotowego Projektu.  

Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania Projektem (roli jaką będą pełnić 

Partnerzy oraz Lider Partnerstwa – Gmina Nysa) w kontekście Umowy Partnerstwa 

zostały zawarte również w pkt.  III. 2 „Organizacja partnerstwa: wykonalność 

instytucjonalno-organizacyjna, sposób zarządzania i monitoringu” oraz w Umowie 

Partnerstwa Nyskiego 2020 stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie 

niniejszego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”.      

Realizacja i zarządzanie projektem. 

Lider Partnerstwa – Gmina Nysa: 

Lider Partnerstwa, jako instytucja wiodąca w Partnerstwie, odpowiedzialny będzie za 

koordynację, zarządzanie oraz wdrożenie Projektu.   

W szczególności do obowiązków Lidera Partnerstwa – Gminy Nysa przy realizacji i wdrażaniu 

Projektu Partnerstwo Nyskie 2020 będzie należało (w kolejności wykonywanych czynności):  

1. Gromadzenie pozyskanych od Partnera wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do 

przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu, jego korekt, uzupełnień  

i aktualizacji; 

2. Przygotowanie i złożenie do Operatora Programu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 

Projektu zgodnie z ogłoszeniem konkursowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla 

Programu Regionalnego z dnia 25.01.2013r.;   

3.  Podpisanie Umowy w sprawie dofinansowania Projektu; 

4. Wskazanie odrębnego rachunku bankowego Projektu w wybranym przez siebie banku, który 

będzie jedynym rachunkiem służącym do rozliczeń pomiędzy Operatorem Programu, 

Liderem Partnerstwa a Partnerami; 

5. Bieżące zarządzanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym 

Projektu; 
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6. Opracowywanie i terminowe przedkładanie do Operatora Programu wniosków o płatność 

oraz raportów z realizacji Projektu na obowiązujących wzorach oraz w oparciu o informacje  

i dokumenty dostarczone przez Partnera; 

Ponadto przez cały okres realizacji Projektu Lider Partnerstwa – Gmina Nysa będzie 

odpowiedzialny za:  

1. Reprezentowanie Partnerów przed Operatorem Programu, Krajowym Punktem Kontaktowym 

oraz przedstawicielami darczyńców, jak również podmiotami uprawnionymi do kontroli  

i audytu Projektu; 

2. Występowanie w imieniu Partnerstwa i reprezentowanie go we wszystkich sprawach 

związanych z realizacją Projektu i działań Partnerstwa w tym zakresie; 

3. Koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości realizacji działań w ramach 

Projektu; 

4.  Podejmowanie środków naprawczych w przypadku opóźnień i nieprawidłowości w realizacji 

Projektu, a także gromadzenie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do 

Operatora Programu; 

5.  Koordynowanie i monitorowanie właściwej promocji Projektu, w tym za umieszczenie logo 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w materiałach 

promocyjnych, informacyjnych oraz innych dokumentach wytwarzanych w ramach Projektu;  

6.  Współpracę z upoważnionymi instytucjami krajowymi oraz przedstawicielami darczyńców  

w zakresie audytu i kontroli prawidłowej realizacji Projektu;  

7. Prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację kosztów ponoszonych na realizację Projektu oraz powiązanie płatności  

z dokonywanymi wydatkami z Projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie 

których dokonano płatności; 

8.  Monitorowanie wydatków dokonywanych w ramach Projektu zgodnie z założonym budżetem 

Projektu; 

9. Konsultowanie z Operatorem Programu wszelkich problematycznych kwestii związanych  

z realizacją harmonogramu finansowego Projektu, w tym konieczności przesunięć środków  

w budżecie Projektu. 

 

Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020: 

W szczególności do obowiązków Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020 przy realizacji  

i wdrażaniu Projektu Partnerstwo Nyskie 2020 będzie należało (w kolejności wykonywanych 

czynności):  

1. Dostarczenie Liderowi Partnerstwa wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania                       

i realizacji wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu wraz z niezbędnymi 

załącznikami oraz dokumentami będącymi podstawą do ich opracowania; 
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2. Przestrzeganie terminów ustalonych w Partnerstwie na poszczególnych etapach współpracy 

partnerskiej, w tym przy opracowywaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu, 

realizacji i rozliczania Projektu; 

Ponadto przez cały okres realizacji Projektu Partnerzy będą odpowiedzialni za:  

1. Przekazywanie na wniosek Lidera Partnerstwa wszelkich informacji, danych, zestawień  

i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w terminie 

2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Partnera wniosku Lidera Partnerstwa  

o przekazanie w/w informacji, danych, zestawień i innych dokumentów. Dopuszcza się tu 

korespondencję drogą poczty elektronicznej. Dopuszcza się ponadto możliwość 

wprowadzenia innych terminów, które wynikną z ustaleń zespołu roboczego ds. danej 

strategii; 

 2. Konsultowanie, weryfikowanie i zatwierdzenie zapisów dokumentów strategicznych  

w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Partnera wniosku Lidera 

Partnerstwa w sprawie konsultacji, weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów strategicznych; 

3. Zapewnienie  odpowiedniego udziału/wkładu w realizację Projektu m.in. w zakresie zasobów 

ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych, 

4. Udzielanie pisemnej informacji o stanie zaawansowania realizacji Projektu, przygotowywanej 

na każde żądanie Lidera Partnerstwa; 

5. Poddanie realizacji Projektu audytowi oraz kontroli ze strony Operatora Programu oraz 

upoważnionych instytucji krajowych i strony państw – darczyńców oraz udostępnienia 

wszelkich wymaganych dokumentów w tym zakresie; 

6. Poinformowanie Lidera Partnerstwa o wszczęciu kontroli Projektu w siedzibie Partnera; 

7. Respektowanie i przestrzeganie wszelkich zaleceń i terminów określonych przez 

upoważnione instytucje w zakresie realizacji Projektu, w tym w celu naprawy i usunięcia 

ewentualnych uchybień lub nieprawidłowości; 

8. Właściwą promocję Projektu, w tym umieszczenie logo Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego w materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz 

innych dokumentach wytwarzanych w ramach Projektu;  

9. Zapewnienie środków finansowych na realizację Projektu zgodnie z budżetem wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu w zakresie przekazania Liderowi Partnerstwa – 

środków własnych w wysokości 1/17 wartości całkowitej Projektu, które będą stanowiły 

finansowanie Projektu w zakresie dotyczącym danego Partnera; 

10. Prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację środków związanych z realizacją Projektu – w zakresie przekazanych środków 

własnych stanowiących finansowanie Projektu w zakresie dotyczącym danego Partnera oraz 

środków otrzymanych od Lidera Partnerstwa jako dofinansowanie; 

11. Współpracę z Liderem Partnerstwa w przygotowaniu raportów z realizacji Projektu oraz 

wniosków o płatność oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących 
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realizowanych przez niego działań w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie  

i terminowe złożenie wniosku o płatność przez Lidera Partnerstwa; 

12. W przypadku zgłoszenia uwag do wniosku o płatność przez Operatora Programu 

niezwłocznego dostarczenia wymaganych wyjaśnień i/lub dokumentów dotyczących 

realizowanych przez Partnera działań; 

13. Pokrycie w całości wydatków niekwalifikowalnych koniecznych dla realizacji Projektu –  

w wysokości 1/17 przypadającej na danego Partnera, w tym wydatków wykraczających poza 

całkowitą wartość Projektu; 

14. Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu – działań przypadających na danego 

Partnera, wynikającego z wniosku o dofinansowanie Projektu, w okresie kwalifikowalności 

wydatków; 

15. Współdziałanie z Liderem Partnerstwa w taki sposób, aby zostały zrealizowane cele Projektu 

oraz osiągnięte wskaźniki określone we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu 

oraz w Umowie o dofinansowanie Projektu, a także zapewnienia trwałości efektów Projektu 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu; 

16. Informowanie Lidera Partnerstwa o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach  

w realizacji Projektu, wynikających z udziału Partnerów w Projekcie, 

17. W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu aż do upływu 5 lat – współpracowanie 

z podmiotami upoważnionymi przez Operatora Programu, instytucjami krajowymi i strony 

państw – darczyńców – do przeprowadzania oceny Projektu, a w szczególności do 

przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu we 

wskazanym przez nie zakresie i terminach oraz do uczestnictwa w wywiadach, ankietach 

oraz badaniach ewaluacyjnych. 

 

Działania prowadzone po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu  

Zespoły robocze ds. każdej z 4 opracowywanych strategii.  

W przedmiotowym Projekcie powstaną 4 zespoły robocze ds. każdej ze strategii. Zostaną one 
powołane już w momencie otrzymania decyzji o dofinansowaniu Projektu. Każdy z zespołów 
roboczych ds. danej strategii będzie pracował nad swoim dokumentem (strategią) od samego 
początku prac do ich zakończenia. Na samym początku prace każdego z zespołów roboczych 
będą polegały na zatwierdzeniu, opracowanych przez Podmiot opracowujący dokumentację 
przetargową, w tym SIWZ dla wszystkich czterech strategii oraz dla Informacji i Promocji 
Projektu) zapisów dokumentu SIWZ, w tym wzorów umów z wykonawcami poszczególnych 
czterech strategii oraz zatwierdzaniu przyjętego harmonogramu ich realizacji. Ponadto każdy  
z zespołów roboczych ds. poszczególnych czterech strategii będzie odpowiedzialny za przyjęcie 
do realizacji zapisów umowy podpisanej przez Lidera Partnerstwa – Gminę Nysa i wykonawcę 
każdej z czterech strategii, czyli będzie koordynował prace nad każdym z czterech dokumentów, 
czuwając nad ich opracowaniem i związanym z tym procesem konsultacji każdej z czterech 
strategii. Na samym końcu prac nad czterema poszczególnymi strategiami, zespoły robocze będą 
odpowiedzialne za odbiór protokołem odbioru końcowego każdego z czterech dokumentów. 
Ponadto każdy zespół roboczy przygotuje wzór uchwały przyjmującej każdą z czterech 
opracowanych strategii. Ostatecznie wszystkie opracowane cztery dokumenty strategiczne 
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zostaną przyjęte przez wszystkich Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020 w drodze uchwał 
organów stanowiących. 

Jeżeli chodzi o kwestię oddelegowania przez Partnerów PN 2020 osób do poszczególnych 
zespołów roboczych dla każdej z czterech strategii (ta sama osoba w każdym zespole czy inne  
w poszczególnych zespołach) będzie to decyzja autonomiczna i suwerenna poszczególnych 
Partnerów PN 2020. Jednak podejmując suwerennie tę decyzję Partnerzy będą musieli wziąć 
pod uwagę fakt, iż cztery dokumenty strategiczne będą opracowywane w tym samym czasie, 
zatem na pewno wystąpi duża intensywność prac i w związku z tym mogą pokrywać się terminy 
spotkań poszczególnych zespołów roboczych. Dlatego też Partnerzy będą musieli wziąć również 
pod uwagę specyfikę opracowywanych dokumentów, a tym samym kwalifikacje 
oddelegowywanej osoby do każdego z zespołów roboczych.  

 

Postępowania przetargowe podczas realizacji Projektu: 

Lider Partnerstwa – Gmina Nysa będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie wszystkich sześciu 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. We wszystkich 6 postępowaniach Gmina 
Nysa będzie występowała jako Zamawiający. Aby móc przeprowadzić 6 postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego w Projekcie Lider Partnerstwa – Gmina Nysa będzie 
musiała przestrzegać zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst ujedolicony). Tym samym w przedmiotowym Projekcie 
zostanie przeprowadzonych 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargów nieograniczonych: 

1. Przetarg mający za zadanie wyłonić Podmiot opracowujący dokumentację przetargową,  
w tym SIWZ, dla poniższych 5 przetargów nieograniczonych. Koszty związane z tym przetargiem 
nie są ujęte w budżecie Projektu. Koszty te ponosił będzie Lider Partnerstwa – Gmina Nysa we 
własnym zakresie.     

2. Przetarg mający za zadanie wyłonić podmiot odpowiedzialny za usługę opracowania 
Informacji i Promocji Projektu – z możliwością składania ofert częściowych,        

3. Przetarg mający za zadanie wyłonić wykonawcę usługi opracowania Strategii Rozwoju 
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 

4. Przetarg mający za zadanie wyłonić wykonawcę usługi opracowania Strategii Rozwoju 
Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 

5. Przetarg mający za zadanie wyłonić wykonawcę usługi opracowania Strategii Rynku Pracy 
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 

6. Przetarg mający za zadanie wyłonić wykonawcę usługi opracowania Strategii Rozwoju 
Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.   

W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego(przetargu nieograniczonego) 
zostanie wybrany Podmiot opracowujący dokumentację przetargową dla Projektu, w tym SIWZ. 
Będzie on odpowiedzialny za przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 
wszystkich pozostałych pięciu przetargów w Projekcie. Będzie on odpowiedzialny za właściwe 
wykonanie przedmiotu swojej umowy. Jeżeli Podmiot opracowujący dokumentacje przetargową 
popełni jakiś błąd skutkujący zaistnieniem kosztów niekwalifikowalnych w przedmiotowym 
Projekcie i jeżeli to uchybienie będzie wynikało z zakresu umowy Podmiotu opracowującego 
dokumentacje przetargową, to koszty te pokrywać będzie ten podmiot. Finansowe koszty pracy 
Podmiotu opracowującego dokumentację przetargową będą ponosić po równo wszyscy 
Partnerzy PN 2020. Konieczność wyboru Podmiotu opracowującego dokumentację przetargową 
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wynika z uwagi na ogrom prac w przygotowaniu pięciu przetargów oraz ich jednoczesność. Tym 
samym na tym podmiocie spoczywać będzie bardzo duża odpowiedzialność wynikająca  
z uszczegółowienia przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich czterech dokumentów 
strategicznych PN 2020 oraz Informacji i Promocji Projektu.  

W drugim postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego/przetargu nieograniczonym  
z możliwością składania ofert częściowych, zostanie wyłoniony podmiot odpowiedzialny za 
przeprowadzenie prac z zakresu Informacji i Promocji Projektu. Wykonawca ten będzie 
zobowiązany aby przestrzegać zapisów Planu Informacji i Promocji Projektu, który został 
opracowany przez Lidera Partnerstwa – Gminę Nysa. 

Trzecie postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego/przetarg nieograniczony w Projekcie 
będzie miał na celu wybranie wykonawcy Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwa Nyskiego 2020.                  

Kolejne postępowania o udzielnie zamówienia publicznego/przetargi nieograniczone  
w Projekcie będą miały na celu wybranie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 
pozostałych trzech strategii sektorowych tj. Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwo Nyskie 2020 oraz Strategii Rozwoju Społecznego Partnerstwo Nyskie 2020.    

 

Działania prowadzone w Projekcie „Partnerstwo Nyskie 2020” po przeprowadzonych 

przetargach.  

Podział zadań realizowanych przez Partnerów PN 2020 po przeprowadzeniu wszystkich 6 
przetargów w Projekcie będzie kształtował się następująco.  

Lider Partnerstwa – Gmina Nysa 

Lider Partnerstwa – Gmina Nysa będzie odpowiedzialna za koordynację Projektu. Będzie ona 
odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na Podmiot opracowujący 
dokumentację przetargową, w tym SIWZ dla Informacji i Promocji Projektu oraz dla wszystkich 
czterech opracowywanych strategii w przedmiotowym Projekcie).  Ponadto Lider Partnerstwa – 
Gmina Nysa będzie odpowiedzialny za podpisanie wszystkich zamówień, zleceń i umów w 
przedmiotowym Projekcie. Wszystkie faktury związane z realizacją działań w Projekcie będą 
wystawiane na Lidera Partnerstwa – Gminę Nysa. Całość wydatków  
w ramach Projektu realizowana będzie z rachunku Lidera Partnerstwa – Gminy Nysa,  
a rozliczenia z poszczególnymi Partnerami dokonywane będą w ramach rozliczania dotacji 
celowej przekazywanej przez Partnerów Liderowi Partnerstwa – Gminie Nysa na realizację 
Projektu w części dotyczącej Partnerów. Ponadto na Gminie Nysa spoczywał będzie obowiązek 
przekazania do realizacji Partnerom koordynacji prac nad strategiami sektorowymi. Gmina Nysa 
– Lider Partnerstwa odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie konsultacji społecznych 
Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 

Powiat Nyski, Powiat Głubczycki oraz Powiat Prudnicki 

Powiat Nyski, Powiat Głubczycki oraz Powiat Prudnicki w przedmiotowym Projekcie będą  
odpowiedzialne za koordynacje prac nad strategiami sektorowymi wg. poniższego podziału 
wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych danego dokumentu. Ponadto Powiat 
Głubczycki i Powiat Prudnicki będą odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru realizacji 
określonych działań prowadzonych w ramach Informacji i Promocji Projektu według 
dokładnego podziału obowiązków, który to zostanie ustalony po podpisaniu umowy 
dofinansowania Projektu.      
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Wykonawca Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020   

Po wyborze podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie Strategii Rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020, jej wykonawca będzie musiał przekazać wytyczne 
dla opracowania  poszczególnych trzech strategii sektorowych i będzie koordynował prace, co 
do spójności dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 
z poszczególnymi trzema strategiami sektorowymi. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwa Nyskiego 2020 oraz pozostałe strategie sektorowe będą opracowywane w tym 
samym czasie. 

Wykonawca Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 będzie 
zobowiązany również do koordynowania swych prac i będzie zobowiązany do współpracy  
z wykonawcami poszczególnych trzech strategii sektorowych oraz będzie miał on obowiązek 
współpracować z zespołem roboczym ds. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwa Nyskiego 2020. Ponadto będzie miał on obowiązek przeprowadzić proces 
konsultacji społecznych dotyczących wykonywanej przez siebie Strategii Rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020.  

Wykonawcy strategii sektorowych   

Na wykonawcach strategii sektorowych będzie spoczywał obowiązek współpracy z wykonawcą 
Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 oraz obowiązek 
współpracy z zespołem roboczym ds. danej sektorowej strategii. Ponadto podobnie jak to będzie 
w przypadku Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020, 
poszczególni wykonawcy strategii sektorowych będą zobowiązani do przeprowadzenia procesu 
konsultacji społecznych w zakresie opracowywanych przez siebie strategii sektorowych. 
Szczegółowy zakres i schemat, co do przeprowadzanych konsultacji społecznych do każdej ze 
strategii sektorowej zostanie przedstawiony w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia 
każdej z trzech strategii. Tym samym, przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych 
wszystkich dokumentów strategicznych w ramach Projektu, będzie stanowiło zadanie dla 
poszczególnych wykonawców strategii. W związku z tym, oprócz opracowywania 
poszczególnych strategii ich wykonawcy będą musieli przeprowadzić dla nich konsultacje 
społeczne i to w trakcie trwania prac nad przedmiotowymi dokumentami. Dzięki temu uda się 
uniknąć ryzyka rozmycia odpowiedzialności za przeprowadzone konsultacje społeczne, co do 
poszczególnych strategii. 

 

Działania prowadzone podczas prac nad poszczególnymi strategiami.  

1. Prace nad Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020.  

Lider Partnerstwa – Gmina Nysa będzie koordynowała prace nad Strategią Rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020. W zakresie prac nad tą strategią, Lider Partnerstwa 
– Gmina Nysa, będzie ją koordynować tzn. ściśle współpracować z wykonawcą strategii. Ponadto 
będzie prowadzić zespół roboczy ds. danej strategii składający się z Partnerów PN 2020, będzie 
organizować jego prace, tworzyć harmonogram spotkań i będzie odpowiedzialna za samą 
organizację spotkań (czyli będzie użyczać sali, sprzętu multimedialnego, itp.). Gmina Nysa będzie 
ponadto sporządzać notatki ze spotkań oraz rozsyłać je Partnerom. W ten sposób Lider 
Partnerstwa – Gmina Nysa będzie raportować postęp prac, nadzorować sam proces konsultacji 
społecznych Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 oraz 
sporządzi protokół końcowego odbioru samego gotowego dokumentu, który będzie podpisany 
przez zespół roboczy ds. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 
2020, w skład którego będzie wchodził przedstawiciel każdego z Partnerów PN 2020.  
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2. Prace nad Strategią Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.  

Prace nad Strategią Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 
koordynować będzie Powiat Nyski. Stworzy on zespół roboczy ds. strategii składający się z 
Partnerów PN 2020. Następnie będzie ją koordynował tzn. ściśle współpracował z wykonawcą 
Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. To znaczy 
będzie prowadził zespół roboczy tej strategii, będzie organizował prace zespołu, stworzy 
harmonogram spotkań i będzie odpowiedzialny za samą organizację spotkań (czyli będzie 
użyczał sali, sprzętu multimedialnego, itp.). Ponadto będzie sporządzał notatki ze spotkań oraz 
rozsyłał je Partnerom, a także będzie raportował postęp prac Liderowi Partnerstwa – Gminie 
Nysa. Ponadto Powiat Nyski będzie nadzorował proces konsultacji społecznych samego 
dokumentu, czyli Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 
2020 oraz sporządzi protokół odbioru końcowego gotowego i ukończonego dokumentu, który 
będzie podpisany przez zespół roboczy ds. Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. W skład tego zespołu roboczego wchodził będzie 
przedstawiciel każdego z Partnerów PN 2020. 

3. Prace nad Strategią Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.  

Prace nad Strategią Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 
koordynować będzie Powiat Prudnicki. Stworzy on zespół roboczy ds. strategii składający się  
z Partnerów PN 2020. Następnie będzie ją koordynował tzn. ściśle współpracował z wykonawcą 
Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. To znaczy będzie 
prowadził zespół roboczy tej strategii, będzie organizował prace całego zespołu, stworzy 
harmonogram spotkań i będzie odpowiedzialny za samą organizację tych spotkań (czyli będzie 
użyczał sali, sprzętu multimedialnego, itp.). Ponadto Powiat Prudnicki będzie sporządzał notatki 
ze spotkań oraz rozsyłał je Partnerom, a także będzie raportował postęp prac Liderowi 
Partnerstwa – Gminie Nysa. Ponadto Powiat Prudnicki będzie nadzorował proces konsultacji 
społecznych samego dokumentu, czyli Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwo Nyskie 2020 oraz sporządzi protokół odbioru końcowego gotowego i ukończonego 
dokumentu, który będzie podpisany przez zespół roboczy ds. Strategii Rynku Pracy Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. W skład tego zespołu roboczego wchodził będzie 
przedstawiciel każdego z Partnerów PN 2020. 

4. Prace nad Strategią Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.  

Prace nad Strategią Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 
koordynować będzie Powiat Głubczycki. Stworzy on zespół roboczy ds. strategii składający się z 
Partnerów PN 2020. Następnie będzie koordynował ją tzn. ściśle współpracował z wykonawcą 
Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. To znaczy 
będzie prowadził zespół roboczy tej strategii, będzie organizował prace całego zespołu, stworzy 
harmonogram spotkań i będzie odpowiedzialny za samą organizację tych spotkań (czyli będzie 
użyczał sali, sprzętu multimedialnego, itp.). Ponadto Powiat Głubczycki będzie sporządzał 
notatki ze spotkań oraz rozsyłał je Partnerom, a także będzie raportował postęp prac Liderowi 
Partnerstwa – Gminie Nysa. Ponadto Powiat Głubczycki będzie nadzorował proces konsultacji 
społecznych samego dokumentu, czyli Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwo Nyskie 2020 oraz sporządzi protokół odbioru końcowego gotowego i ukończonego 
dokumentu, który będzie podpisany przez zespół roboczy ds. Strategii Rozwoju Społecznego 
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. W skład tego zespołu roboczego wchodził 
będzie przedstawiciel każdego z Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020. 
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Konsultacje społeczne Projektu. 

Konsultacje społeczne w Projekcie będą prowadzone w III etapach. Etap I dotyczył będzie 
poinformowania docelowych uczestników konsultacji społecznych czyli, mieszkańców Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020, (wśród których znajdą się m.in. lokalni 
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pozostali mieszkańcy)  
o realizacji Projektu, a także o prowadzonych konsultacjach społecznych. Etap II obejmuje 
swoim zakresem działania konsultacyjne prowadzone na etapie opracowywania dokumentów 
strategicznych. Etap III będzie miał charakter podsumowania. Na zakończenie realizacji Projektu 
zostanie zorganizowane seminarium podsumowujące cały Projekt, które w części poświęcone 
zostanie również zagadnieniu podsumowania przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

Za I etap konsultacji społecznych będzie odpowiedzialny Lider Partnerstwa – Gmina Nysa wraz  
z Partnerami. Natomiast za II etap konsultacji społecznych będą odpowiedzialni wykonawcy 
wszystkich czterech strategii będącej przedmiotem Projektu. Za III etap konsultacji społecznych 
odpowiedzialny będzie natomiast Lider Partnerstwa – Gmina Nysa wraz z Partnerami.  

W związku z powyższym do obowiązków wykonawców poszczególnych czterech strategii 
będzie należeć przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych (II etap konsultacji). Wytyczne 
(schemat procesu konsultacji społecznych), co do ich sporządzania będą zawarte w SIWZ 
poszczególnych czterech strategii. Dzięki temu wystąpi brak konieczności przeprowadzenia 
dodatkowego przetargu w Projekcie (przetargu tylko na sam proces konsultacji społecznych 
opracowywanych czterech strategii Partnerstwa Nyskiego 2020). Ponadto, dzięki takiemu 
rozwiązaniu najprawdopodobniej wystąpią niższe koszty w Projekcie. Przeprowadzenie procesu 
konsultacji społecznych przez wykonawców poszczególnych czterech strategii we własnym 
zakresie będzie miało również i tę zaletę, że dzięki temu nastąpi całościowe potraktowanie 
tematu, a tym samym nie pojawi się  ryzyko rozmycia odpowiedzialności za przeprowadzenie 
procesu konsultacji społecznych. Jednak z drugiej strony, może wystąpić ryzyko, iż 
przeprowadzane konsultacje społeczne w przypadku czterech poszczególnych dokumentów 
mogą się znacząco różnić. Dlatego też aby tego uniknąć został opracowany schemat procesu 
konsultacji społecznych, który będzie dołączony do każdego z opracowywanych SIWZ dla 
poszczególnych czterech dokumentów strategicznych Partnerstwa Nyskiego 2020. 

Wszyscy wykonawcy poszczególnych strategii zobowiązani będą do podsumowania 
przeprowadzonego etapu konsultacji społecznych w formie raportu oraz przekazania Liderowi 
Partnerstwa – Gminie Nysa wszystkich kwestionariuszy ankiet, wywiadów, badań fokusowych, 
notatek ze spotkań, protokołów, itp. dokumentów. 

Wykonawcy strategii po przeprowadzeniu danego etapu konsultacji społecznych będą 
zobowiązani do wprowadzenia do opracowywanych przez siebie dokumentów wszelkich uwag, 
sugestii oraz propozycji projektów mieszkańców. Tak uzupełniony dokument (poszczególna 
strategia) zostanie przekazany do zatwierdzenia Partnerom Projektu oraz poddany pod obrady 
Sesji Rady Miejskiej w Nysie. 

Opracowane dokumenty strategiczne będą bezpłatne i ogólnodostępne. Zostaną 

zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych Partnerów. Z treści 

opracowanych dokumentów będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, młodzież 

ucząca się (w tym studenci), jednostki organizacyjne jst, organizacje pozarządowe, 

placówki edukacyjne, kulturalne, oświatowe, społeczne, ośrodki zdrowia i inne podmioty 

odwiedzające strony internetowe poszczególnych Partnerów Projektu. 

Szczegółowy schemat przeprowadzenia konsultacji społecznych dla wszystkich czterech 

strategii Partnerstwa Nyskiego 2020 został przedstawiony w rozdziale IV. „Partycypacja 

społeczna” niniejszej Analizy Wykonalności.    
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Informacja i Promocja Projektu. 

W przedmiotowym Projekcie po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego i wyborze 
Podmiotu opracowującego dokumentację przetargową, w tym SIWZ, dla poszczególnych 
czterech strategii oraz Informacji i Promocji Projektu, zostanie przeprowadzony przetarg 
nieorganiczny – z możliwością składania ofert częściowych mający na celu wyłonić podmiot 
odpowiedzialny za Informacje i Promocję Projektu. Zakres prac  Informacji i Promocji Projektu 
musi być zgodny z Planem Informacji i Promocji Projektu. Ponadto Powiat Głubczycki  
i Prudnicki będą odpowiedzialne za nadzór i realizację działań w ramach  Informacji i Promocji 
Projektu według dokładnego podziału obowiązków za konkretne działania, który zostanie 
ustalony zaraz po podpisaniu umowy dofinansowania Projektu.  

Zakres Informacji i Promocji Projektu został przedstawiony w pkt. II.2 „Zakres działań  

w Projekcie wraz z uzasadnieniem” przedmiotowej Analizy Wykonalności oraz w Planie 

Informacji i Promocji Projektu, wynikającego z ogólnych zasad MF EOG, który będzie stanowił 

załącznik do Wniosku o Dofinansowanie Projektu.      

Finansowanie wystąpienia ewentualnych kosztów niekwalifikowanych Projektu.  

Budżet przedmiotowego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” nie zakłada zaistnienia 
kosztów niekwalifikowalnych w Projekcie. Podjęte uchwały przez Partnerów PN 2020 wynikają 
z założenia, że całkowita wartość Projektu w 100% równa się kosztom kwalifikowanym 
Projektu.  

Hipotetyczne możliwe sytuacje w których mogą wystąpić koszty niekwalifikowane to np.:  

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu pojawią się wyższe kwoty opracowania strategii niż 
oszacowane w Projekcie (tym samym  nadwyżka to koszt niekwalifikowany Projektu),   

 2.  W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu mogą pojawić się koszty nie ujęte  
w kosztorysie zadania np. koszt dodatkowych analiz, badań, konsultacji,  

3. W wyniku kontroli Projektu np. 2 lata po zakończeniu realizacji okaże się, że któryś z kosztów 
nie zostanie ujęty jako koszt kwalifikowany.  

Wszystkie możliwe koszty niekwalifikowalne będą finansowanie po równo przez 
wszystkich Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020.  

Płatności w Projekcie spoczywające na Partnerach Partnerstwa Nyskiego 2020. 

Wszelkich płatności związane z realizacją Projektu, dokonuje Lider Partnerstwa. Każdy Partner 

w ramach udziału w całkowitej wartości Projektu, w tym wkładu własnego, przekaże Liderowi 

Partnerstwa na wskazany rachunek bankowy środki finansowe w formie dotacji celowej, na 

podstawie zawartej odrębnie z każdym Partnerem umowy dotacji. 

Umowa dotacji zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.10.2013 r., z tym, że 

kwoty dotacji zostaną przekazane w trzech transzach płatnych w latach 2014 r., 2015 r. i 2016 r. 

Szczegółowe terminy i kwoty transz dotacji przekazywanych w poszczególnych latach zostaną 

określone w umowie dotacji.  

Szacunkowa wartość Projektu wyniesie dla jednego Partnera 157.048,84 PLN, w tym 

wkład własny 23.557,33 PLN. Każdy Partner w poszczególnych latach realizacji Projektu 

zabezpieczy środki finansowe w następujących kwotach: rok 2014 – 11.329,42 PLN, rok 

2015 – 22.310,59 PLN rok 2016 – 123.408,83 PLN.  
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Otrzymane od Operatora Programu w ramach dofinansowania realizacji Projektu zaliczki 

zostaną uwzględnione przy rozliczaniu poszczególnych transz dotacji. Jeżeli ostateczne 

rozliczenie zadania i związane z nim przekazanie dofinansowania Liderowi Partnerstwa nastąpi 

po rozliczeniu ostatniej transzy dotacji, to kwota przekazanego Liderowi Partnerstwa 

dofinansowania zostanie podzielona po równo na wszystkich Partnerów, w tym Lidera 

Partnerstwa i przekazana przez Lidera Partnerstwa Partnerom, jako refundacja poniesionych 

wydatków. 

Doświadczenie wszystkich Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020 w realizacji projektów 
z innymi JST (w tym przede wszystkim zagranicznymi z Republiki Czeskiej) zostało 
przedstawione odpowiednio w pkt. III.1 „Charakterystyka beneficjentów – Partnerów” 
oraz pkt. III.2 „Organizacja Partnerstwa: wykonalność instytucjonalno-organizacyjna, 
sposób zarządzania i monitoringu” w przedmiotowej Analizie Wykonalności.      

 

III.1 Charakterystyka beneficjentów - partnerów  
Należy scharakteryzować partnerów określając ich formę prawną, w tym w przypadku 

jednostek samorządu terytorialnego opisać ich potencjał ekonomiczny, wielkość budżetu per 

capita, podać liczbę organizacji pozarządowych, aktywność społeczną, itd.,  przynajmniej w 

obszarze zakreślonym planowanymi przedsięwzięciami (zgodnie z lokalizacją wskazaną w 

punkcie II.1). Podobnie wg kluczowych informacji należy scharakteryzować pozostałych 

partnerów (spoza JST). W tej części należy opisać doświadczenie partnerów we współpracy 

(historię współpracy wszystkich lub części obecnych partnerów, wspólne przedsięwzięcia). 

Przedmiotowy Projekt pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” obejmował będzie 17 Partnerów,  

z Gminą Nysa jako Liderem Partnerstwa. I tak w skład Partnerstwa Nyskiego wchodzi: Gmina 

Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Kietrz, 

Gmina Korfantów, Gmina Lubrza, Gmina Łambinowice, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina 

Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce, Powiat Głubczycki, Powiat Nyski oraz Powiat 

Prudnicki. 

Członkami PN 2020 są organy  administracji samorządowej, realizujące zadania własne  

i zlecone wynikające z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95 – tekst jednolity), czyli Gminy 

oraz organy  administracji samorządowej, realizujące zadania własne i zlecone wynikające  

z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 1998 

r. Nr 91 poz. 578 – tekst jednolity) czyli Powiaty. 

Potencjał ekonomiczny Partnerów PN 2020 oraz wielkość ich budżetów per capita 

przedstawiają dwie poniższe tabele: tabela „Zestawienie dochodów i wydatków beneficjentów 

- Partnerów w 2012 roku” oraz tabela „Zestawienie dochodów i wydatków beneficjentów - 

Partnerów w 2011 roku”.     

 
Zestawienie dochodów i wydatków beneficjentów – Partnerów w 2012 roku 

Wyszczególnienie 
Liczba 

mieszkańców1) 

Dochody 
ogółem  

(w tys. zł)2) 

Dochód na 1 
mieszkańca 

(w zł) 

Wydatki 
ogółem  

(w tys. zł)2) 

Wydatki na 1 
mieszkańca 

(w zł) 

Powiat Głubczycki 48 217 50 425,41 1 045,80 50 912,41 1 055,90 

Powiat Nyski 142 119 109 200,00 768,37 110 700,00 778,92 
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Powiat Prudnicki 57 583 48 454,43 841,47 48 537,50 842,91 

Gmina Biała 11 001 30 505,50 2 772,97 33 085,92 3 007,54 

Gmina Branice 7 061 19 331,22 2 737,75 21 457,66 3 038,90 

Gmina Głubczyce 23 386 64 960,77 2 777,76 67 216,84 2 874,23 

Gmina Głuchołazy 25 084 68 041,63 2 712,55 64 716,69 2 580,00 

Gmina Grodków 19 852 49 337,19 2 485,25 51 799,52 2 609,28 

Gmina Kietrz 11 494 30 847,38 2 683,78 31 423,05 2 733,87 

Gmina Korfantów 9 284 22 429,29 2 415,91 24 525,27 2 641,67 

Gmina Lubrza 4 392 10 015,13 2 280,31 9 530,53 2 169,97 

Gmina Łambinowice 7 889 20 636,18 2 615,82 23 498,74 2 978,67 

Gmina Nysa 58 532 132 614,00 2 265,67 144 364,00 2 466,41 

Gmina Otmuchów 14 120 40 224,97 2 848,79 40 625,77 2 877,18 

Gmina Paczków 13 347 32 798,86 2 457,40 31 756,37 2 379,29 

Gmina Prudnik 28 381 79 075,09 2 786,20 81 236,48 2 862,35 

Gmina Skoroszyce 6 424 17 821,68 2 774,23 16 732,06 2 604,62 
1)Liczba mieszkańców zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS za 2011 rok. 
2)Dochody i wydatki ogółem zgodnie z projektami budżetów na 2012 rok. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 

Zestawienie dochodów i wydatków beneficjentów - Partnerów w 2011 roku 

Wyszczególnienie 
Liczba 

mieszkańców1) 

Dochody 
ogółem  

(w tys. zł)2) 

Dochód na 1 
mieszkańca 

(w zł) 

Wydatki 
ogółem  

(w tys. zł)2) 

Wydatki na 
1 

mieszkańca 
(w zł) 

Powiat Głubczycki 48 217 51 998,98 1 078,44 52 819,77 1 095,46 

Powiat Nyski 142 119 105 359,93 741,35 108 572,93 763,96 

Powiat Prudnicki 57 583 50 825,48 882,65 53 692,21 932,43 

Gmina Biała 11 001 29 360,52 2 668,90 30 307,40 2 754,97 

Gmina Branice 7 061 18 402,32 2 606,19 18 277,39 2 588,50 

Gmina Głubczyce 23 386 63 254,85 2 704,82 62 174,30 2 658,61 

Gmina Głuchołazy 25 084 60 633,84 2 417,23 76 511,03 3 050,19 

Gmina Grodków 19 852 54 708,77 2 755,83 55 952,33 2 818,47 

Gmina Kietrz 11 494 30 119,05 2 620,41 33 384,53 2 904,52 

Gmina Korfantów 9 284 23 319,57 2 511,80 24 864,57 2 678,22 

Gmina Lubrza 4 392 10 210,90 2 324,89 9 388,54 2 137,65 

Gmina 
Łambinowice 

7 889 19 657,56 2 491,77 20 444,94 2 591,58 

Gmina Nysa 58 532 137 571,20 2 350,36 153 921,65 2 629,70 

Gmina Otmuchów 14 120 34 707,00 2 458,00 35 671,00 2 526,27 

Gmina Paczków 13 347 33 496,51 2 509,67 34 714,90 2 600,95 

Gmina Prudnik 28 381 76 986,12 2 712,59 85 412,55 3 009,50 

Gmina Skoroszyce 6 424 17 035,29 2 651,82 18 226,80 2 837,30 
1)Liczba mieszkańców zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS za 2011 rok. 
2)Dochody i wydatki ogółem zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetów na 2012 rok. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podsumowanie: 

We wszystkich gminach Obszaru Funkcjonalnego dochody budżetowe przypadające na 1 
mieszkańca były niższe niż średnio na terenie całego regionu. W Województwie Opolskim 
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przeciętny dochód per capita wynosił 2923,61 zł, natomiast średni dochód per capita na 
terenie Obszaru Funkcjonalnego (14 gmin) wynosił 2556,02 zł. Najniższe dochody na 1 
mieszkańca osiągnęły w 2011 roku Gminy Lubrza, Nysa i Głuchołazy.  Były one o około 550 zł 
niższe niż średnio w Województwie Opolskim. Zaledwie w 3 gminach Obszaru Funkcjonalnego 
nie wystąpił w badanym roku deficyt budżetowy. W pozostałych jednostkach wydatki 
przekraczały uzyskiwane dochody. Najwyższy deficyt osiągnęła w roku 2011 Gmina 
Głuchołazy. Wydatki per capita przekraczały w tej jednostce dochody per capita o blisko 635 
zł. We wszystkich badanych gminach wydatki na jednego mieszkańca były niższe niż średnio 
na terenie Województwa Opolskiego. Przeciętne wydatki na terenie gmin Obszaru 
Funkcjonalnego wyniosły 2700 zł w porównaniu do regionu - 3075 zł. 

 
 

Działalność społeczna – współpraca Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020  

z organizacjami pozarządowymi.   

 

Organizacje pozarządowe na Obszarze Funkcjonalnym PN 2020 

L.p. Partner 
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1 
Powiat 

Głubczycki 
133 17 4 8 6 2 4 - - - 

2 Powiat Nyski 382 34 16 80 20 15 34 4 - 207 

3 Powiat Prudnicki 94 40 5 30 11 10 12 5 - 

 

23 

4 
Gmina  

Biała 
23 27 2 1 1 4 12 - - 7 

5 Gmina Branice 28 25 1 10 7 2 8 - - - 

6 Gmina Głubczyce 22 17 2 11 6 1 - - - 12 

7 
Gmina 

Głuchołazy 
36 36 2 20 3 1 10 - - 9 

8 Gmina Grodków 11 7 1 6 2 1 4 - - - 

9 Gmina Kietrz 19 12 1 10 4 - 1 - - 3 

10 
Gmina 

Korfantów 
37 18 1 1 1 - 10 - - 8 

11 Gmina Nysa 90 60 2 39 3 6 - - - 39 

12 
Gmina 

Otmuchów 
17 11 3 7 - - - - - 4 
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13 Gmina Paczków 28 18 2 13 3 3 2 - - 5 

14 Gmina Prudnik 37 20 4 12 1 - 1 - 1 27 

15 Gmina Lubrza 8 8 - 1 1 - 1 - - 5 

16 
Gmina 

Łambinowice 
22 22 2 1 - 1 5 - - 13 

17 
Gmina 

Skoroszyce 
11 10 - 1 2 1 - - - 7 

Ogółem 998 382 48 251 71 47 104 9 1 369 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Strategie społeczne i roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
przeciwdziałania narkomani, alkoholizmowi itp.   

L.p. Partner Dokument 
Data 

przyjęcia 
Nr uchwały 

1. Powiat Głubczycki 

1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Głubczyckiego na lata 2007 – 

2013 r. 

30.10.2007r. XIV/106/2007 

2. Powiat Nyski 

1.Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Nyskiego na lata 2007 – 2013 r. 
19.10.2006 r. XL/456/06 

2. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

29.11. 2012r. XX-283-12 

3. Powiat Prudnicki 

1.Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Prudnickim na lata 2006 – 

2016 r. 

25.10.2006r. LIII/336/06 

2. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

30.11.2012r. XXVIII/185/2012r. 

4. 
Gmina  

Biała 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

30.11.2012r. XVIII/217/2012r. 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013 

22.02.2013r. XX/246/2013 

3. Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
30.11.2011r. 125/2011 

4. Strategia Integracji i Rozwiazywania Problemów 

Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018 r. 
30.06.2008r. NR XVI/ 206/08 

5. Gmina Branice 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

19.11.2012r. XXV/209/12 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

123 
 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2013 r. 
18.02.2013r. XXVIII/237/13 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2013 – 2017 
18.02.2013r. XXVIII/238/13 

4. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Branice 

28.02.2011 r. IV/26/11 

6. Gmina Głubczyce 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

28.11.2012r. XXX/231/12 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2013 r. 
19.12.2012r. XXXII/247/12 

3. Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
02.03.2011r. Nr VII/47/11 

4. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Głubczyce na lata 2011 – 2015 r. 
02.03.2011r. VII/45/11 

7. Gmina Głuchołazy 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

28.11.2012r. XXIV/239/12 

2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 

– 2014 
29.02.2012r. XVII/187/12 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 18.01.2012 r. XVI/177/12 

8. Gmina Grodków 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

14.11.2012r. XXII/187/12 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 

2013 r. 

19.12.2012r. XXV/193/12 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Grodków na 2013 rok 
19.12.2012r. XXV/194/12 

4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Grodków 
23.02.2011r. VI/36/11 

9. 

 

Gmina Kietrz 

 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

29.11.2012r. XXVI/202/2012 

2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na rok 2013 
31.01.2013r. XXVIII/223/2013 

10. Gmina Korfantów 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

30.11.2012r. XXVIII/198/2012 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2013 r. 
27.02.2013 r. XXXI/229/2013 
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3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2013 – 2015 
27.02.2013 r. XXXI/230/2013 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
29.09.2010r. LVII/329/2010 

5. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 
09.11.2005 r. XXXVIII/239/05 

6. Gminna Strategia Integracji i Polityki  Społecznej 03.2004 r. Nr XVIII/133/04 

11. Gmina Nysa 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

30.10.2012 r. XXIV/407/12 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
30.10.2012 r. XXIV/409/12 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Nysa na lata 2012 – 2016 
27.10.2011r. XII/201/11 

4. Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Nysa 
31.01.2005 r. XXXII/560/05 

5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 

– 2014 r. 
28.11.2012 r. XXVI/425/12 

6. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn  

w Życiu Lokalnym 
27.06.2008 r. XXIII/317/08 

7. Równościowy Plan Działania dla Gminy Nysa 27.06.2008 r. XXIII/317/08 

12. Gmina Otmuchów 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów 
29.11.2012 r. XXVI/192/2012 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Otmuchów na rok 2013 
29.11.2012 r. XXVI/193/2012 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Otmuchów na lata 2011-2015 r. 
13.12.2010 r. III/13/2010 

13. Gmina Paczków 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

29.11.2012 r. XXIV/197/2012 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Gminy 

Paczków 

29.01.2013 r. XXVI/212/2013 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Paczków na rok 2013 
29.11.2013 r. XXVI/213/2013 

4. Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych 

Gminy Paczków 
01.11.2005 r. XXXIX/252/05 

14. Gmina Prudnik 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

29.11.2012 r. XXXIV/613/2012 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
21.12.2012 r. XXXVI-629-2012 
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3. Gminny Program  Przeciwdziałała Narkomanii na 

lata 2011 – 2014 
27.01.2011 r. IV/33/2011 

4. Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011 – 2015 r. 

27.01.2011 r. IV/34/2011 

15. Gmina Lubrza 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

27.11.2012 r. XIV/141/2012 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Lubrza na rok 2013. 

28.12.2012 r. XIX/150/2012 

3. Strategia Integracji i Rozwiazywania Problemów 

Społecznych Gminy Lubrza na lata 2008-2013 r. 
19.12.2008 r. XIX/141/2008 

16. Gmina Łambinowice 

1. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 r. 

25.11.2012 r. Nr XXI/159/12 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
13.12.2012 r. XXII/161/12 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Łambinowice na lata 2012-2020 r. 
29.03.2012 r. NR XIV/115/12 

17. Gmina Skoroszyce 

1. Wieloletni program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-

2015. 

2.12..2011 r. Nr XIII/64/11 

2. Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2012-2015 

02.03.2012 r. XVI/75/12 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  na 2013 rok 
29.01.2013 r. 

XXV/135/13 

 

4. Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 

2004-2010 
26.02.2004 r. XVI/82/04 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Podsumowanie: 

Wszyscy Partnerzy PN 2020 bardzo aktywnie uczestniczą w działaniach społecznych na rzecz 

swoich mieszkańców. We wszystkich gminach i powiatach należących do PN 2020 funkcjonują 

organizacje pozarządowe.   

Organizacje pozarządowe działające na terenach Partnerów należących do Partnerstwa 

Nyskiego 2020 działają w bardzo wielu obszarach. Są to stowarzyszenia sportowe, 

kombatanckie, stowarzyszenia artystyczne, szkolne, stowarzyszenia na rzecz rozwoju 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

126 
 

poszczególnych gmin, stowarzyszenia pożytku publicznego, stowarzyszenia zajmujące się 

pomocą społeczną i inne. Zajmują się one bardzo różnorodną działalnością społeczną, w ten 

sposób uzupełniają działania Partnerów w obszarze działalności społecznej, czyli w zakresie 

należących do ich ustawowych zadań własnych. W tym celu są one organizacyjnie i finansowo 

wspieranie przez Partnerów PN 2020, co umożliwia im skuteczne funkcjonowanie  

i rozwiązywanie problemów społecznych w obszarach, którymi się zajmują. Sam obowiązek 

współpracy pomiędzy Partnerami PN 2020 a działającymi na ich terenach organizacjami 

pozarządowymi reguluje Ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 – tekst ujednolicony).  Poza tym jeżeli chodzi  

o działalność społeczną Partnerów PN 2020, to obowiązują ich również zapisy Ustawy o Pomocy 

Społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593 – tekst ujednolicony) oraz ustawy o zmianie Ustawy  

o Pomocy Społecznej oraz Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze 

środków publicznych z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 81 poz. 440). Zapisy te mówią  

o konieczności sporządzania rocznych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rocznych 

programów przeciwdziałania narkomanii oraz wieloletnich strategii rozwiazywania problemów 

społecznych. Tym samym prawie wszystkie gminy i powiaty będące Partnerami PN 2020 

posiadają aktualne roczne programy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ponadto Partnerzy 

Projektu będący Powiatami tj. Powiat Nyski, Prudnicki i Głubczycki posiadają aktualne strategie 

służące rozwiązywaniu problemów społecznych na swoich obszarach. Wszystko to powoduje, iż 

Partnerzy PN 2020 mogą aktywnie współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz 

skutecznie przeciwdziałać patologiom społecznym w celu podniesienia jakości życia  wszystkich 

mieszkańców.                

Projekty realizowane w partnerstwach pomiędzy poszczególnymi Partnerami oraz 

Partnerami zagranicznymi Partnerstwa Nyskiego 2020 zostały przedstawione poniżej.  

 

Doświadczenie Partnerów we współpracy w Partnerstwie.   
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1 
Powiat 

Głubczycki 

1. „Śląsk bez 

granic - nowa 

destynacja 

turystyczna” 

 

od 

01.2009 r. 

do 

06.2012 r. 

164.831,9 

EUR 

140.107 EUR 

(w tym 

dofinansowani

e dla Powiatu 

Głubczyckiego 

31.558,80 

EUR) 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

Miasto Krnov 

(Czechy) oraz 

Powiat Prudnicki 

2. "Zwiększenie 

kompetencji kadr 

urzędów 

administracji 

samorządowej w 

powiecie 

głubczyckim" 

od 

12.2010 

do 

02.2012 r. 

697.452,56 

PLN 

626.952,56 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Gmina Baborów, 

Branice, Gmina 

Kietrz i Gmina 

Głubczyce 
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3. „Fundusz 

Mikroprojektów 

w Euroregionie 

Silesia. Trójkąt 

Krnovsko-

Opavsko-

Głubczycki. 

Ciekawostki 

turystyczne 

pogranicza 

polsko-

czeskiego” 

od 

01.2009 r. 

do 

10.2009 

3.553,80 EUR 

3.020,80 EUR, 

w tym budżetu 

państwa – 

355,38 EUR. 

Wkład własny 

- budżet 

Powiatu – 

177,62 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

Gmina Úvalno 

4. „Odbudowa i 

modernizacja 

drogi na odcinku 

Trebom-Kietrz”. 

od 

01.06.200

9 do 

10.2009 r 

2.476.905,55 

EUR 

2 041 055,21 

euro 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

Kraj 

Morawskośląski, 

Zarząd Dróg 

Kraju 

Morawskośląskie

go 

5. „Fundusz 

Mikroprojektów 

w Euroregionie 

Silesia. „Lepsza 

komunikacja- 

lepsza pomoc” 

od 

02.2011r. 

do 

09.2011r 

19.062,50 

EUR 

16.203,12 EUR, 

w tym 

Dofinansowani

e z budżetu 

państwa -

1.906,25 EUR. 

Wkład własny, 

budżet 

Powiatu (15%) 

– 95313 EUR. 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

Komenda 

Powiatowa Policji  

w Głubczycach, 

Mikroregion 

Opavsko 

severozápad 

2 
Powiat 

Nyski 

1. „Innowacyjny 

Powiat Nyski na 

rzecz rozwoju 

społeczno-

gospodarczego” 

01.06.201

2 r. 

30.11.201

3 r. 

195.100,00 zł 195.100,00 zł 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

- 

 

2. „Szlakiem 

czarownic po 

czesko - polskim 

pograniczu" 

lata 2008 

– 2010 

 

452.353,57 

PLN 

 

354.089,31PL

N 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Miasto Šumperk, 

Jeseníky - 

Stowarzyszenie 

Ruchu 

Turystycznego 

3. „Na szlakach 

bez granic". 

 

lata 2009 

– 2010 

193.149,62 

PLN 

165.651,38 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

Sdružení mĕst a 

obcí Jesenicka, 

Jesenická 

rozvojová o.p.s 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

128 
 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

 

4. „Witajcie u nas 

– w regionie 

nysko - 

jesenickim" 

lata 2009 

– 2011 

300.536,33 

PLN 

247.042,76 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Stowarzyszenie 

Ruchu 

Turystycznego 

Jeseniky z 

Sumperka, 

Stowarzyszenie 

Ruchu 

Turystycznego 

Stredni Morava z 

Ołomuńca 

 

5. „Promocja 

turystyki 

pogranicza nysko 

- jesenickiego". 

lata 2008 

– 2009 

78.310,30 

PLN 
69.702,51 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Sdružení mĕst a 

obcí Jesenicka 

6. „Wspólne 

dziedzictwo 

pogranicza nysko 

- jesenickiego 

Euroregionu 

Pradziad" 

 

lata 2008 

– 2009 

86.573,25 

PLN 
74.925,39 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Jesenická 

rozvojová o.p.s., 

7. „Zabytki 

sakralne 

pogranicza nysko 

- jesenickiego". 

 

lata 2008 

– 2009 

75.789,18 

PLN 
68.018,81 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Jesenická 

rozvojová o.p.s. 

 

8. ”Jeziora za 

góry, góry za 

jeziora - 

promocja 

bezpiecznej 

turystyki w 

Euroregionie 

lata 2009 

– 2010 

93.113,80 

PLN 
86.181,94 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

Mikroregion 

Jesenicko 
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Pradziad" 2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

9. „Strategia 

rozwoju 

turystycznego i 

promocji 

pogranicza nysko 

- jesenickiego na 

obszarze powiatu 

nyskiego". 

 

lata 2009 

– 2010 

112.936,30 

PLN 

107.702,16 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Jesenická 

rozvojová o.p.s. 

10. „Zdobądź 

szlak czarownic". 

 

2010 r. 
71.800,20 

PLN 
69.749,31 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Jeseníky - 

Stowarzyszenie 

Ruchu 

Turystycznego 

11. „Pogranicze 

nysko-jesenickie 

w fotografii" 

lata 2010 

- 2011 

66.630,69 

PLN 
57.457,69 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgranicz-

nej na lata 

2007 – 2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Umĕní na hranici 

12. „Na rowerze 

po pograniczu 

nysko-

jesenickim". 

2011 r. 
28.090,83 

PLN 
24.781,68 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Jesenická 

rozvojová o.p.s. 

13. „Szlaki 

turystyczne 

pogranicza 

nysko-

jesenickiego". 

2011 r. 
88.310,00 

PLN 
80.212,02 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

Stowarzyszenie 

Na jedné lodi. 
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2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

14. „Jesenicko-

nyskie górskie 

pojezierze" 

lata 2012-

2013 

102.800,00 

PLN 

 

97.660,00 

PLN* 

*szacowana 

wartość 

dofinansowani

a – projekt w 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Na jedné lodi 

15. „Promocja 

przez 

komunikację" 

2012 r. 
85.979,50 

PLN 

81.680,53 PLN 

* 

*szacowana 

wartość 

dofinansowa-

nia – projekt w 

trakcie 

rozliczania 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Stowarzyszenie 

Na jedné lodi. 

3 
Powiat 

Prudnicki 

1. „Śląsk bez 

granic - nowa 

destynacja 

turystyczna” 

od 

01.2009 r. 

do 

06.2012 r. 

164.833,04 

EUR 

108.201,02 

EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

Miasto Krnov 

(Czechy) oraz 

Powiat 

Głubczycki 

 

2. „Podniesienie 

kompetencji kadr 

samorządów 

Powiatu 

Prudnickiego" 

od 01.08. 

2010 r. do 

31.07.201

1 r. 

670 306,00 

PLN 

569 760,10 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Gmina Biała, 

Gmina Lubrza 

oraz Gmina 

Prudnik 

 

3. "Polsko - 

Czeski Festiwal 

Kina" 

2010 r. 

9 544,09 EUR 

w tym: budżet 

państwa:  

954,41 EUR 

wkład własny 

477,22 EUR 

8 112,46 EUR 

 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Gminy: Prudnik, 

Biała, Lubrza, 

Głogówek, Straż 

Pożarna oraz 

Mesto Krnov 

4. "Nowa 

płaszczyzna 

współpracy i 

promocji 

pogranicza – 

Perły zabytkowej 

lipiec 

2007 r. 

97 502,61 

PLN 
73 126,95 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Współpracy 

Mikroregion 

Krnovski 
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architektury 

przemysłowej" 

Przygranicznej 

INTERREG IIIA 

Czechy-Polska 

2004-2006 

5. "Dobre 

Praktyki". "Dobre 

Praktyki"- 20 lat 

współpracy 

Polsko-Czeskiej 

2013 

24 151,00 

EUR w tym: 

Dofinansowan

ie ze środków 

Budżetu 

Państwa: 2 

415,10 EUR 

Wkład własny 

ze środków 

Budżetu 

Powiatu: 1 

207,55 EUR 

20 528,35 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Město Krnov z 

Republiki 

Czeskiej 

6. "Wspólna 

przyszłość- 

historia i 

teraźniejszość na 

pograniczu" 

2013 

26 525,00 

EUR w tym: 

Dofinansowan

ie ze środków 

Budżetu 

Państwa: 2 

652,50 EUR 

Wkład własny 

ze środków 

Budżetu 

Powiatu: 1 

326,25 EUR 

22 546,25 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Město Krnov z 

Republiki 

Czeskiej 

7. "Polsko-

Czeskie 

miasteczko ruchu 

drogowego" 

2013 

30 106,00 

EUR w tym: 

Dofinansowan

ie ze środków 

Budżetu 

Państwa: 3 

010,60 EUR 

Wkład własny 

ze środków 

Budżetu 

Powiatu: 1 

505,30 EUR 

25 590,10 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Město Krnov z 

Republiki 

Czeskiej 

8.  "Stworzenie 

bazy materialnej 

do współpracy 

partnerskich 

szkół rolniczych z 

Prudnika i Miasta 

Albrechtice” 

2013 

46 900,00 

EUR w tym: 

Dofinansowan

ie ze środków 

Budżetu 

Państwa: 3 

000,00 EUR 

Wkład własny 

ze środków 

Budżetu 

Powiatu: 13 

900,00 EUR 

30 000,00 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Město Krnov z 

Republiki 

Czeskiej 

9. "Wspólna 

nauka - wspólna 

zabawa - 

integracja 

 

2012 

 

6833,00 EUR 

w tym: 

 

5 808,05 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Město Krnov z 

Republiki 

Czeskiej 
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młodzieży z 

terenu 

Euroregionu 

Pradziad" 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 

683,3 EUR 

wkład własny 

341,65EUR 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

10. "Polsko-

Czeskie Fair 

Play" 

2011 

33.149,90 

EUR w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 

3314,98 EUR 

wkład własny 

1657,50 EUR 

28.177,42 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Mikroregion 

Krnovski z 

Republiki 

Czeskiej 

11. 

"Euroregionalne 

dziedzictwo 

kultury" 

2012 

25.513,00 

EUR w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 

2 551,3 EUR 

wkład własny 

1275,65 EUR 

21 686,05EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Mikroregion 

Krnovski z 

Republiki 

Czeskiej 

12. "Powiat 

Prudnicki - 

Mikroregion 

Krnowski - 

twórcze 

pogranicze" 

2008 

26 539,96 

EUR w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 2 

654,00 EUR 

wkład własny 

1 327,00 EUR 

22 558,96 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Mikroregion 

Krnovski  

z Republiki 

Czeskiej 

13. "Bezpieczniej 

na pograniczu" 
2011 

29 593,87 

EUR w tym: 

Budżet 

Państwa 2 

959,38 EUR, 

Budżet 

Powiatu 1 

479,70 EUR. 

25 154,79 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Mikroregion 

Krnovski z 

Republiki 

Czeskiej 

14. "Sport łączy 

narody" 

wrzesień-

październi

k 2010) 

12 820,01 

EUR w tym: 

Dofinansowan

ie ze środków 

10 897,00 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Město Krnov z 

Republiki 

Czeskiej 
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Budżetu 

Państwa: 1 

282,00 EUR 

Wkład własny 

ze środków 

Budżetu 

Powiatu: 

641,01 EUR 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

15. 

„Niepełnosprawn

i razem - 

transgraniczna 

szkoła terapii 

ruchowej" 

2010 

16 802,77 

EUR w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 1 

680,28 EUR, 

wkład własny 

840,14 EUR. 

14 282,35 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Základní škola z 

Město 

Albrechtice w 

Republice 

Czeskiej 

16. 

„Euroregionalna 

integracja 

seniorów” 

2010 r. 

6 313,25 EUR, 

w tym: 

Dofinansowan

ie ze środków 

Budżetu 

Państwa: 

631,33 EUR. 

Wkład własny 

Starostwa 

Powiatowego 

w Prudniku: 

315,67 EUR 

5 366,25 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Jesenik – 

Republika Czeska 

17. "Polsko-

czeskie warsztaty 

sztukatorskie-

młodzież ratuje 

zabytki 

architektury 

pogranicza". 

2010 r. 

31 917,99 

EUR w tym: 

Dofinansowan

ie ze środków 

Budżetu 

Państwa: 3 

191,80 EUR 

Wkład własny 

ze środków 

Budżetu 

Powiatu: 1 

595,90 EUR 

27 130,29 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Střední umělecká 

škola 

varhanářská 

o.p.s. w mieście 

Krnov z 

Republiki 

Czeskiej 

18. „Europejska 

Promocja 

Turystyki 

Rowerowej Gór 

Opawskich". 

2010 r. 

27 074,01 

EUR w tym 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 2 

699,74 EUR, 

wkład własny 

1 349,88 EUR 

22 947,77 EUR 

 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Gmina Jidrichov z 

Republiki 

Czeskiej 

19. 

"Euroregionalna 

2010 r. 13 351,72 

EUR w tym: 

11 348,95 EUR Europejski 

Fundusz 

Mesto Krnov z 

Republiki 
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Młodzieżowa 

Olimpiada 

Powiatu 

Prudnickiego" 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 1 

335,18 EUR, 

wkład własny 

667,59 EUR. 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Czeskiej 

20.  "Poznam 

stanowiska pracy 

w rejonie 

pogranicza - 

trafniej wybiorę 

zawód". 

2009 r. 

5 975,44 EUR, 

w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 

596,99 EUR, 

wkład własny 

304,06 EUR 

5 074,39 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Úřad práce v 

Bruntále z 

Republiki 

Czeskiej 

21. 

„Wykorzystane 

szanse" - 5 lat UE 

- 10 lat Powiatu 

Prudnickiego i 

współpracy PL-

Cz” 

2009 r. 

 

24.841,00 

EUR, w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 

2484,1 EUR, 

wkład własny 

1242,05 EUR 

 

 

 

 

21.114,85 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Město Krnov z 

Republiki 

Czeskiej 

22. "Pogranicze 

kultury" 
2009 r. 

11 370,60 

EUR, w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 1 

137,06 EUR, 

wkład własny 

568,55 EUR. 

9 664,99 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Město Krnov z 

Republiki 

Czeskiej 

23. "Utworzenie 

bazy logistycznej 

dla 

transgranicznych 

działań służb 

ratowniczych" 

2009 r. 
692 422,35 

EUR, w tym: 

271.102,03 

EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Gmina Město 

Albrechtice w 

Republice 

Czeskiej 

24. 

"Transgraniczna 

2009 r 
616 239,75 

Wartość 

projektu ze 

Europejski 

Fundusz 

Gmina Jindřichov 

w Republice 
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ścieżka 

rowerowa 

Prudnik - 

Jindrichov jako 

element szlaków 

rowerowych 

Euroregionu 

PRADZIAD" 

EUR strony 

Starostwa 

Powiatowego 

w Prudniku: 

352 077, 03 

EUR. 

Dofinansowani

e ze środków 

Europejskiego 

Funduszu 

Rozwoju 

Regionalnego 

do wydatków 

poniesionych 

przez 

Starostwo 

Powiatowe w 

Prudniku: 299 

265,47 EUR 

(85%). 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Czeskiej 

25. "Bezpieczne 

pogranicze" 
2009 r. 

2 730,44 EUR, 

w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 

268,51 EUR, 

wkład własny 

179,67 EUR 

2 282,26 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Krajské 

ředitelství policie 

Severomoravské

ho kraje w 

Ostravie 

(Komendą 

Wojewódzką 

Policji w 

Ostrawie) 

26. 

"Przywrócenie 

transgranicznej 

funkcjonalności 

drogi Prudnik - 

Rylovka w 

aspekcie układu z 

Schengen" 

2009 r. 

Całkowita 

wartość 

projektu dla 

Powiatu 

Prudnickiego: 

1 561 560,81 

EUR 

1 327 326,67 

EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Gmina Hlinka w 

Republice 

Czeskiej 

27. "Tradycyjna 

kuchnia polsko-

czeska w 

Euroregionie 

Pradziad - 

dostosowanie 

oferty 

edukacyjnej 

partnerskich 

szkół rolniczych z 

Prudnika i Miasta 

Albrechtice" 

2009 r. 

Całkowita 

wartość 

projektu w 

części 

realizowanej 

przez Powiat 

Prudnicki 

116 427,34 

EUR 

Dofinansowani

e z 

Europejskiego 

Funduszu 

Rozwoju 

Regionalnego 

49.678,61EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Miasto 

Albrechtice w 

Republice 

Czeskiej 

28. "Seniorzy w 

Schengen" 
2009 r. 

Całkowita 

wartość 

projektu w 

części 

realizowanej 

Dofinansowani

e z 

Europejskiego 

Funduszu 

Rozwoju 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Partnerem 

Wiodącym był 

Dom - Pensjonat 

dla Seniorów 

Jesenik we 
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przez Powiat 

Prudnicki 44 

288,21 EUR 

Regionalnego 

37 644,96 EUR, 

wkład własny 

6 643,25 EUR 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

współpracy z 

Powiatem 

Prudnickim - 

Domem Pomocy 

Społecznej w 

Prudniku - 

Partnerem 

Projektu 

29. "Stworzenie 

podstaw polsko-

czeskiego 

Euroregionalneg

o Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 

etap II". 

2009 r. 

31 799,72 

EUR w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 3 

179,98 EUR, 

wkład własny 

1 589,99 EUR 

27 029,75 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Partnerzy: 

Střední skola 

automobilní, 

mechanizace a 

podnikání, Krnov 

oraz Zespołem 

Szkół 

Zawodowych Nr 

1 w Prudniku 

30. "Stworzenie 

podstaw polsko-

czeskiego 

Euroregionalneg

o Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 

etap I” 

 

 

2009 r. 

48 249,70 

EUR w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 3 

529,40 EUR, 

wkład własny 

14 720,30 

EUR 

30 000,00 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Partnerzy: 

Střední skola 

automobilní, 

mechanizace a 

podnikání, Krnov 

oraz Zespołem 

Szkół 

Zawodowych Nr 

1 w Prudniku 

 

31. „Schengen w 

praktyce - 

współpraca 

drogowców 

Powiatu 

Prudnickiego i 

Gminy Hlinka" 

 

 

 

 

2009 r. 

27 800,64 

EUR w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 2 

780,07 EUR, 

wkład własny 

1 390,04 EUR. 

23 630,53 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Gmina Hlinka w 

Republice 

Czeskiej 

32. "Tradycje 

Ludowe 

Pogranicza 

Polsko-Czskiego" 

 

 

 

 

 

2009 r. 

35.293,98 

EUR w tym: 

dofinansowan

ie z budżetu 

państwa 

3529,40 EUR, 

wkład własny 

1 764,70 EUR. 

29 999,88 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Stowarzyszenie 

Czeskiej części 

Euroregionu 

Pradziad 
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4 
Gmina  

Biała 

 

1 .„Po Ziemi 

Bialskiej na 

Dwóch Kółkach” 

lata 2011-

2012 
3.750,00 Euro 5.015,26 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska – 

Polska 

Gmina Lubrza 

2. „Śląsk bez 

granic – wieże i 

punkty 

widokowe” 

lata 2010-

2011 

290 078,93 

PLN 

188 166,39 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska – 

Polska 

Miasto 

Albrechtice 

3. „Podniesienie 

kompetencji kadr 

samorządów 

Powiatu 

Prudnickiego" 

od 01.08. 

2010 r. do 

31.07 

2011 r 

670 306,00 

PLN 

569 760,10 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Powiat Prudnicki, 

Gmina Lubrza 

oraz Gmina 

Prudnik 

5 
Gmina 

Branice 

1. "Zwiększenie 

kompetencji kadr 

urzędów 

administracji 

samorządowej w 

powiecie 

głubczyckim" 

 

od 

12.2010 

do 

02.2012 r. 

697.452,56 

PLN 
626 952,56 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Powiat 

Głubczycki, 

Gmina Baborów, 

Gmina Kietrz i 

Gmina Głubczyce 

2. „Wzmocnienie 

działania straży 

pożarnych przy 

powodziach”. 

Od 

12.2008 

Do 09. 

2012 

2 169 588,00 

Euro 

1 802 345,00 

Euro 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska – 

Polska 

Republika Czeska 

6 
Gmina 

Głubczyce 

1. "Zwiększenie 

kompetencji kadr 

urzędów 

administracji 

samorządowej w 

powiecie 

od 

12.2010 

do 

02.2012 r. 

697.452,56 

PLN 

626.952,56 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Powiat 

Głubczycki, 

Gmina Baborów, 

Gmina Kietrz i 

Gmina Branice 
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głubczyckim" 

 

2. „Budowa drogi 

Gadzowice - 

Granica Państwa 

(Rusin)” 

2006-

2007 

1.332.507,83 

PLN, w tym: 

wkład własny 

333.126,96 

PLN 

999.380,87 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

INTERREG IIIA 

Czechy-Polska 

2004-2006 

GMINA 

GŁUBCZYCE, 

OBEC RUSIN 

3.„Zabezpieczeni

e 

przygranicznych 

obszarów oraz 

istniejących i 

budowanych 

ciągów 

komunikacyjnych 

przed skutkami 

powodzi, kolizji i 

katastrof” 

2005 

455.000 PLN, 

w tym: wkład 

własny - 

113.750 PLN 

341.250 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

INTERREG IIIA 

Czechy-Polska 

2004-2006 

GMINA 

GŁUBCZYCE, 

OBEC LOUCNA 

NAD DESNOU 

4. „Ochrona 

granicznej rzeki 

Opawicy z 

polskiej i czeskiej 

strony” 

2009-

2010 

1.886.602,00 

EURO, w tym: 

wkład własny 

246.079 EURO 

1.640.523 

EURO 

Europejska 

Współpraca 

Terytorialna 

GMINA 

GŁUBCZYCE , 

MIASTO KRNOV 

5. „Festyn 

Górnośląski” 
2001 8.891,00 EUR 6.668,25 EUR 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

Polska - Czechy 

PHARE 

Gmina Głubczyce, 

Miasto Krnov 

6. „Festyn 

Górnośląski” 
2005 7.571, 20 EUR 5.678,40 EUR 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

Polska - Czechy 

PHARE 

Gmina Głubczyce, 

Miasto Krnov 

7. „I Warsztaty 

Fotograficzne” 
2005 8.395,00 EUR 6.296,25 EUR 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

Polska - Czechy 

PHARE 

Gmina Głubczyce, 

Miasto Krnov 

8. „Wydanie 

publikacji: 

Region 

głubczycko-

krnowski. 

Historia. 

Turystyka. 

Gospodarka” 

2004 
13 383,36 

EUR 
10 037,36 EUR 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

Polska - Czechy 

PHARE 

Gmina Głubczyce, 

Miasto Krnov 

9. „Polsko - 

Czeskie Targi 

2005 40.747,53 

PLN, w tym 

28.617,40 PLN Europejski 

Fundusz 
Gmina Głubczyce, 
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Przedsiębiorczoś

ci” 

budżet 

państwa: 

3.979 PLN 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

INTERREG IIIA 

Czechy-Polska 

2004-2006 

Miasto Krnov 

10. „Spotkania 

Taneczne 

Euroregionu 

Silesia „Silesia 

dance“ Głubczyce 

2005” 

2005 9.760,00 EUR 7.320,00 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

INTERREG IIIA 

Czechy-Polska 

2004-2006 

Gmina Głubczyce, 

Miasto Krnov 

11.” Internetowe 

Centrum Regionu 

Głubczycko – 

Krnowskiego” 

2009 - 

2010 

21.281,00 

EUR 
18.088,85 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska – 

Polska 

Gmina Głubczyce, 

Miasto Krnov 

12. „Czesko - 

Polskie tradycje 

nie znają granic. 

Tanecznym 

krokiem do 

Europy” 

2010 7.000,00 EUR 5.950,00 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska – 

Polska 

Gmina Głubczyce, 

Miasto Krnov 

7 

 

 

Gmina 

Głuchołazy 

1. „Biała, Bĕla, 

Biele - 

przyrodniczo-

historyczne 

walory doliny 

Białej 

Głuchołaskiej” 

 

2006 91 200 PLN 68 400 PLN 

INTERREG IIIA 

(Mikroprojekty 

 

Mesto Jesenik, 

Obec Mikulovice 

 

2. „Dziedzictwo 

Wincentego 

Priessnitza na 

pograniczu 

polsko-czeskim” 

2009-

2010 

618 790,00 

Euro 

525 971,50 

Euro 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j 

 

Stowarzyszenie 

Wincentego 

Priessnitza 
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2007-2013 

Czechy - Polska 

3. „Odnowienie i 

wyznakowanie 

szlaków 

turystycznych na 

pograniczu 

polsko-czeskim” 

 

2008-

2009 

32 930,00 

Euro 
27 990,50 Euro 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j 

2007-2013 

Czechy - Polska 

Mesto Zlate Hory 

4. „Spacery po 

miastach 

uzdrowiskowych 

–Jesenik i 

Głuchołazy” 

2009-

2010 

28 930,00 

Euro 
24 590,50 Euro 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j 

2007-2013 

Mesto Jesenik 

5. 

„Międzynarodow

y Festiwal 

Piosenki 

Turystycznej 

"KROPKA" w 

Głuchołazach” 

2009 
12 600,00 

Euro 
10 178,75 Euro 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgrasniczn

ej 

2007-2013 

Czechy - Polska 

Mesto Jesenik 

6. „Festiwal 

Czeskiej Piosenki 

Turystycznej 

Trampska 

Hudba” 

2010 
64 879,17 

PLN 
61 635,21 PLN 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j 

2007-2013 

Czechy - Polska 

Mesto Jesenik 

7. 

„Transgraniczny 

potencjał 

turystyczny 

obszaru Gór 

Opawskich” 

 

2011 
29 850,00 

EURO 

25 372,50 

EURO 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j 

2007-2013 

Czechy - Polska 

Mesto Zlate Hory 

8. „Rozwój 

systemów 

ratowniczych” 

 

2012 

 

Wartość 

polskiej części 

– 299 065,00 

EURO 

 

Dofinansowani

e dla polskiej 

części - 237 

303,00 EURO 

 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j 

2007-2013 

Czechy - Polska 

Kraj 

Ołomuniecki, 

Mesto Zlate Hory, 

Mesto Widnawa, 

Obec Velka Kraš 

8 
Gmina 

Grodków 

1. „eUrząd dla 

mieszkańca 

Opolszczyzny” 

2004-

2007 

296.273,24 

PLN 

211.505,70 

PLN 

Zintegrowany 

Program 

Operacyjny 

Rozwoju 

Samorządy 

Województwa 

Opolskiego 
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Regionalnego 

2. „Rowerem z 

Grodkowa do 

Jesenika” 

2009 77.950 PLN 74.049,50 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Powiat Nyski i 

Jesenická 

rozvojová o.p.s. z 

Jesenika (Czechy) 

9 
Gmina 

Kietrz 

1. "Opolska 

eSzkoła, szkołą 

ku przyszłości" 

 

Od XI 

2009, do 

nadal 

850.000 PLN 

wg umowy 

650.000 PLN 

wg. umowy 

RPO WO 2007-

2013 

Regionalne 

Centrum 

Rozwoju Edukacji 

w Opolu 

2. „Zwiększenie 

kompetencji kadr 

urzędów 

administracji 

samorządowej w 

powiecie 

głubczyckim”. 

od 

12.2010 

do 

02.2012 

697.452,56 

PLN 

626.952,50 

PLN 

Europejski 

Funduszu 

Społeczny 

Powiat 

Głubczycki, 

Gmina Baborów, 

Gmina Kietrz i 

Gmina Głubczyce 

10 
Gmina 

Korfantów 

1. „Korfantów –

Stolicą Miast 

Friedlandzkich”. 

 

od 

01.03.201

1 do 

31.08.201

1 

10.117,00 

EUR 
8.599,45 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Urząd Miejski 

Frydlant nad 

Ostrawicą w 

Czechach 

2.”Piłkarski 

Turniej Miast 

Friedlandzkich” 

26 

czerwca 

2010 roku 

6 682,00 Euro 5.679,70 Euro 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Urząd Miejski 

Frydlant nad 

Ostrawicą w 

Czechach 

11 Gmina Nysa 

1. „Lato w Nysie, 

zima w Jeseniku 

– budowa 

infrastruktury 

drogowo-

parkingowej” 

2008-

2010r. 

Całkowita 

wartość 

projektu 

3.309.610,55 

euro (Nysa 

1.684.744,35 

euro, Jesenik 

1.624.866,20) 

1. 

Dofinansowani

e z ERFF 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

2.813.168,96 

euro (Nysa 

1.432.032,69 

euro, Jesenik 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Gmina Nysa – 

Lider Projektu 

Miasto Jesenik 

(Czechy) 
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1.381.136,27 

euro). 

2. 

Dofinansowani

e z budżetu 

państwa 

(Jesenik 5 % 

kosztów 

kwalifikowany

ch 81.243,31 

euro). 

Republika 

Czeska - Polska 

 

2. „Rekonstrukcje 

historyczne 

wspólnym 

produktem 

turystycznym 

polsko-czeskiego 

pogranicza” 

2008-

2010r. 

1.187.298,58 

PLN (udział 

Gminy Nysa) 

. 009.204,81 

PLN (udział 

Gminy Nysa) 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Gmina Nysa, 

Gmina Kłodzko, 

Gmina Świdnica, 

Gmina 

Kędzierzyn-

Koźle, Gmina 

Stoszowice, 

Miasto Zlate 

Hory, Miasto 

Kraliky, Jaromer i 

Stowarzyszenie 

„Komitet pro 

udrzovani 

pamiatek z valky 

roku 1866”. 

 

3. „Fortyfikacje 

Nyskie 

transgranicznym 

dziedzictwem 

kulturowym" 

2006-

2007r. 
330.100 PLN 247.575 PLN 

Europejski 

Funduszu 

Rozwoju 

Regionalnego 

w ramach 

Programu 

INTERREG III A 

Czechy-Polska 

Gmina Nysa – 

Lider Projektu 

Miasto Zlote Hory 

(Czechy) 

4. "Szlak 

Einchendorffa - 

Budowa parkingu 

w Nysie przy 

ul.Einchendorffa" 

 

2005-

2007r. 

996.095,86 

PLM 

647.462,31 

PLN 

Europejski 

Funduszu 

Rozwoju 

Regionalnego 

w ramach 

Programu 

INTERREG III A 

Czechy-Polska 

Gmina Nysa – 

Lider projektu 

Miasto Jesenik 

(Czechy) 

12 

 

 

 

 

Gmina 

Otmuchów 

1. „Festyn 

sportowo 

rekreacyjny 

Zielone 

Pogranicze” 

2006r. 
140 981,20  

PLN 

119 831,20 

PLN 

Europejski 

Funduszu 

Rozwoju 

Regionalnego 

w ramach 

Programu 

INTERREG III A 

Czechy-Polska 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava, 

Miasto Javornik 

2. „Poznajmy 

Piękno Ziemi 

Otmuchowskiej i 

Vidnavskiej” 

2006r. 
42 485,52 

PLN 
39 814,97 PLN 

Europejski 

Funduszu 

Rozwoju 

Regionalnego 

w ramach 

Programu 

INTERREG III A 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

143 
 

Czechy-Polska 

3.„Kulinarne 

tradycje czeskich 

i polskich Gmin 

Partnerskich” 

2010r. 
91 150,39 

PLN 
77 477,81 PLN 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava, 

Miasto Javornik, 

4. „Wspólne 

sprawy – 

wspólne cele” 

2011r. 
19 835,34 

PLN 
16 860,04 PLN 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava, 

Miasto Javornik 

5. „X Jubileusz 

podpisania 

Porozumienia 

gmin pogranicza 

polsko – 

czeskiego” 

2011r. 
120 648,78 

PLN 

110 181,36 

PLN 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava, 

Miasto Javornik 

6.„Polsko – 

Czeskie 

Spotkanie 

Kulturalne 

Wójcie – Vidnava 

2010” 

2010r. 
69 950,25 

PLN 
59 457,00 PLN 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava, 

Miasto Javornik, 

Bila Vodas, 

Vlicice, 

Bernartice, Cerna 

Kres 

7.„Polsko – 

Czeski Festiwal 

Kultury Ludowej 

Otmuchów” 

2010r. 
78 943,30 

PLN 
67 101,81 PLN 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava, 

Miasto Javornik 

8.„Festiwal 

Kultury Ludowej 

w Piotrowicach 

Nyskich” 

2011r. 59 166,00PLN 56 207,00 PLN 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava, 

Miasto Javornik 

9.„Relaks z 

kulturą polsko-

czeską” 

2012r. 74 440,00PLN 70 718,00PLN 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava, 
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Republika 

Czeska - Polska 

Miasto Javornik 

10. „Polsko – 

Czeski festiwal 

filmowy „Kino na 

rowerach” 

2012r. 
107 379,53 

PLN 
92 567,52 PLN 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

 

 

Gmina 

Otmuchów, 

Miasto Vidnava 

13 
Gmina 

Paczków 

1.„Wspólne 

uczestnictwo w 

imprezach 

sportowych 

organizowanych 

przez Gminne 

Centrum Sportu i 

Rekreacji w 

Paczkowie” . 

 

 

2006-

2008 

 

 

112.309,83 zł 

 

 

84.232,37 zł 

Program 

Inicjatywy 

Wspólnotowej 

INTERREG III A 

Czechy - Polska 

 

Javornik z 

Republiki 

Czeskiej 

2.„Polsko – 

Czeskie treningi 

siatkówki i piłki 

nożnej” 

 

 

2010-

2012 

 

 

33.984,00 

EUR 

 

 

31.647,26 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Vidnava, Zlate 

Hory 

3. „Forum 

sportowo – 

rekreacyjne 

Paczków” 

 

 

2008-

2010 

 

 

31.110,00 

EUR 

 

 

28.617,79 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Miasto Javornik, 

Zakladni Skola 

Javornik 

4. „Czesko – 

Polska szkółka 

pływania i 

narciarstwa” 

 

 

2012-

2013 

 

 

33.355,00 

EUR 

 

 

31.687,25 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

Zakladni skola 

Zlate Hory, 

Zakladni skola 

Javornik 

14 
Gmina 

Prudnik 

1. „Podniesienie 

kompetencji kadr 

samorządów 

Powiatu 

od 01.08. 

2010 r. do 

31.07 

670 306,00 

PLN 

569 760,10 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Gmina Biała, 

Gmina Lubrza 

oraz Powiat 
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Prudnickiego" 2011 r Prudnicki 

2."Opolska 

eSzkoła, szkołą 

ku przyszłości" 

 

 

 

2010-

2011 

935 002,28 

PLN 
794 751,94 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego na 

lata 2007 – 

2013 

62 gminy z całego 

województwa 

opolskiego 

3. „Stworzenie 

transgranicznej 

bazy materialnej 

ochrony tkackich 

tradycji 

kulturowych 

Prudnika i 

Krnova” 

2008-

2009 

1 238 098,38 

PLN 

1 052 383,61 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 

Republika 

Czeska - Polska 

Miasto Krnov 

(Republika 

Czeska) 

4. "Dziedzictwo 

przyrodnicze 

miast Prudnik i 

Bruntal nowym 

transgranicznym 

produktem 

turystycznym" 

2009-

2010 

3 864 833,86 

PLN 

3 285 108,78 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013  

Republika 

Czeska - Polska 

Miasto Bruntal 

(Republika 

Czeska) 

5. "Ochrona i 

promocja 

twórczości 

ludowej oraz 

rzemiosła 

artystycznego 

pogranicza 

polsko-

czeskiego" 

lata 2010-

2012 

148 588,00 

PLN 

126 299,80 

PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013  

Republika 

Czeska - Polska 

Miasto Krnov 

(Republika 

Czeska) 

6. „Polsko-Czeski 

Kurier 

Informacyjny”. 

2008-

2009 

46 789,44 

PLN 
41 913,81 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 

Republika 

Czeska - Polska 

Miasto Krnov 

(Republika 

Czeska) 

15 Gmina 1. „Podniesienie od 01.08. 670 306,00 569 760,10 Europejski Gmina Biała, 
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Lubrza kompetencji kadr 

samorządów 

Powiatu 

Prudnickiego" 

2010 r. do 

31.07 

2011 r 

PLN PLN Fundusz 

Społeczny 

Powiat Prudnicki 

oraz Gmina 

Prudnik 

2.”Warsztaty 

plastyczne” 
2003 r. 40.524 PLN 29 164,00 PLN Phare CBC 

Mĕsto 

Albrechtice 

(Czechy), 

3. „Tradycje, 

obrzędy, 

obyczaje Gminy 

Lubrza i gmin 

partnerskich” 

2006-

2007. 
109 560,00 zł 

82 170,00 zł,  

w tym z 

budżetu 

państwa 10 

956,00 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

INTERREG IIIA 

Czechy-Polska 

 

1. Mĕsto 

Albrechtice 

(Czechy), 2. Dívčí 

Hrad (Czechy), 

3.Hlinka 

(Czechy), 4. 

Slezské Pavlovice 

(Czechy), 5. 

Vysoká (Czechy), 

4. „I Festiwal 

Kultur 

Pogranicza” 

2008-

2009 r. 

22 653,14 

EUR 

19 255,16 EUR, 

Dofinasowanie 

z budżetu 

Państwa  

2 265,32 EUR 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczne

j na lata 2007 – 

2013 r. 

Republika 

Czeska - Polska 

 

1. Mĕsto 

Albrechtice 

(Czechy), 2. Dívčí 

Hrad (Czechy), 

3.Hlinka 

(Czechy), 4. 

Slezské Pavlovice 

(Czechy), 5. 

Vysoká (Czechy), 

6. Liptaň 

(Czechy), 

5. „Dzień czeski i 

polski w ramach 

dni Lubrzy” 

2000 r. 
16 240,35 

PLN 
10 694,21 PLN Phare CBC 

1. Mĕsto 

Albrechtice 

(Czechy), 2. Dívčí 

Hrad (Czechy), 

3.Hlinka 

(Czechy), 4. 

Slezské Pavlovice 

(Czechy), 5. 

Vysoká (Czechy), 

16 

Gmina 

Łambinowi

ce 

 

"Zielone 

partnerstwo" 

2006 r. 
21.245,00 

PLN 
15, 934,00 PLN 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

INTERREG IIIA 

Czechy-Polska 

 

Gmina Kamenna 

z Republiki 

Czeskiej 

17 
Gmina 

Skoroszyce 

1.„eUrząd dla 

mieszkańca 

Opolszczyzny” 

2004-

2007 

16 901 115 

PLN 

w tym 

wartość 

projektu 

gminy 

212 257,48 

PLN 

161 318 PLN 

Zintegrowany 

Program 

Operacyjny 

Rozwoju 

Regionalnego 

Samorządy 

Województwa 

Opolskiego 

2. „Podniesienie 

umiejętności i 
2008- 1 385 801,79 

91 462,92 PLN POKL Powiat Brzeski, 

Gmina Brzeg, 
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kwalifikacji 

urzędników z 

Powiatów 

Brzeskiego i 

Nyskiego, w celu 

poprawy jakości 

obsługi klienta i 

inwestora” 

 

2010 PLN Gmina 

Głuchołazy, 

Gmina Grodków, 

Gmina Lewin 

Brzeski, Gmina 

Lubsza, Gmina 

Olszanka, Gmina 

Pakosławice, 

Gmina 

Skoroszyce 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podsumowanie: 

Członkami PN 2020 są organy jst administracji samorządowej, realizujące zadania własne  

i zlecone wynikające z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 Nr 16 poz. 95 – tekst jednolity), czyli Gminy oraz 

organy  administracji samorządowej, realizujące zadania własne i zlecone wynikające  

z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 Nr 

91 poz. 578 – tekst jednolity) czyli Powiaty. Ponadto Partnerzy PN 2020 wydatkują finanse 

publiczne, które reguluje ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 

nr 157 poz. 1240 – tekst ujednolicony).  Partnerzy PN 2020, jako jednostki administracji 

samorządowej, zgodnie z udzielonymi im kompetencjami zarządzają, administrują i prowadzą 

sprawy w zakresie funkcjonowania i rozwoju społeczno-gospodarczego danej Gminy czy 

Powiatu. 

Ponadto wszyscy Partnerzy PN 2020 są zlokalizowani na obszarze Województwa Opolskiego, 

dlatego też współpracują oni ze sobą wewnętrznie w ramach zapisów dokumentów 

strategicznych Województwa Opolskiego, takich jak m.in: Strategia Rozwoju Województwa 

Opolskiego do 2020 r.,  Program Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim, 

Strategia Rynku Pracy Województwa Opolskiego, dokumenty strategiczne dotyczące polityki 

społecznej w Województwie Opolskim czy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego.   

Gmina Nysa – Lider Partnerstwa zrealizowała w ostatnich latach szereg projektów 

współfinansowanych ze  środków zewnętrznych:  

Projekt realizowany ze środków Fundusz Spójności: 

1. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa”. Realizowany w latach 

2006-2009, 75.557.760 zł. Celem projektu było skanalizowanie całego obszaru Gminy Nysa. 

Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych: 

1. „Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I”. Realizowany w latach 2006-2008, 

8.943.578,59 zł. Jego celem była rewitalizacja Fortyfikacji Nyskich, 

2. „Urzędnik w Europie”, 2006, 182.732 zł. Celem projektu były szkolenia językowe dla 

pracowników administracji publicznej. 

3. „E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, Realizowany w latach 2006-2007, 768.190 zł. Celem 

projektu była dostawa sprzętu komputerowego,  

4. „Budowa szatni sportowej w Niwnicy”, Realizowany w latach 2005-2006, 290.806 zł. Celem 
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projektu była budowa centrum sportowo rekreacyjnego. 

Projekty realizowane z Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej 

Polska- Czechy 2007-2013 (POWT): 

1. „Czy pada śnieg czy słońce świeci – w Euroregionie bawią się dzieci”, realizowany w 2011 r. 

Wartość projektu – 19.699,00 EUR, Dofinansowanie – 16.744,15 EUR, Budżet Państwa – 

1.969,90 EUR, Gmina Nysa – 984,95 EUR, 

2. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego 

pogranicza” 2008-2010 r., koszt projektu: 1.187.298,58 zł, wartość dofinasowania: 

1.009.204,81 zł, wkład własny: 178.094,81 zł.  

3. „Współpraca ruchu rekonstrukcyjnego w Euroregionie Pradziad”, koszt projektu: 111.870 zł, 

wartość dofinansowania: 95.089,5 zł. 

4. „Podróżowanie w czasie / MiGBP”, koszt projektu: 758.612,06 zł, wartość dofinasowania: 

531.464,96  zł, wkład własny: 227.147,10zł. 

5. „Perły Pogranicza w oczach artystów”, koszt projektu: 178.963 zł, wartość dofinasowania: 

120.704 zł, wkład własny:  58.259,00 zł.  

6. „Lato w Nysie, zima w Jeseniku – budowa infrastruktury drogowo-parkingowej”, całkowita 

wartość projektu 3.309.610,55 euro (Nysa 1.684.744,35 euro, Jesenik 1.624.866,20). 

Projekty realizowane z Programu PHARE CBC: 

1. „Nysa w Szumperku - Traktem Wiedeńskim”, czas trwania 3-4.10.2001r., 58.741,50 zł 

2. „Lato w Euroregionie Pradziad”, czas trwania 06.2003r , 109.206,00 zł, 

3. „Czas Letnich Zabaw w Euroregionie Pradziad”, czas trwania 28-29.05.2004r., 69.858,00 zł 

4. „Europo! I my jesteśmy tutaj”, czas trwania 01-09.2005, 118.840,00 zł,  

Projekty realizowane z Programu Sapard: 

1. Kanalizacja w Białej Nyskiej, czas trwania 2003r., 485.216,00 zł, 

2. Akcja promocyjna walorów agroturystycznych sołectw gminy Nysa, czas trwania 2004r., 

98.000,00 zł. 

Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają bardzo duże doświadczenie we współpracy 

partnerskiej i to zarówno we współpracy pomiędzy sobą (Partnerami PN 2020) jak  

i z Partnerami z zagranicy. Jeżeli chodzi o projekty realizowane pomiędzy samymi Partnerami 

PN 2020, to trzeba tutaj wymienić przede wszystkim Powiat Prudnicki, który realizował 

projekty w Partnerstwie z Powiatem Głubczyckim oraz Gminami: Prudnik, Biała, Lubrza. Część 

Partnerów PN 2020 realizowała także ze sobą projekty w partnerstwie w ramach Euroregionu 

Pradziad. Ponadto większość Partnerów PN 2020 ma bardzo duże doświadczenie w realizacji  

projektów partnerskich realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach współpracy 

transgranicznej.  

Ponadto Wszyscy Partnerzy PN 2020 współpracują bardzo aktywnie już od dłuższego czasu ze 

swymi zagranicznymi Partnerami w ramach współpracy partnerskiej gmin, miast i rejonów 

partnerskich, co obrazuje poniższa tabela.     
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Współpraca Partnerów PN 2020 z Partnerami zagranicznymi – Regionami, 

Miastami i Gminami Partnerskimi. 

L.p. 
Partner 

Partnerstwa 
Nyskiego 2020 

Partnerzy zagraniczni – Miasta i Gminy Partnerskie  

1 
Powiat 

Głubczycki 

1.Holzminden (Niemcy), 2. Úvalno (Czechy), 3. Budišov nad Budišovkou 
(Czechy),  4. LGD Ziemia Hluczyńska (Czechy), 5. Mikroregion Ziemia 

Opawska - północny zachód (Czechy). 

2 Powiat Nyski 
1.Prowincja Campobasso (Włochy), 2. Rejon Radziechowski (Ukraina),  

3. Powiat Mainz –Bingen (Niemcy) 

3 Powiat Prudnicki 
.Město Albrechtice (Czechy), 2. Krnov (Czechy) 3. Nadwirna (Ukraina), 

4. Hlinka (Czechy), 5. Jindřichov ( Czechy) 

4 
Gmina  
Biała 

1.Marienheide (Niemcy), 2. Město Albrechtice (Czechy), 3. Vlčice (Czechy). 

5 Gmina Branice 1.Úvalno (Czechy) 

6 Gmina Głubczyce 
1.Krnov (Czechy), 2. Rusin (Czechy), 3. Saint Remy sur Avre (Francja), 4. 

Rockhausen (Niemcy), 5. Zbaraż (Ukraina) 

7 
Gmina 

Głuchołazy 
1. Miasto Jesienik (Czechy), 2. Miasto Mikulowice (Czechy), 3. Miasto Nieder – 

Olm (Niemcy), 4. Miasto Zlate Hory (Czechy). 
8 Gmina Grodków 1. Beckum (Niemcy), 2. Bohumin (Czechy), 3. Borszczow (Ukraina). 
9 Gmina Kietrz 1. Miasto Bilovec (Czechy) 

10 
Gmina 

Korfantów 

1. Friedland Mecklemburg (Niemcy), 2. Friedland Dolne Łużyce (Czechy), 3. 
Friedland Dolna Saksonia (Niemcy), 4. Frydlant nad Ostravicą (Niemcy), 5. 

Frydlant (Niemcy), 6. Prawdinsk (Rosja), 7. Mieroszów 

11 Gmina Nysa 
1. Lüdinghausen (Niemcy),  2. Jesenik (Czechy), 3. Sumperk (Czechy), 

4.Kołomyja (Ukraina), 5. Ingelheim (Niemcy), 6. Taverny (Francja).     

12 
Gmina 

Otmuchów 

1. Bernkastel-Kues (Niemcy), 2.  Gmina Varsany (Węgry), 3. Miasto Javornik 
(Republika Czeska), 4. Miasto Łopatyn (Ukraina), 5. Gmina Milo 6. 

(Włochy/Sycylia), 7. Gmina La Bourboule (Francja). 
13 Gmina Paczków 1. Miasto Einbeck, 2. Uzes (Francja), 3. Javornik (Czechy), 4. Citov 

14 Gmina Prudnik 
1. Northeim (Niemcy), 2. Bohumin (Czechy), 3. Krnov (Czechy), 4. San 

Giustino (Włochy), 5. Nadwirna (Ukraina) 

15 Gmina Lubrza 
1. Mĕsto Albrechtice (Czechy), 2. Dívčí Hrad (Czechy), 3.Hlinka (Czechy), 4. 

Slezské Pavlovice (Czechy), 5. Vysoká (Czechy), 6. Liptaň (Czechy),  

16 
Gmina 

Łambinowice 
1. Miasto Skałat na Ukrainie, 2. Gmina Kamenna, 3. Gmina Schweina-

Turyngia (Niemcy)  

17 
Gmina 

Skoroszyce 

1. Miasto Černá Voda (Czechy), 2. Miasto Kobylá nad Vidnávkou (Czechy) 3. 
Miasto Skorošice (Czechy) 4. Miasto Stará Červená Voda (Czechy) 5. Miasto 
Vápenna (Czechy) 6. Miasto Velká Kraš (Czechy), 7.Miasto Vidnava (Czechy) 

8. Miasto Žulová (Czechy) 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

III.2 Organizacja partnerstwa: wykonalność instytucjonalno-organizacyjna, 

sposób zarządzania i monitoringu 

Jeżeli wnioskodawca w momencie składania wniosku nie przedstawia umowy partnerstwa 

(gdzie szczegółowo należy opisać podział zadań między partnerami) a jedynie list intencyjny to 

szczegółowy podział zadań należy wskazać w Analizie.  W szczególności należy wskazać role i 

zadania partnerów  nie będących jednostkami samorządu terytorialnego. 

Należy uzasadnić posiadanie zdolności organizacyjnej partnerstwa w zakresie wdrożenia 

projektu.  
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W tej części należy opisać:  

- aktualny status partnerstwa wdrażającego projekt, określić jego formę prawną i/lub 

planowany model docelowy; przedmiot działań partnerstwa (np. wynikający ze statutu, umowy, 

posiadanej strategii); 

- wielkość środków niezbędnych do finansowania kosztów funkcjonowania partnerstwa oraz  

źródło ich pochodzenia; wielkość środków niezbędnych do sfinansowania kosztów wdrożenia 

projektu w ramach udziału własnego w podziale na poszczególnych członków partnerstwa oraz 

ich źródła pochodzenia; 

- strukturę zarządzania: jak będzie zorganizowane zarządzanie strategiczne projektem (lider 

partnerstwa/ komitet sterujący/ zarząd stowarzyszenia/ zarząd związku komunalnego) oraz 

zarządzanie operacyjne (już istniejąca komórka/specjalnie utworzona w ramach partnerstwa 

jednostka projektowa); 

- zdolność instytucjonalną do wdrażania projektu przez partnerów, w kontekście głównych 

zaplanowanych działań (istotnych z punktu widzenia projektu) oraz wcześniejsze 

doświadczenia partnerów w zarządzaniu/wdrażaniu podobnych projektów (finansowanymi ze 

środków funduszy strukturalnych/ Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego/ innych bezzwrotnych środków pomocowych), lub ze środków własnych, a 

wymagających koordynacji, 

- sposób pokrycia nieprzewidzianych kosztów (tj. na wypadek gdy w planie działań/ wydatków 

nie zostanie ujęty jakiś istotny produkt cząstkowy, lub jego koszty będą wyższe niż). Należy 

uwzględnić ryzyko związane z taką sytuacja również w części VI wniosku aplikacyjnego. 

Beneficjentem i wnioskodawcą realizującym Projekt jest Gmina Nysa – Lider 

Partnerstwa PN 2020, będąca jednostką samorządową jst, i posiadająca osobowość prawną. 

Gmina działa na podstawie ustawy z dn. 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.) oraz Statutu Gminy Nysa (uchwała nr II/18/2002 

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 04.12.2002r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nysa, aktualna 

uchwała  

nr XVI/217/07 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 20.12.2007r. w sprawie zmiany statutu Gminy 

Nysa). 

Członkami PN 2020 są organy  administracji samorządowej, realizujące zadania własne i 

zlecone wynikające z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 Nr 16 poz. 95 – tekst jednolity), czyli Gminy 

oraz organy  administracji samorządowej, realizujące zadania własne i zlecone wynikające z 

udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 Nr 

91 poz. 578 – tekst jednolity) czyli Powiaty. 

Aktualny status Partnerstwa Nyskiego 2020 reguluje Umowa Partnerstwa, która została 

podpisana w marcu 2013 r. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw  

i obowiązków Stron w ramach Partnerstwa, w którego skład wchodzi 17 członków, tj.: 1) Gmina 

Biała, 2) Gmina Branice, 3) Gmina Głubczyce, 4) Gmina Głuchołazy, 5), Gmina Grodków, 6) 

Gmina Kietrz, 7) Gmina Korfantów, 8) Gmina Lubrza, 9) Gmina Łambinowice, 10) Gmina Nysa – 

LIDER PARTNERSTWA, 11) Gmina Otmuchów, 12) Gmina Paczków, 13) Gmina Prudnik, 14) 

Gmina Skoroszyce, 15) Powiat Głubczycki, 16) Powiat Nyski, 17) Powiat Prudnicki,  mającego 

na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a także dalszej współpracy  

w zakresie współpracy na Obszarze Funkcjonalnym PN 2020.  
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Umowa Partnerstwa Nyskiego obowiązuje od dnia jej zawarcia: w zakresie współpracy przy 

realizacji Projektu – co najmniej do dnia upływu 5 lat od daty przyjęcia Raportu Końcowego dla 

Projektu oraz w zakresie współpracy na Obszarze Funkcjonalnym – na czas nieokreślony. 

Przedmiotowa umowa Partnerstwa Nyskiego 2020 określa zasady funkcjonowania 

Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Partnerstwa – Gminę Nysa i Partnera przy realizacji 

Projektu oraz działania mające na celu wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa – 

Obszaru Funkcjonalnego, wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru, 

wspieranie  

i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji), propagowanie wymiany 

wzajemnych doświadczeń między Partnerami. Działania PN 2020 realizowane będą  

w szczególności poprzez: złożenie wspólnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 

Projektu oraz realizowanie wspólnego Projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym  

o dofinansowanie Projektu.   

Strony Umowy Partnerstwa – Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 oświadczyli w Umowie 

Partnerstwa, że posiadają niezbędne doświadczenie oraz odpowiedni potencjał ekspercki  

i organizacyjny zapewniający wywiązanie się z przyjętych w Umowie zobowiązań i 

zapewniający powodzenie realizacji Projektu. Ponadto Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 

oświadczyli, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się 

wzajemnie  

o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotowej Umowy.  

Wartość Projektu oszacowano na kwotę 2 669 830,28 zł. Każdy Partner stosowną 

uchwałą zabezpieczył w swoim budżecie kwotę 157 048,84 zł. Zakładając 

dofinansowanie na poziomie 85% kwota dotacji wyniesie łącznie 2 269 355,74 zł (co na 

jednego Partnera da kwotę 133 491,51 zł). Wartość wkładu własnego w przypadku 

każdego z 17 Partnerów wyniesie więc 23 557,33 zł.  

Beneficjentem i wnioskodawcą realizującym Projekt jest Gmina Nysa – Lider 

Partnerstwa, będąca jednostką samorządową i posiadająca osobowość prawną. Gmina działa 

na podstawie ustawy z dn. 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 

nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.) oraz Statutu Gminy Nysa (uchwała nr II/18/2002 Rady Miejskiej 

w Nysie  

z dnia 04.12.2002r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nysa, aktualna uchwała nr 

XVI/217/07 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 20.12.2007r. w sprawie zmiany statutu Gminy Nysa). 

Liderem Partnerstwa Nyskiego 2020 jest Gmina Nysa. Lider Partnerstwa, jako instytucja 

wiodąca w Partnerstwie, odpowiedzialny jest za koordynację, zarządzanie oraz wdrożenie 

Projektu, w szczególności za:  

1. Podpisanie Umowy w sprawie dofinansowania Projektu;  

2. Występowanie w imieniu Partnerstwa i reprezentowanie go we wszystkich sprawach 

związanych z realizacją Projektu i działań Partnerstwa w tym zakresie;  

3. Reprezentowanie Partnerów przed Operatorem Programu, Krajowym Punktem 

Kontaktowym oraz przedstawicielami darczyńców, jak również podmiotami uprawnionymi do 

kontroli i audytu Projektu.  

4. Gromadzenie pozyskanych od Partnera wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do 
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przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu, jego korekt, uzupełnień  

i aktualizacji;  

5. Przygotowanie i złożenie do Operatora Programu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 

Projektu zgodnie z ogłoszeniem konkursowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla 

Programu Regionalnego z dnia 25.01.2013r.;  

6. Koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości realizacji działań w ramach 

Projektu;  

7. Podejmowanie środków naprawczych w przypadku opóźnień i nieprawidłowości w realizacji 

Projektu, a także gromadzenie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Operatora 

Programu;  

8. Koordynowanie i monitorowanie właściwej promocji Projektu, w tym jest odpowiedzialna za 

umieszczenie logo Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 

materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz innych dokumentach wytwarzanych w ramach 

Projektu;  

9. Współpracę z upoważnionymi instytucjami krajowymi oraz przedstawicielami darczyńców  

w zakresie audytu i kontroli prawidłowej realizacji Projektu;   

10. Wskazanie odrębnego rachunku bankowego Projektu w wybranym przez siebie banku, 

który będzie jedynym rachunkiem służącym do rozliczeń pomiędzy Operatorem Programu, 

Liderem Partnerstwa a Partnerami;  

11. Prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację kosztów ponoszonych na realizację Projektu oraz powiązanie płatności  

z dokonywanymi wydatkami z Projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których 

dokonano płatności;  

12. Bieżące zarządzanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym 

Projektu;  

13. Monitorowanie wydatków dokonywanych w ramach Projektu zgodnie z założonym 

budżetem Projektu;  

14. Opracowywanie i terminowe przedkładanie do Operatora Programu wniosków o płatność 

oraz raportów z realizacji Projektu na obowiązujących wzorach oraz w oparciu o informacje  

i dokumenty dostarczone przez Partnera; 

 15. Konsultowanie z Operatorem Programu wszelkich problematycznych kwestii związanych  

z realizacją harmonogramu finansowego Projektu, w tym konieczności przesunięć środków  

w budżecie Projektu. 

Natomiast Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 zobowiązani są do:  

1. Dostarczania Liderowi Partnerstwa wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania  

i realizacji wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu wraz z niezbędnymi załącznikami 

oraz dokumentami będącymi podstawą do ich opracowania.  

2. Przestrzegania terminów ustalonych w Partnerstwie na poszczególnych etapach współpracy 

partnerskiej, w tym przy opracowywaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu, 

realizacji i rozliczania Projektu.   

Ponadto w celu prawidłowej realizacji Projektu, wymagającego wzajemnego współdziałania 
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Partnerzy zobowiązują się do:  

a) przekazywania na wniosek Lidera Partnerstwa wszelkich informacji, danych, zestawień  

i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu, danych, 

zestawień i innych dokumentów,  

b) konsultowania, weryfikowania i zatwierdzenia zapisów dokumentów strategicznych, 

weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów strategicznych.  

3. Zapewnienia  odpowiedniego udziału/wkładu w realizację Projektu m.in. w zakresie zasobów 

ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych, udzielania pisemnej informacji o stanie 

zaawansowania realizacji Projektu, przygotowywanej na każde żądanie Lidera Partnerstwa;  

4. Poddania realizacji Projektu audytowi oraz kontroli ze strony Operatora Programu oraz 

upoważnionych instytucji krajowych i strony państw – darczyńców oraz udostępnienia 

wszelkich wymaganych dokumentów w tym zakresie;  

5. Poinformowania Lidera Partnerstwa o wszczęciu kontroli Projektu w siedzibie Partnera;  

6. Respektowania i przestrzegania wszelkich zaleceń i terminów określonych przez 

upoważnione instytucje w zakresie realizacji Projektu, w tym w celu naprawy i usunięcia 

ewentualnych uchybień lub nieprawidłowości;  

7. Właściwej promocji Projektu, w tym do umieszczenia logo Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego w materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz 

innych dokumentach wytwarzanych w ramach Projektu;  

8. Zapewnienia środków finansowych na realizację Projektu zgodnie z budżetem wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu w zakresie przekazania Liderowi Partnerstwa - 

środków własnych w wysokości 1/17 wartości całkowitej Projektu, które będą stanowiły 

finansowanie Projektu w zakresie dotyczącym danego Partnera;  

9. Prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację środków związanych z realizacją Projektu – w zakresie przekazanych środków 

własnych stanowiących finansowanie Projektu w zakresie dotyczącym danego Partnera oraz 

środków otrzymanych od Lidera Partnerstwa jako dofinansowanie;  

10. Współpracy z Liderem Partnerstwa w przygotowaniu raportów z realizacji Projektu oraz 

wniosków o płatność oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących 

realizowanych przez niego działań w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie  

i terminowe złożenie wniosku o płatność przez Lidera Partnerstwa;  

11. W przypadku zgłoszenia uwag do wniosku o płatność przez Operatora Programu 

niezwłocznego dostarczenia wymaganych wyjaśnień i/lub dokumentów dotyczących 

realizowanych przez Partnera działań;  

12. Pokrycia w całości wydatków niekwalifikowalnych koniecznych dla realizacji Projektu – 

 w wysokości 1/17 przypadającej na danego Partnera, w tym wydatków wykraczających poza 

całkowitą wartość Projektu;  

13. Zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu – działań przypadających na danego 

Partnera, wynikającego z wniosku o dofinansowanie Projektu, w okresie kwalifikowalności 

wydatków; współdziałania z Liderem Partnerstwa w taki sposób, aby zostały zrealizowane cele 

Projektu oraz osiągnięte wskaźniki określone we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie 

Projektu oraz w Umowie o dofinansowanie Projektu, a także zapewnienia trwałości efektów 
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Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu;  

14. Informowania Lidera Partnerstwa o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach  

w realizacji Projektu, wynikających z udziału Partnerów w Projekcie, w trakcie realizacji 

Projektu oraz po jego zakończeniu aż do upływu 5 lat – współpracowania z podmiotami 

upoważnionymi przez Operatora Programu, instytucjami krajowymi i strony państw – 

darczyńców – do przeprowadzania oceny Projektu, a w szczególności do przekazywania tym 

podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu we wskazanym przez nie 

zakresie i terminach oraz do uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz badaniach 

ewaluacyjnych. 

Koordynatorem Projektu będzie Lider Partnerstwa – Gmina Nysa. Będzie ona 

odpowiedzialna m.in. za koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości 

realizacji działań w ramach Projektu.   

Dla potrzeb realizacji Projektu zostanie utworzone Biuro Projektu mieszczące się w Urzędzie 

Miejskim w Nysie. W skład Biura Projektu wejdą przedstawiciele: Gminy Nysa – Lidera 

Partnerstwa, Powiatu Głubczyckiego, Powiatu Nyskiego, Powiatu Prudnickiego. Ponadto dla 

potrzeb realizacji Projektu, czyli opracowywania czterech dokumentów strategicznych, zostaną 

utworzone zespoły robocze ds. każdej z czterech strategii. Każdy z zespołów roboczych ds. 

danej strategii będzie pracował nad dokumentem od początku do końca (zespoły robocze ds. 

strategii zostaną powołane w momencie otrzymania decyzji o dofinansowaniu Projektu), tzn.: 

będzie odpowiedzialny za zatwierdzenie opracowanych przez podmiot odpowiedzialny za 

opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ – zapisów dokumentu SIWZ, w tym 

umowę  

z wykonawcą poszczególnych strategii (harmonogram realizacji) dla potrzeb przeprowadzenia 

postępowania przetargowego, przyjęcie do realizacji zapisów umowy podpisanej przez Lidera 

Partnerstwa i wykonawcę danej strategii, koordynację prac nad dokumentem – jego 

opracowaniem i procesem konsultacji. Następnie każdy zespół roboczy będzie odpowiedzialny 

za odbiór protokołem odbioru opracowanego dokumentu, oraz będzie odpowiedzialny za 

przygotowanie wzoru uchwały przyjmującej opracowany dokument. Ostatecznie wszystkie 

opracowane dokumenty strategiczne zostaną przyjęte przez wszystkich Partnerów w drodze 

uchwał organów stanowiących.  

Strony Umowy Partnerstwa Nyskiego 2020 – Partnerzy w Umowie Partnerstwa zobowiązali się 

do stałego wzajemnego przekazywania wszelkich informacji związanych z realizacją Projektu. 

Przepływ informacji pomiędzy Liderem Partnerstwa a Partnerami będzie następował poprzez: 

bieżące kontakty Biura Projektu z wyznaczonym przedstawicielem Partnera lub zespołami ds. 

realizacji strategii, robocze spotkania Biura Projektu, spotkania zespołów ds. realizacji strategii  

i innych osób zaangażowanych w realizację Projektu. Podczas tych spotkań omawiane będą 

bieżące kwestie związane z Projektem. Spotkania zespołów roboczych będą się odbywały 

minimum raz na kwartał lub jeżeli zajdzie taka potrzeba raz w miesiącu.  Notatki ze 

spotkań roboczych Biura Projektu sporządzał będzie pracownik merytoryczny ds. realizacji 

Projektu. Następnie będzie je przedkładał Koordynatorowi Projektu. Ponadto podczas realizacji 

Projektu będą sporządzane miesięczne sprawozdania zespołów roboczych ds. danej strategii 

wraz z rzeczowym harmonogramem zaawansowania realizacji zadania. Dokumenty te będą 

przedkładane do Biura Projektu. Ponadto na każde żądanie Lidera Partnerstwa będą 

sporządzane pisemne informacje o stanie zaawansowania realizacji Projektu. Jeżeli chodzi  

o kwestie mniej istotne, to będą pojawiały się ustne wyjaśnienia i uzgodnienia pomiędzy 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

155 
 

zespołami roboczymi ds. strategii a Biurem Projektu.  

Finansowanie wystąpienia ewentualnych kosztów niekwalifikowanych projektu.  

Budżet przedmiotowego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” nie zakłada zaistnienia 
kosztów niekwalifikowalnych w Projekcie. Podjęte uchwały przez Partnerów PN 2020 wynikają 
z założenia, że całkowita wartość Projektu w 100% równa się kosztom kwalifikowanym 
Projektu. Jeżeli jednak wystąpią takie sytuacje, jak:  

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu pojawią się wyższe kwoty opracowania strategii niż 
oszacowane w Projekcie (tym samym  nadwyżka to koszt niekwalifikowany Projektu),   

 2. W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu mogą pojawić się koszty nie ujęte  
w kosztorysie zadania np. koszt dodatkowych analiz, badań, konsultacji,  

3. W wyniku kontroli Projektu np. 2 lata po zakończeniu realizacji okaże się, że któryś z kosztów 
nie zostanie ujęty jako koszt kwalifikowany.  

Wszystkie te koszty niekwalifikowalne będą finansowanie po równo przez wszystkich 
Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020.  

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Projektem (roli jaką będą pełnić 

Partnerzy oraz Lider Partnerstwa – Gmina Nysa) zostały zawarte również w rozdziale  III. 

Partnerstwo – analiza instytucjonalna i organizacyjno-prawna oraz w Umowie 

Partnerstwa Nyskiego 2020 stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie 

niniejszego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”.     

W poniższych tabelach zostały przedstawione wcześniejsze doświadczenia wszystkich 

Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020 w zarządzaniu/wdrażaniu podobnych projektów 

(finansowanych ze środków funduszy strukturalnych/ Mechanizmu Finansowego EOG/ 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego/ innych bezzwrotnych środków pomocowych), lub ze 

środków własnych, a wymagających koordynacji.  

 

Doświadczenie Partnerów w realizacji Projektów ze środków UE, EOG lub innych 
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1 
Powiat 

Głubczycki 

1.„Odbudowa i 

modernizacja drogi 

na odcinku Trebom-

Kietrz” 

2009 
2.476.905,55 

EUR 
2.105.369,72 EUR EFRR 

2.„Fundusz 

Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia 

„Lepsza 

komunikacja- lepsza 

2011 
19.062,50 

EUR 
16.203,12 EUR EFRR 
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pomoc” 

3.„Przebudowa 

odcinka drogi 

powiatowej nr 

1215O obejmujący 

ulicę Grunwaldzką 

w miejscowości 

Głubczyce oraz 

budowę chodnika 

wraz z kanalizacją w 

ciągu drogi nr 

1215O ul. 

Grunwaldzka na 

odcinku 350 mb”. 

2009 
2.929.446,06 

PLN 
2.461.259,88 PLN 

EFRR (RPO 

WO) 

4.„Przebudowa 

odcinka drogi 

powiatowej nr 

1216O od 

skrzyżowania z 

drogą krajową nr 38 

do miejscowości 

Gołuszowice”. 

2011 
2.068.499,67 

PLN 
1.690.600,40 PLN 

EFRR (RPO 

WO) 

2 
Powiat 

Nyski 

1.„Przebudowa ulic 

Sudecka, 

Mickiewicza w 

Nysie” 

27.06.2008 

- 

30.10.2009  

1.818.936,70 

zł 
1.497.014,00 zł 

EFRR (RPO 

WO) 

2.„Przebudowa 

drogi nr 1534O w 

miejscowości 

Jasienica Dolna” 

09.11.2009

- 

30.10.2010 

1.366.858,02 

zł 
1.159.859,26 zł 

EFRR (RPO 

WO) 

3.„Przebudowa 

drogi powiatowej w 

miejscowości 

Malerzowice 

Wielkie” 

26..09.2008

-

07.07.2009. 

1.415.994,56 

zł 
1.049.345,77 zł 

EFRR (RPO 

WO) 

3 
Powiat 

Prudnicki 

1.„Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 

1208 O Biała - Solec 

- Wilków na odcinku 

od m. Biała do m. 

Rostkowice - etap II” 

2010 2.682.131,44 2.270.342,62 
EFRR (RPO 

WO) 

2."Przebudowa ulic 

Moniuszki i Nyskiej 

w Białej w celu 

podwyższenia 

standardu drogi 

powiatowej" 

     2008 1.436.519,04 1.221.04,18 
EFRR (RPO 

WO) 

4 
Gmina  

Biała 

1.„Rozbudowa 

kanalizacji 

sanitarnej w Białej 

(ul. Prudnicka, 

Czarna, 1-go Maja, 

2009-2010 
1 058 043,00 

zł 
586 039,00 zł EFRROW 
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Szkolna, Reymonta i 

Oświęcimska)” 

2.„Budowa dróg 

(ulic) na Oś. 40-lecia 

w Białej”  

2006-2007 1023729,9 zł 870 170,41 zł ZPORR ( EFRR) 

3.„Remont 

budynków 

komunalnych przy 

ul. Armii Ludowej 6-

8 w Białej”  

2007-2008 
1.428.172,82 

zł 
445.071,73 zł ZPORR ( EFRR) 

4.„Remont i 

wyposażenie 

zabytkowej sali 

widowiskowo-

konferencyjnej w 

budynku Urzędu 

Miejskiego w Białej”  

2008-2010 941.021,72 zł 790.458,24 zł 
RPO WO ( 

EFRR) 

5.„Wiejskie  

centrum 

kultury 

i rekreacji” 

2005-2006 278.218,61 zł 175.025zł 
SPO ROL ( 

EFOiGR ) 

6.„Utworzenie 

Centrum Integracji i 

Rekreacji w 

Pogórzu”  

2009-2010 178.616,58 zł 97.825,80 zł 
PROW 2007-

2013 ( EFR) 

5 
Gmina 

Branice 

 

1. „Park historyczny 

we Włodzieninie” 

 

Od 01.2010 

do 12.2010  

 

1 116 920,00 

zł 

 

949 382,00 zł 

 

RPO WO 

2. „Budowa i 

przebudowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej w Gminie 

Branice w 

miejscowościach: 

Branice, Lewice i 

Michałkowice” 

 

 

Od 2009 do 

2010 r. 

 

 

4 685 135,93 

zł 

 

 

3 187 354,60 zł 

 

 

RPO WO 

3.”Zwiększenie 

dostępności oraz 

atrakcyjności oferty 

edukacyjnej w 

Gminie Branice 

poprzez zakup 

nowoczesnego 

wyposażenia dla 

trzech szkół 

podstawowych i 

 

Od 07 

.2010 – 

09.2010 

 

 

247 990,47 zł 

 

 

201 977,91 zł 

 

 

RPO WO 
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gimnazjum” 

4. „Wzmocnienie 

działania straży 

pożarnych przy 

powodziach”. 

Od 12.2008 

Do 09. 

2012 

2 169 588,00 

Euro 
1 802 345,00 Euro 

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego – 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczn

ej na lata 2007 

– 2013 r. 

Republika 

Czeska – 

Polska 

5. „Adaptacja 

budynku byłego 

żłobka wraz z 

zagospodarowanie

m terenu na 

6.”Centrum 

aktywizacji 

społeczno-

gospodarczej w 

Branicach” 

10.2010- 

08.2013 

2 808 355,56 

zł 
2 278 819,09 zł RPO WO 

6 
Gmina 

Głubczyce 

1.„Budowa drogi 

Gadzowice – Granica 

Państwa (Rusin)” 

2007 
1.350.000,00z

ł 
1.000.000,00 zł Źródła UE 

2.„Przebudowa ulicy 

Kochanowskiego w 

Głubczycach” 

2010 
3.642.000,00 

zł 
2.677.000,00 zł Źródła UE 

3.„Budowa 

Obwodnicy w 

miejscowości 

Zubrzyce” 

2011 
5.515.000,00 

zł 
4.400.000,00 zł Źródła UE 

7 
Gmina 

Głuchołazy 

1.„Modernizacja sali 

widowiskowej 

Centrum Kultury w 

Głuchołazach” 

2009 
2.350.980,00 

zł 
1.617.709,00 zł 

EFRR (RPO 

WO) 

2.„Przebudowa 

drogi gminnej - Ulica 

Chopina w 

Głuchołazach” 

2009-2010 
2.715.714,00 

zł 
1.908.683,00 zł 

EFRR (RPO 

WO) 

3.„Rozbudowa dróg 

gminnych – ul. 

Karłowicza i ul. 

Lompy w 

Głuchołazach i 

Konradowie” 

2011-2012 
6.205.655,00 

zł 
4.982.845,00 zł 

EFRR (RPO 

WO) 

4.„Rewitalizacja 
2012-2013 

6.414.104,00 
3.423.009,00 zł 

EFRR (RPO 
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przestrzeni 

miejskiej centrum 

miasta Głuchołazy” 

zł WO) 

8 
Gmina 

Grodków 

1.„Przebudowa dróg 

gruntowych z 

kanalizacją 

deszczową – Osiedle 

Mieszkaniowe   

Kwiatowa w 

Grodkowie – etap II” 

2005-2006, 

2008 

1.940.990,44z

ł 
547.183,28 zł EFRR 

2.„Budowa dóg 

gminnych wraz z 

budową kanalizacji 

deszczowej na 

osiedlu Kościuszki-

Żeromskiego w 

Grodkowie” 

2008-2010 
1.985.142,16 

zł 
1.587. 867,83 zł EFRR 

3.„Rowerem z 

Grodkowa do 

Jesenika” 

2009 77.950,00 zł 74.049,50 zł 

Fundusz 

Mikroprojektó

w 

4.„Budowa drogi 

gminnej Starowice 

Dolne – 

Wojnowiczki” 

2011 
1.296.625,28 

zł 
1.096.367,14 zł EFRR 

5.„Modernizacja 

alejek spacerowych 

w parku przy ul. 

Elsnera w 

Grodkowie” 

2013 56.696,95 zł 25.000,00 zł EFRROW 

9 
Gmina 

Kietrz 

1.„Odbudowa i 

modernizacja drogi 

na odcinku Trebom 

– Kietrz” 

VI 2009-X 

2010 
781.735,17 zł 545.704,36 zł EFRR 

10 
Gmina 

Korfantów 

1.„Budowa odcinka 

ul. Mickiewicza z 

łącznikiem 

drogowym 

pomiędzy ul. 

Mickiewicza i ul. 

Słowackiego w 

Korfantowie” 

2006 377 924,16 zł 262.981,38 zł 
ZPORR 

 

11 Gmina Nysa 

1.„Rozbudowa 

Regionalnego 

Centrum 

Gospodarki 

Odpadami - Nysa w 

miejscowości 

Domaszkowice etap 

II” 

2011 
21.413.045,0

0 zł 
13.717.405,79 zł 

POIŚ 2007-

2013  
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2.„Zakup taboru 

autobusowego dla 

Gminy Nysa” 

2010 
4.530.747,59 

zł 
3.151.680,57 zł 

RPO WO 2007-

2013 

3.„Budowa drogi w 

ulicy Dubois w Nysie 

– etap I” 

2010 
1.779.643,07 

zł 
961.138,46 zł 

RPO WO 2007-

2013 

4.„Budowa instalacji 

do wytwarzania 

energii elektrycznej 

i cieplnej w 

kogeneracji na bazie 

gazu ziemnego GZ-

50 w Nysie przy ul. 

Jagiellońskiej10 a - 

NEC 2010” 

2010 
5.592.375,24 

zł 
2.037.591,00 zł 

RPO WO 2007-

2013 

5.„Zagospodarowani

e fortecznej Wieży 

Ciśnień w Nysie 

wraz z terenem 

przyległym” 

2010 
4.728.490,34 

zł 
2.828.854,64 zł 

RPO WO 2007-

2013 

6.„Adaptacja 

budynku przy 

Gimnazjum nr 2 w 

Nysie na potrzeby 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz 

inkubatora 

organizacji 

społecznych” 

2009 
4 397 701,61 

zł 
3 077 270,07 zł 

RPO WO 2007-

2013 

7.„Przebudowa 

Nyskiego Domu 

Kultury im. Wandy 

Pawlik przy ul. 

Wałowej w Nysie                

/NDK” 

2009 
5 393 761,23 

zł 
3 774 042,66 zł 

RPO WO 2007-

2013 

8.„Opolska eSzkoła, 

szkołą z 

przyszłością                 

/2009/GZO” 

2009 
2 500 000,00 

zł 
2 125 000,00 zł 

RPO WO 2007-

2013 

9.„Przebudowa dróg 

w pasie ul. 

Baligrodzkiej i 

Rejtana w Nysie” 

2008 
2.563.749,59 

zł 
1.997.880,76 zł 

RPO WO 2007-

2013 

12 
Gmina 

Otmuchów 

1.Rewitalizacja 

terenu rekreacyjno 

wypoczynkowego 

„Solarium” wraz z 

monitoringiem i 

remontem kina 

„Podzamcze” w 

 

 

2009- 2013 

 

 

1 910 906,01 

zł 

 

 

1 279 724,47 zł 

 

 

505 000,00 
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Otmuchowie”. 

2.„eSzkoła, szkoła 

ku przyszłości” 

 

2011-2012 

 

505 000,00 zł 

 

404 000,00 zł 

 

RPO WO 2007-

2013 

3.„Budowa 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych w 

Kałkowie” 

 

2008 

 

1 155 940,74 

zł 

 

710 619,00 zł 

 

 

PROW 

4.„Remont świetlicy 

wiejskiej w 

Jarnołtowie wraz 

zapleczem 

kuchennym i 

węzłem sanitarnym 

oraz remontem 

boiska 

wielofunkcyjnego w 

miejscowości 

Maciejowice”. 

 

 

 

2009 

 

 

 

755 301,95 zł 

 

 

 

464 324,00 zł 

 

 

 

PROW 

 

5.„Remont boiska w 

Kałkowie” 

 

2011 

 

435 529,05 zł 

 

313 972,00 zł 

 

PROW 

13 
Gmina 

Paczków 

1.„Podniesienie 

jakości oferty 

edukacyjnej szkół 

podstawowych i 

gimnazjum w 

Gminie Paczków” 

 

2011 
613.297,88 zł 464.946,32 zł 

RPO WO 2007-

2013 

2.„Modernizacja i 

rozbudowa 

miejskiej sieci 

kanalizacyjnej w 

Paczkowie” 

2009-2011 
8.394.403,12 

zł 
5.783.104,10 zł 

RPO WO 2007-

2013 

3.„Remont 

konserwatorski i 

adaptacja na 

działalność 

kulturalną Domu 

Kata w Paczkowie w 

celu zwiększenia 

roli zabytków w 

rozwoju kultury i 

turystyki” 

2010 438.737,62 zł 289.127,63 zł 
RPO WO 2007-

2013 

4.„Remont domów 

kultury w 

miejscowościach 

Dziewiętlice i 

2012 584.802,26 zł 356.586,00 zł 
PROW 2007-

2013 
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Trzeboszowice” 

5.„Rewitalizacja 

murów obronnych 

wraz z wieżami 

bramnymi  

i basztami oraz 

terenem plantów  

miejskich w 

Paczkowie” 

2011-2013 
1.996.503,59 

zł 
1.696.613,25 zł 

RPO WO 2007-

2013 

6.„Opolska eSzkoła, 

szkołą ku 

przyszłości”        

2010-2012 
2.000.000,00 

zł 
1.700.000,00 zł 

RPO WO 2007-

2013 

14 
Gmina 

Prudnik 

1.„III etap 

rewitalizacji 

infrastruktury 

śródmieścia 

Prudnika” – projekt 

w trakcie realizacji 

 

2010-2013 9.308.147,45 

zł 
5.201.392,23 zł 

RPO WO 2007-

2013 

2.„Redukcja emisji 

zanieczyszczeń w 

otulinie i 

bezpośrednim 

sąsiedztwie Parku 

Krajobrazowego 

„Góry Opawskie” - 

termomodernizacja 

grupy placówek  

oświatowych w 

Gminie Prudnik” – 

projekt 

zrealizowany. 

 

2007-2008 

2.815.328,00 

zł 
1.703.592,00 zł 

Mechanizm 

Finansowy 

Europejskiego 

Obszaru 

Gospodarczego 

3.„Stworzenie 

Regionalnego 

Inkubatora 

Przedsiębiorczości 

w Prudniku” 

2010-2013 
7.003.572,99 

zł 
4.780.967,19 zł 

RPO WO 2007-

2013 

4.„Stworzenie 

regionalnej bazy 

turystyczno – 

noclegowej 

przedgórza – Gór 

Opawskich” 

2009-2011 
11.304.527,4

3 zł 
5.518.579,27 zł 

RPO WO 2007-

2013 
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5.„Stworzenie bazy 

materialnej rozwoju 

ponadlokalnej 

oferty kulturowej-

przebudowa 

renesansowej 

rezydencji 

Hermanna Frankla” 

2009-2011 
8.125.702,62 

zł 
6.412.315,80 zł 

RPO WO 2007-

2013 

6.„Wdrożenie 

nowych technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych w 

procesy 

dydaktyczne 

placówek 

edukacyjnych 

Gminy Prudnik” 

2010 271.539,06 zł 230 808,20 zł 
RPO WO 2007-

2013 

7.„Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej 

obiektów 

użyteczności 

publicznej Gminy 

Prudnik” 

2009-2010 
1 618 438,40 

zł 
809 219,20 zł 

RPO WO 2007-

2013 

15 
Gmina 

Lubrza 

1.„Aktywizacja 

rozwoju 

agroturystyki w 

gminie Lubrza” 

Program Phare’97 

Integracja 

Europejska 

1999-2000 14.316,20 zł 11.463,20 zł 

Phare’97 

Integracja 

Europejska 

2.„Dzień czeski i 

polski w ramach 

Dnia Lubrzy” – 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

Phare 

2000 16.240,35 zł 10.694,21 zł  Phare CBC  

3.„Ścieżki rowerowe 

Gminy Lubrza” 
2001 15.815,76 zł 11.715,95 zł 

Phare CBC 

Fundusz 

Małych 

Projektów w 

Euroregionie 

Pradziad 

4.„Warsztaty 

Plastyczne” – 

Program 

Współpracy 

Przygranicznej 

Phare – 

2003 40.524,00 zł 29 164,00 zł 

Phare CBC 

Fundusz 

Małych 

Projektów w 

Euroregionie 

Pradziad 
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5.„Modernizacja 

budynku Caritas w 

Lubrzy polegająca 

na wykonaniu 

termoizolacji” 

2005 109.124,61 zł 

81.843,45 zł z 

EFRR, 

10.912,47 zł z 

Budżetu Państwa 

Zintegrowany 

Program 

Operacyjny 

Rozwoju 

Regionalnego 

współfinansow

any ze 

środków EFRR 

6.„Szkolenie 

językowe dla 

pracowników 

Urzędu Gminy i 

Jednostek 

Organizacyjnych 

Gminy” 

2005-2006 304.450,00  zł 

228.337,50 zł, 

76.112,50 PLN z 

Budżetu Państwa. 

Zintegrowany 

Program 

Operacyjny 

Rozwoju 

Regionalnego 

współfinansow

any ze 

środków 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego – 

ZPO RR 

7.„Modernizacja 

Wiejskiego Domu 

Kultury  w Olszynce 

2010 448.516,17 zł 258.423,52 zł 

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich  na 

lata 2007-2013 

8.„eUrząd dla 

mieszkańców 

Opolszczyzny” 

2004-2006 186.184,01 zł 132.995,65 zł 
Samorząd 

Województwa 

9. „Tradycje, 

obrzędy, obyczaje 

Gminy Lubrza i 

gmin partnerskich” 

2006-2007 109.560,00 zł 

82 170,00 zł,  w 

tym z budżetu 

państwa 10 

956,00 zł 

INTEGRA IIIA 

Czechy – 

Polska 

Fundusz 

mikroprojektó

w w 

Euroregionie 

Pradziad 

10.„Modernizacja 

drogi gminnej Nr 

107318 w Trzebinie 

w celu poprawy 

stanu lokalnej 

infrastruktury 

drogowej” 

2009 825.867,09 zł 684.108,90 zł 

EFRR w 

ramach RPO 

WO 

11.„Sieć 

wodociągowa 

tranzytowa 

Dytmarów - Lubrza 

wraz z pompownią 

strefową w 

miejscowości 

Lubrza” 

2010-2011 648.987,71 zł 400.617,00 zł 

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich  na 

lata 2007-2013 
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12.„Wyrównanie 

szans edukacyjnych 

uczniów z Gminy 

Lubrza” 

2010-2011 146.097,06 zł 142.606,88 zł 

Program 

Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

2007-2013 

16 

Gmina 

Łambinowic

e 

1.„Złota Kosa-X 

Turniej Żniwowania 

Metodami 

Tradycyjnymi w 

Piątkowicach” 

 

09.11.2009

-

30.09.2010 

 

23.279,48 zł 

 

14.490,00 zł 

 

PROW 2007-

2013 

Oś 4. Leader 

2.„Zagospodarowani

e skweru w centrum 

wsi Wierzbie” 

09.11.2009

- 

17.11.2011 

316.076,21 zł 189.924,00 zł 
PROW 2007-

2013 

3.„Budowa obiektu 

rekreacyjno-

sportowego w 

Jasienicy Dolnej 

obejmująca budowę 

boiska wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą” 

 

05.11.2009

-

31.12.2010 

 

447.588,95 zł 

 

230.458,00 zł 

 

EFRROW 

17 
Gmina 

Skoroszyce 

1.„Budowa wiaty 

festynowej w 

Makowicach” 

2007 59.889,00 zł 29.318,00 zł 

PROW 

„Odnowa Wsi” 

 

2.„Rozbudowa 

świetlicy wiejskiej w 

Makowicach” 

2009 / 

2010 
287.300,00 zł 116.821,00 zł 

PROW na lata 

2007-2013 w 

ramach 

programu 

„Odnowa i 

rozwój wsi” 

3.„Remont świetlic 

w Starym 

Grodkowie i 

Chróścinie” 

2010 175.574,73 zł 79.840,00 zł 

PROW na lata 

2007-2013 w 

ramach 

programu 

„Odnowa i 

rozwój wsi” 

4.„Budowa 

kanalizacji w 

Skoroszycach” 

2009 / 

2010 

3.074.992,57 

zł 
1.649.578,00 zł 

PROW na lata 

2007-2013, 

działanie 321 

5.„Nasze małe 

ojczyzny – 800-lecie 

Starego Grodkowa” 

2010 20.799,17 zł 19.759,21 zł 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgraniczn

ej RCz-RP 

2007-2013 

w zakresie 

Mikroprojektó
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w 

6.„Wyposażenie 

placu zabaw jako 

miejsca pełniącego 

funkcję rekreacyjno 

– sportową w 

miejscowości 

Sidzina” 

 

2012 24.137,34 zł 12.598,48 zł 
PROW – „Małe 

Projekty” 

7.„Zagospodarowani

e części terenu przy 

świetlicy wiejskiej w 

Makowicach na 

miejsce do 

grillowania” 

 

2012 16.200,28 zł 9 219,67 zł 
PROW – „Małe 

Projekty” 

8.„Wymiana podłogi 

w świetlicy wiejskiej 

w miejscowości 

Mroczkowa” 

2012 38 167,59 zł 

21 493,75 zł 

wypłacono 

07.12.2012 

PROW – „Małe 

Projekty” 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Doświadczenie Partnerów w realizacji Projektów nie inwestycyjnych (miękkich) 

realizowanych ze środków UE, EOG lub innych środków zewnętrznych  

L
.p

. 

P
a

rt
n

e
r 

T
y

tu
ł 

p
ro

je
k

tu
 

O
k

re
s 

re
a

li
za

cj
i 

W
a

rt
o

ść
 

p
ro

je
k

tu
 

W
a

rt
o

ść
  

d
o

fi
n

a
n

so
w

a
n

ia
 

Ź
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d
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a
n
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w

a
n
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1 

Powiat 

Głubczy

cki 

1.„Nabycie 

umiejętności i 

uprawnień do 

kierowania 

pojazdami 

zwiększających 

atrakcyjność i 

kompetencje 

uczniów szkół 

zawodowych 

poprzez 

zorganizowanie 

kursów prawa 

jazdy” 

2008-

2009 

58.775,00 

zł 
51.125,00 zł EFS 

2. „Zwiększenie 2011- 626.952,00 
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kompetencji kadr 

urzędów 

administracji 

samorządowej w 

powiecie 

głubczyckim” 

2012 zł 626.952,56 zł EFS 

3. „Poprawa 

warunków 

kształcenia 

praktycznego 

poprzez 

unowocześnienie i 

modernizację 

Warsztatów przy 

Zespole Szkół 

Mechanicznych w 

Głubczycach” 

2009-

2010 

2.178.337,2

0 zł 
1.781.047,12 zł EFRR (RPO WO) 

2 
Powiat 

Nyski 

1.„Lepszym być” 
2011-

2012 

754.898,00 

zł 
641.663,00zł POKL 

2. „Równamy do 

najlepszych” 

2011 409.925,00 

zł 
348.436,00 zł POKL 

3. „Wysokie 

kwalifikacje – moja 

lepsza przyszłość” 

 

2009 
597.480,00 

zł 
507.858,00 zł POKL 

4.„Innowacyjna 

Nysa” 

01.06.20

12-

30.11.20

13 

195.100,00 

zł 

195.100,00 zł POKL 

3 

Powiat 

Prudnic

ki 

1.„Podniesienie 

kompetencji kadr 

samorządów 

Powiatu 

Prudnickiego” 

2010-

2011 

670.306,00 

zł 
569.760,10 zł POKL 

2.„Proces 

Aktywizacyjny to 

istota a nie 

etykieta” 

2008-

2010 

369.800,00 

zł 
314.330,00 zł POKL 

3.“APS – 

Aktywność, praca, 

stabilizacja” 

2008-

2010 

2.610.590,0

0 zł 
2.219.001,50 zł POKL 

4 
Gmina  

Biała 

1.„Po ziemi 

bialskiej na dwóch 

kółkach – etap II” 

2011-

2012 

59 234,09 

zł 
50 348,97 zł EFRR 

5 
Gmina 

Branice 

1. "Zwiększenie 

kompetencji kadr 

urzędów 

administracji 

samorządowej w 

od 

12.2010 

do 

02.2012 

697.452,56 

zł 
626 952,56 zł EFS 
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powiecie 

głubczyckim" 

 

 

r. 

2. „Wzmocnienie 

działania polskich i 

czeskich jednostek 

OSP” 

05.2010r 

– 

08.2010 

57 915,00 

zł 
55 019,25 zł POWT 

3. „Turystyczna 

wizytówka gmin: 

Branice i Upalno” 

12.2009-

08.2010r

. 

111 500,00 

zł 
105 925,00 zł POWT 

4. „Program zajęć 

dodatkowych 

wspierających 

rozwój 

kompetencji 

kluczowych 

uczniów szkół 

gimnazjalnych 

województwa 

opolskiego w roku 

szkolnym 

2010/2011” 

12.2010-

06.2011 

165 000,00 

zł 
165 000,00 zł POKL 

5. „Wiedza oknem 

na świat” 

10.2009- 

12.2010 

47 179,99 

zł 
47 179,99 zł POKL 

6 

Gmina 

Głubczy

ce 

1.„Zwiększenie 

kompetencji kadr 

urzędów 

administracji 

samorządowej w 

powiecie 

głubczyckim” 

 

2010-

2012 

 

697.452,56 

zł 

 

626.952,56 zł 

POKL - EFS  

7 

Gmina 

Głuchoł

azy 

1.„Wyrównanie 

szans i jakości 

usług edukacyjnych 

uczniów szkól 

podstawowych i 

gimnazjalnych na 

terenie Gminy 

Głuchołazy” 

Od 2008 

do 2010 

378.340,00 

zł 
0,00 zł EFS (POKL) 

2.„Udoskonalenie 

funkcjonowania i 

oferty edukacyjnej 

oddziału 

przedszkolnego w 

miejscowości 

Bodzanów” 

 

2008-

2009 

60.000,00 

zł 
900,00 zł  EFS (POKL) 
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3.„Edukacja dla 

najmłodszych” 

2010-

2013 

312.910,00 

zł 
0,00 zł EFS (POKL) 

8 

Gmina 

Grodkó

w 

1.„Skorupka – 

wsparcie dla 

edukacji 

przedszkolnej na 

obszarach 

wiejskich w Gminie 

Grodków” 

2010-

2011 

459.768,00 

zł 

 

459.768,00 zł 

 

EFS / POKL 

2.„Mądrzejsi, 

pewniejsi” 

2010-

2011 

282.030,00 

zł 

282.030,00 zł  

3.„Skorupka 2 – 

wsparcie dla 

edukacji 

przedszkolnej na 

obszarach 

wiejskich w Gminie 

Grodków” 

2011-

2012 

290.280,00 

zł 

254.976,00 zł EFS / POKL 

4.„Wsparcie dla 

przedszkola w 

Grodkowie” 

2011-

2012 

50.000,00 

zł 

42.496,48 zł EFS / POKL 

9 
Gmina 

Kietrz 

1.”Akademia 

Przygody” 

IX 2008-

VI 2009 

385.665,00 

zł 
385.665,00 zł EFRR 

2. „Więcej, lepiej, 

weselej” 

IX 2010 

– VII 

2011 

123.025,00 

zł 

121.130,00 zł EFS 

3. „Polsko-czeskie 

spotkania 

integracyjne. 

Dzierżysław, 

Ściborzyce Wlk 

2006” 

2006 
10.397,34  

EURO 
8.547,12 EURO EFRR, budżet państwa 

4. „17 lat 

wspólnych działań 

– 10 lat 

partnerskiej 

współpracy” 

2009 
9.090,26 

EURO 
7.726,72 EURO EFRR 

5. „Wymiana 

doświadczeń w 

pracy 

samorządowej 

pracowników gmin 

Kietrz i Bilovec” 

2009-

2010 

5.258,24 

EURO 
4.995,34 EURO EFRR, budżet państwa 

1

0 

Gmina 

Korfant

ów 

1.„Program 

indywidualizacji 

nauczania i 

wychowania 

uczniów klas I-III 

szkół 

2013 
92.605,00 

zł 
92.605,00 zł POKL 
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podstawowych” 

2.„Więcej, lepiej, 

szybciej rozwój 

kompetencji 

kluczowych 

uczniów szkół 

Gminy Korfantów 

w roku szkolnym 

2012/2013” 

2012 
314.694,50 

zł 
314.694,50 zł POKL 

1

1 

Gmina 

Nysa 

1.„Aktywizacja 

społeczno-

zawodowa 

klientów OPS w 

Nysie (projekt 

systemowy)” 

2008 
816.026,00 

zł 
730.180,08 zł POKL 

2.„Aktywizacja 

społeczno-

zawodowa 

klientów OPS w 

Nysie (projekt 

systemowy 

realizowany przez 

OPS) IV edycja” 

2011 
610.548,29 

zł 
543.768,29 zł 

 

POKL 

1

2 

Gmina 

Otmuch

ów 

1.„Program 

indywidualizacji 

procesu nauczania 

klas I-III szkół 

podstawowych” 

 

2012-

2013 

 

79.109,00 

zł 

 

79.109,00 zł 

 

POKL 

2. „Swoją 

przyszłość 

wykuwamy dzisiaj” 

 

2008-

2013 

 

541.676,00 

zł 

 

541.676,00 zł 

 

POKL 

1

3 

Gmina 

Paczków 

1.„Edukacja naszą 

przyszłością” 

09.2010-

06.2011 

136.071,90 

zł 
136.071,90 zł POKL 

2.„Mały człowiek, 

duże możliwości” 

01.2012-

06.2012 

31.380,00 

zł 
31.380,00 zł POKL 

3.„W drodze do 

sukcesu” 

09.2012-

06.2013 

170.769,60 

zł 
170.769,60 zł POKL 

1

4 

Gmina 

Prudnik 

1.„Indywidualizacja 

kształcenia w 

klasach I-III w 

Gminie Prudnik” 

2012-

2013 

332.994,10 

zł 
332.994,10 zł 

POKL 

1

5 

Gmina 

Lubrza 

1.„Projekt 

szkoleniowy dla 

kadr urzędów 

administracji 

samorządowej” 

02.2005 

– 

11.2006 

301.168,16

zł 

225.876,12zł 

75.292,04zł(budżet 

państwa) 

POKL 
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2.„Podniesienie 

kompetencji kadr 

samorządów 

Powiatu 

Prudnickiego 2007 

– 2013” 

2007-

2013 

670.306,00 

zł 

569.760,10zł 

30.785,90zł 

(budżet państwa) 

POKL 

1

6 

Gmina 

Łambino

wice 

1."Dobry Start - 

wdrożenie 

programów 

rozwojowych szkół 

w Gminie 

Łambinowice" 

 

01.10.20

09-

31.08.20

10 

 

372.210,00 

zł 

 

369.484,52 zł 

 

POKL 

2.„DOBRY START - 

wdrożenie 

programów 

rozwojowych szkół 

w Gminie 

Łambinowice’ 

01.12.20

10-

31.08.20

11 

 

492.450,00 

zł 

 

473.126, 83 zł 

 

POKL 

1

7 

Gmina 

Skorosz

yce 

1.„Z komputerem 

do Europy” 

2008-

2009 

142.653,00 

zł 
142.653,00 zł 

POKL - EFS 

2.„Interaktywny 

Europejczyk” 
2010 

144.657,00 

zł 
144.657,00 zł 

POKL -  EFS 

3.„Nauka drogą do 

sukcesu” 

2012-

2013 

209.340,00 

zł 
209.340,00 zł 

POKL -  EFS 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podsumowanie: 

Podstawą funkcjonowania Partnerstwa Nyskiego 2020 jest Umowa Partnerstwa, która  
w szczególności określa strukturę współpracy, jak również zakres odpowiedzialności 
poszczególnych Partnerów oraz Lidera Projektu. Umowa Partnerstwa została podpisana w dniu 
25 marca 2013 r. Umowa Partnerstwa stanowi załącznik do przedmiotowej Analizy 
Wykonalności.   

Beneficjentem i wnioskodawcą realizującym Projekt jest Gmina Nysa – Lider 
Partnerstwa, będąca jednostką samorządową i posiadająca osobowość prawną. Gmina działa 
na podstawie ustawy z dn. 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. 
nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.) oraz Statutu Gminy Nysa (uchwała nr II/18/2002 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 04.12.2002r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nysa, aktualna uchwała nr 
XVI/217/07 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 20.12.2007r. w sprawie zmiany statutu Gminy Nysa). 

Gmina Nysa zrealizowała w ostatnich latach szereg projektów współfinansowanych ze  

środków zewnętrznych:  

Projekt realizowany ze środków Fundusz Spójności: 

1. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa”. Realizowany  

w latach 2006-2009, 75.557.760,00 zł. Celem projektu było skanalizowanie całego 

obszaru Gminy Nysa. 

Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych: 
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1. „Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I”. Realizowany w latach 2006-

2008, 8.943.578,59 zł. Jego celem była rewitalizacja Fortyfikacji Nyskich, 

2. „Urzędnik w Europie”, 2006, 182.732,00 zł. Celem projektu były szkolenia językowe dla 

pracowników administracji publicznej. 

3. „E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, Realizowany w latach 2006-2007, 768.190,00 

zł. Celem projektu była dostawa sprzętu komputerowego,  

4. „Budowa szatni sportowej w Niwnicy”, Realizowany w latach 2005-2006, 290.806,00 zł. 

Celem projektu była budowa centrum sportowo rekreacyjnego. 

Projekty realizowane z Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej 

Polska- Czechy 2007-2013 (POWT): 

1. „Czy pada śnieg czy słońce świeci – w Euroregionie bawią się dzieci”, realizowany  

w 2011 r. Wartość projektu – 19.699,00 EUR, Dofinansowanie – 16.744,15 EUR, Budżet 

Państwa – 1.969,90 EUR, Gmina Nysa – 984,95 EUR, 

2. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego 

pogranicza” 2008-2010 r., koszt projektu: 1.187.298,58 zł, wartość dofinasowania: 

1.009.204,81 zł, wkład własny: 178.094,81 zł.  

3. „Współpraca ruchu rekonstrukcyjnego w Euroregionie Pradziad”, koszt projektu: 

111.870 zł, wartość dofinansowania: 95.089,50 zł. 

4. „Podróżowanie w czasie/MiGBP”, koszt projektu: 758.612,06 zł, wartość 

dofinansowania: 531.464,96  zł, wkład własny: 227.147,10zł. 

5. „Perły Pogranicza w oczach artystów”, koszt projektu: 178.963,00 zł, wartość 

dofinansowania: 120.704,00 zł, wkład własny:  58.259,00 zł.  

6. „Lato w Nysie, zima w Jeseniku – budowa infrastruktury drogowo-parkingowej”, 

całkowita wartość projektu 3.309.610,55 euro (Nysa 1.684.744,35 euro, Jesenik 

1.624.866,20). 

Projekty realizowane z Programu PHARE CBC: 

1. „Nysa w Szumperku - Traktem Wiedeńskim”, czas trwania 3-4.10.2001r., 58.741,50 zł 

2. „Lato w Euroregionie Pradziad”, czas trwania 06.2003r , 109.206,00 zł, 

3. „Czas Letnich Zabaw w Euroregionie Pradziad”, czas trwania 28-29.05.2004r., 69.858,00 

zł 

4. „Europo! I my jesteśmy tutaj”, czas trwania 01-09.2005, 118.840,00 zł,  

Projekty realizowane z Programu Sapard: 

1. Kanalizacja w Białej Nyskiej, czas trwania 2003r., 485.216,00 zł, 

2. Akcja promocyjna walorów agroturystycznych sołectw gminy Nysa, czas trwania 2004r., 

98.000,00 zł. 

Wszystkie Powiaty i Gminy należące do Partnerstwa Nyskiego 2020 mają bardzo duże 
doświadczenie we współpracy partnerskiej, i to zarówno we współpracy pomiędzy sobą 
(Partnerami Partnerstwa Nyskiego 2020) jaki i z Partnerami z zagranicy. Trzeba tutaj wymienić 
przede wszystkim Powiat Nyski oraz Powiat  Prudnicki, które prowadzą współpracę w ramach 
Polsko – Czeskiego Centrum Informacyjno – Doradczego Przygranicznej Współpracy 
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Gospodarczej, a także w ramach projektów partnerskich realizowanych ze środków Unii 
Europejskiej,  w ramach współpracy transgranicznej.  Powiat Prudnicki zrealizował w sumie 
ponad 30 projektów w ramach współpracy transgranicznej z Republika Czeską. Natomiast 
Powiat Nyski podobnych projektów przeprowadził 15. 

Lider Partnerstwa – Gmina Nysa posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów ze 

środków zewnętrznych.  

Ogółem 
LICZBA 

WNIOSKÓW 

WARTOŚĆ 

CAŁKOWITA 
DOFINANSOWANIE   

WNIOSKI ZŁOŻONE                       

2004-2012 
245 226 088 216,06 zł 145 872 199,25 zł   

WNIOSKI DOFINANSOWANE        

2004-2012 
178 159 743 530,20 zł 112 830 035,75 zł   

WNIOSKI W OCENIE                      

2012 
2 10 114 965,00 zł 4 154 355,25 zł   

 

Ogółem 
LICZBA 

WNIOSKÓW 

WARTOŚĆ 

CAŁKOWITA 
DOFINANSOWANIE 

WNIOSKI ZŁOŻONE                        

2007-2012 
195 119 860 045,86 zł 64 388 951,95 zł 

WNIOSKI DOFINANSOWANE        

2007-2012 
144 65 422 317,85 zł 38 092 865,20 zł 

WNIOSKI W OCENIE                                

2012 
3 10 631 631,85 zł 4 671 022,10 zł 

 

Gmina Nysa w ramach RPO WO złożyła 11 wniosków, uzyskując dofinansowanie 8 z nich   

(w tym wniosek NDK oraz NEC-u). 

 
LICZBA 

WNIOSKÓW 

WARTOŚĆ 

CAŁKOWITA 
DOFINANSOWANIE 

WNIOSKI ZŁOŻONE                          

2007-2011 
11 74 699 276,91 zł 37 364 309,54 zł 

WNIOSKI DOFINANSOWANE        

2007-2011 
8 30 782 512,99 zł 18 501 743,94 zł 

WNIOSKI W OCENIE                                  

2011 
0 0,00 zł 0,00 zł 

 

PO KL 
LICZBA 

WNIOSKÓW 

WARTOŚĆ 

CAŁKOWITA 
DOFINANSOWANIE 

WNIOSKI ZŁOŻONE                          17 4 666 553,41 zł 4 466 346,53 zł 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

174 
 

2007-2011 

WNIOSKI DOFINANSOWANE        

2007-2011 
9 1 827 385,73 zł 1 680 890,85 zł 

WNIOSKI W OCENIE                                  

2011 
(systemowy) 1 610 160,90 zł 610 160,90 zł 

 

PO WT Gmina Nysa złożyła 6 wniosków na łączną kwotę 7.595.493,86 PLN  o łącznym 

wnioskowanym dofinansowaniu w kwocie 6.351.801,5 PLN 

NPPDL „schetynówki” 
LICZBA 

WNIOSKÓW 

WARTOŚĆ 

CAŁKOWITA 
DOFINANSOWANIE 

WNIOSKI ZŁOŻONE                           

2007-2011 
5 9 935 482,96 zł 3 755 523,42 zł 

WNIOSKI DOFINANSOWANE             

2007-2011 
4 8 782 182,96 zł 3 214 723,42 zł 

WNIOSKI W OCENIE                                 

2011 
0 0,00 zł 0,00 zł 

 

 

III.3 Plan rozwoju instytucjonalnego 
W tym punkcie należy przedstawić charakterystykę działań z zakresu rozwoju instytucjonalnego 

partnerstwa zorientowanych na rozwój współpracy pomiędzy partnerami w celu wzmocnienia  

zdolności podejmowania zadań rozwojowych w przyszłości (jako że niniejszy program ma 

charakter programu pilotażowego który ma testować, rozwijać i w efekcie promować 

współpracę w formule partnerstwa!). Jeśli partnerstwo obejmuje podmioty z kilku sektorów – 

wszystkie one powinny być objęte planem rozwoju instytucjonalnego, stosownie do możliwości i 

potrzeb. 
Plan rozwoju instytucjonalnego powinien być dostosowany do sytuacji oraz oczekiwań 

rozwojowych poszczególnych partnerstw. Przykładowe  zagadnienie objęte planem: ocena 

adekwatności obecnej formuły organizacyjno-instytucjonalnej do  obecnych i przyszłych 

wyzwań przed jakimi stoi partnerstwo i w związku z tym  możliwości i planów doskonalenia 

form współdziałania, niezbędnych wspólnych lub zindywidualizowanych szkoleń personelu 

partnerów aby zapewnić, m.in. lepszą komunikację wewnątrz partnerstwa i rozwój 

profesjonalny personelu partnerstwa, wizja docelowego stanu rozwoju instytucjonalnego 

partnerstwa (w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu), itp.  

 

Nowy okres programowania środków unijnych na lata 2014-2020 jest związany z nowym 

podejściem do polityki rozwoju regionalnego. Bardzo duży nacisk w nowej rundzie alokacyjnej 

zostanie położony na wzmacnianie spójności terytorialnej, wspieranie planowania 

zintegrowanego (łączenie inwestycji), propagowanie wymiany doświadczeń między jst, a także 

do podejmowania wspólnych działań w celu znajdywania wspólnych rozwiązań dla wspólnych 

problemów (zawieranie partnerstw lokalnych).  
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Nowe podejście, które implementowane jest w ramach przedmiotowego Projektu, związane jest 

z koniecznością opracowania stosownych dokumentów strategicznych dla Obszaru 

Funkcjonalnego, które będą poparte stosownymi badaniami, analizami, diagnozami, studiami 

wykonalności. Bardzo istotnym elementem w ich przygotowaniu będzie przeprowadzenie 

szerokiego procesu konsultacji społecznych tych opracowań. Dopiero z tak przygotowanych 

dokumentów winna wynikać konieczność i potrzeba opracowania dokumentów realizacyjnych, 

tj. dokumentacji projektowych konkretnego przedsięwzięcia, studium wykonalności, które to 

będą rozwiązywały występujący problem kompleksowo niejednokrotnie w ramach tworzonego 

Partnerstwa lub łączenia inwestycji kilku Partnerów.  

Partnerstwo Nyskie 2020 początkowo funkcjonowało jako porozumienie dwóch podmiotów, tj. 

Gminy Nysa i Powiatu Nyskiego. Podmioty te zawarły w dn. 19 lipca 2012 r. porozumienie  

o  współpracy w zakresie problemów demograficznych. Następnie zakres współpracy 

poszerzono o współpracę przy rozwiązywaniu problemów w obszarach transportu oraz rynku 

pracy. We wrześniu 2012 r. Partnerstwo liczyło już 17 członków. Dotychczas odbyło się  

ok. 10 spotkań roboczych, podczas których ustalono ostateczny zakres Projektu, jego 

harmonogram i budżet oraz ustalono podział obowiązków miedzy Partnerami. Ustalenia ze 

spotkań roboczych podlegały głosowaniom, a decyzje podejmowane były większością głosów. 

Jeszcze w grudniu 2012 r. Partnerzy zabezpieczyli środki finansowe na realizację Projektu w 

swoich uchwałach budżetowych. Od 25 marca 2013 r. współpraca Partnerów została 

przypieczętowana poprzez podpisanie Umowy Partnerstwa. 

Umowa określa m.in. zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera 

Partnerstwa i Partnerów przy realizacji Projektu, a także działania mające na celu wzmacnianie 

spójności terytorialnej Partnerstwa (Obszaru Funkcjonalnego), wspólne rozwiązywanie 

zdefiniowanych problemów, wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie 

inwestycji), propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń między Partnerami.  

Zakłada się, iż w miarę realizacji Projektu i zdobywania nowych doświadczeń przez lidera i 

partnerów możliwe jest wdrożenie nowych rozwiązań instytucjonalnych. Przewidziano m.in. 

utworzenie Biura Projektu, którego zadaniem będzie kompleksowa obsługą administracyjna 

działań realizowanych w ramach Projektu, a z biegiem czasu także kompleksowa Partnerstwa i 

inicjatyw przezeń podejmowanych.  

Decyzje w ramach Partnerstwa podejmowane są w oparciu o głosowanie, w którym udział biorą 

wszyscy Partnerzy. Taki mechanizm zapewnia znaczną sprawność w podejmowaniu decyzji 

kluczowych z punktu widzenia rozwoju Partnerstwa. Rozwiązanie takie stosowane jest 

aktualnie. Każdy z Partnerów dysponuje jednym głosem, a decyzję podejmowane są większością 

głosów. 

W miarę postępów w realizacji Projektu (lub po jego zakończeniu) możliwe jest usprawnienie 

głosowania poprzez wdrożenie rozwiązań opartych o technologie informatyczne, np. za 

pośrednictwem strony internetowej Partnerstwa / Projektu (utworzenie kont Partnerów wraz z 

modułem do przeprowadzania głosowań). 

Po zrealizowaniu Projektu lub ewentualnie jeszcze w trakcie jego trwania rozważane jest 

zorganizowanie sympozjum z udziałem innych partnerstw, które realizowały / realizują swoje 

projekty w podobny sposób, tj. z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących z 

MF EOG. Działanie takie będzie jedną z form doskonalenia współdziałania w ramach partnerstw, 
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ponieważ umożliwi wymianę doświadczeń zdobytych w toku realizacji projektów, a także 

wzajemnego przekazywania know-how.  

W ramach wspólnych spotkań Partnerstwa prowadzone były i będą w przyszłości dyskusje 

dotyczące rozpoczynającej się perspektywy finansowej (2014 – 2020), których celem  jest  

zaplanowanie wspólnych działań. Dotyczy to m.in. czynnego udziału w pracach nad Programem 

Operacyjnym dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (odpowiednik obecnego RPO WO 

2007 – 2013) w celu wspólnego zajmowania stanowiska w ważnych dla Partnerstwa kwestiach, 

a także w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., która została 

przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego 28 grudnia 2012 r. 

Stwierdzone aktualnie główne problemy, które mają zostać rozwiązane dzięki realizacji 

przedmiotowego Projektu stanowią jeden z obszarów działalności Partnerstwa. W ramach prac 

przygotowawczych poprzedzających realizację Projektu to właśnie one uznane zostały za 

najistotniejsze problemy, którego wymagają jak najszybszej interwencji. Niemniej Partnerzy 

Projektu borykają się z szeregiem innych problemów, których rozwiązanie wymaga wspólnego 

działania. Zakładane jest podjęcie działań w ramach Partnerstwa w innych obszarach 

funkcjonowania samorządu (ochrona środowiska, opieka zdrowotna), których celem będzie  

wspólne rozwiązywanie istniejących problemów. Ewentualne podejmowanie tychże działań 

planowane jest po roku 2016 i w znacznej mierze związane będzie z jakością produktów 

uzyskanych w ramach przedmiotowego Projektu, a także od dostępności zewnętrznych źródeł 

finansowania inwestycji w okresie programowania 2014 – 2020. Niemniej jednak Partnerzy nie 

wykluczają realizacji wspólnych przedsięwzięć finansowych jedynie ze środków własnych.  

Ustalony obecnie Obszar Funkcjonalny, w skład którego wchodzi 14 Gmin i 3 Powiaty również 

może ulec zmianie w okresie trwania Partnerstwa. Partnerstwo Nyskie 2020 jest otwarte na 

zasilenie swoich szeregów nowymi Partnerami i z tego też względu zakładana jest możliwość 

zwiększenie ilości podmiotów w nim uczestniczących, w szczególności w zakresie nawiązania 

ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia 

biznesu działającymi w istniejącym Obszarze Funkcjonalnym. Zakładana jest także możliwość 

zwiększenie liczby jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w ramach Partnerstwa. 

Pod uwagę brana jest także współpraca z partnerstwami i podmiotami indywidualnymi  

z sąsiednich państwa (Czechy, Niemcy).  

W ramach tej współpracy mogą być prowadzone wspólne działania, takie jak: 

- Wymiana doświadczeń w zakresie działalności własnych partnerstw, 

- Przeprowadzenie wspólnych seminariów i szkoleń, 

- Opracowywanie wspólnych planów działania, 

- Przeprowadzanie wspólnych konferencji.        

Planowane jest prowadzenie wspólnych oraz zindywidualizowanych szkoleń personelu 

oddelegowanego do pracy w ramach Partnerstwa. Planuje się w przyszłej prognozie finansowej 

na okres 2014 – 2020 aplikowanie o środki unijne w ramach takich programów, jak Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, czy programy współpracy 
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transgranicznej. Aplikowanie o środki na prowadzenie np. wspólnych szkoleń dla pracowników 

samorządowych poszczególnych Partnerów Partnerstwa Nyskiego lub wdrożenie wspólnych  

e – urzędów, e – usług itp.  

Za realizację i zarządzanie przedmiotowym Projektem odpowiedzialni będą wyznaczeni 
pracownicy u każdego z Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020, o czym wspomniano już w 
poprzednich rozdziałach niniejszej analizy wykonalności. Koszty z tym związane każdy z 
Partnerów będzie ponosił indywidualnie wg własnej polityki płacowej. Tym samym, 
poszczególni pracownicy każdego z Partnerów obowiązki związane z realizacją i zarządzaniem 
przedmiotowym Projektem będą realizować w ramach własnych zadań. W związku  
z powyższym koszty z tym związane nie są ujmowane w budżecie Projektu. Dlatego też w 
przedmiotowym Projekcie nie będzie potrzeby przeprowadzenia postępowania polegającego na 
zamówieniu publicznym, którego celem byłoby wyłonienie zewnętrznego koordynatora 
Projektu czy też menadżera Projektu. Nad całością realizacji i wdrażania Projektu czuwać będzie 
Lider Partnerstwa – Gmina Nysa.  

Dla potrzeb realizacji Projektu zostanie utworzone Biuro Projektu mieszczące się w Urzędzie 
Miejskim w Nysie. W skład Biura Projektu wejdą przedstawiciele: Gminy Nysa – Lidera 
Partnerstwa, Powiatu Głubczyckiego, Powiatu Nyskiego, Powiatu Prudnickiego. Ponadto dla 
potrzeb realizacji Projektu, czyli opracowywania czterech dokumentów strategicznych, zostaną 
utworzone zespoły robocze ds. każdej z czterech strategii. Każdy z zespołów roboczych ds. danej 
strategii będzie pracował nad dokumentem od początku do końca (zespoły robocze ds. strategii 
zostaną powołane w momencie otrzymania decyzji o dofinansowaniu Projektu), tzn.: będzie 
odpowiedzialny za zatwierdzenie opracowanych przez podmiot odpowiedzialny za opracowanie 
dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ – zapisów dokumentu SIWZ, w tym umowę z 
wykonawcą poszczególnych strategii (harmonogram realizacji) dla potrzeb przeprowadzenia 
postępowania przetargowego, przyjęcie do realizacji zapisów umowy podpisanej przez Lidera 
Partnerstwa i wykonawcę danej strategii, koordynację prac nad dokumentem – jego 
opracowaniem i procesem konsultacji. Następnie każdy zespół roboczy będzie odpowiedzialny 
za odbiór protokołem odbioru opracowanego dokumentu, oraz będzie odpowiedzialny za 
przygotowanie wzoru uchwały przyjmującej opracowany dokument. Ostatecznie wszystkie 
opracowane dokumenty strategiczne zostaną przyjęte przez wszystkich Partnerów w drodze 
uchwał organów stanowiących. W miarę zacieśniania współpracy w ramach Partnerstwa do 
obowiązków ww. Biura Projektu mogą zostać dodane zadania z zakresu kompleksowej obsługi 
całego Partnerstwa Nyskiego 2020. 

W przyszłości wykorzystywane będą wiedza i doświadczenie Partnerów zdobyte podczas 
realizacji przedmiotowego Projektu. Proces wdrażania Projektu przyczyni się m.in. do 
wypracowania skuteczniejszych mechanizmów komunikacji w ramach Partnerstwa, a także 
zapewni rozwój profesjonalny osób zaangażowanych w pracę przy Projekcie. Ponadto utrwalana 
będzie stosowana aktualnie formuła spotkań roboczych pomiędzy przedstawicielami 
poszczególnych Partnerów w kwestiach związanych ze wspólnym obszarem problemowym. 

Wartością dodaną wytworzoną dzięki realizacji Projektu będzie zdobycie doświadczenia 
Partnerów w realizacji wspólnych działań na szczeblu ponadlokalnym w celu wspólnego 
rozwiązywania problemów zdefiniowanych dla Obszaru Funkcjonalnego. Doprowadzi to w 
konsekwencji do wzmocnienia spójności terytorialnej Partnerstwa.  

Walorem projektu wynikającym ze współpracy jest także wspieranie planowania 
zintegrowanego w ramach Obszaru Funkcjonalnego.  
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IV. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 
Działania projektu (w każdej jego fazie i dziedzinie) w ramach partnerstwa jednostek 

samorządu terytorialnego powinny zakładać rzeczywiste i jak najpełniejsze uczestnictwo 

mieszkańców, organizacji społecznych i gospodarczych. Takie uspołecznione działanie daję 

pełniejszą legitymizację, kanalizuje na wczesnym etapie potencjalne i często nieuniknione 

kontrowersje społeczne, mobilizuje zasoby i generuje wcześniej nie ujawnione potencjały, 

weryfikuje alternatywne rozwiązania i jest narzędziem wzajemnej edukacji członków 

partnerstwa i lokalnych interesariuszy - sprzyjając prawidłowej komunikacji społecznej.  

Oczekuje się w tym rozdziale skrótowego opisania w jakich działaniach oraz w jakich formach 

partnerzy planują korzystać z w/w możliwości i funkcji partycypacji społecznej (w części 3.1 

wniosku aplikacyjnego należy w sposób ogólny wskazać narzędzia partycypacji społecznej 

wykorzystywane w przygotowaniu/ wdrażaniu projektu). Należy wskazać czy będą wykorzystane 

zinstytucjonalizowane (obowiązkowe lub dobrowolne) procedury konsultacyjne (opiniodawcze, 

analityczne itp.) oraz jakie instrumenty i narzędzia partycypacji, informacji i komunikacji będą 

wykorzystywane (w tym poddawania ocenie społecznej planów i wyników realizacji projektu)?. 

Mogą być one przedstawione np. w postaci konkretnych planów i harmonogramów oraz opisu 

stosowanych (proponowanych) form i narzędzi partycypacyjnych. Ze względu na pilotażowy 

charakter niniejszego programu, którego rezultaty i doświadczenia będą szeroko 

upowszechniane, powinny one odnosić się do rekomendowanych wyżej funkcji partycypacji 

społecznej w lokalnym zarządzaniu sprawami publicznymi. 

Uwaga – odrębnym zagadnieniem jest obowiązkowy plan informacji i promocji projektu, 

wynikający z ogólnych zasad MF EOG – wytyczne znajdują się na stronie www.eog.gov.pl w 

zakładce Dokumenty – załącznik nr 4 do Regulacji MF EOG.  

 

Proces konsultacji społecznych w ramach Projektu uznano za jeden z kluczowych czynników 

decydujących o sukcesie przedsięwzięcia. Zaplanowano zatem przeprowadzenie szeroko 

zakrojonych działań z zakresu partycypacji społecznej. Konsultacje społeczne w ramach 

Projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowane będą przez Lidera Partnerstwa – Gminę Nysa 

oraz Partnerów, a także przez wykonawców poszczególnych strategii. Partnerami społecznymi, 

do których skierowana jest inicjatywa konsultacji to przede wszystkim mieszkańcy Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020, ale także przedsiębiorcy i działające lokalnie organizacje 

pozarządowe. 

Partnerzy projektu za bardzo ważne uznali stworzenie warunków do prowadzenia dialogu z 

partnerami społecznymi w celu uzyskania możliwie najwyższej jakości produktów Projektu. 

Podjęta została m.in. decyzja o opracowaniu Planu konsultacji społecznych, który zostanie 

dołączony jako załącznik do SIWZ każdej z opracowywanych strategii. Podmioty wykonujące 

poszczególne strategie będą miały obowiązek przeprowadzić konsultacje we własnym 

zakresie zgodnie z ujednoliconymi zapisami odnośnie prowadzenia konsultacji 

społecznych.  

Dla uzyskania możliwie dużego odzewu ze strony społeczności lokalnej, a co za tym idzie 

uzyskania lepszej jakości produktów Projektu, przyjęto przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w ramach trzech etapów.  

http://www.eog.gov.pl/
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Etap I dotyczy poinformowania docelowych uczestników konsultacji społecznych 

(mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020, wśród których znajdą się 

m.in. lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy) o 

realizacji Projektu oraz o prowadzonych konsultacjach społecznych. Działanie to ma przede 

wszystkim na celu zwiększenie efektywności konsultacji prowadzonych w dalszych etapach 

prac. 

Etap II obejmuje swoim zakresem działania konsultacyjne prowadzone na etapie 

opracowywania dokumentów strategicznych. Uzyskane w ten sposób informacje stanowić będą 

punkt wyjścia do prac nad poszczególnymi dokumentami strategicznymi. Działania te mają 

swoim zasięgiem objąć możliwie szeroki zakres odbiorców dla zapewnienia wymaganego 

poziomu kompleksowości opracowywanych dokumentów. W dalszej kolejności do konsultacji 

przekazane zostaną wstępnie opracowane dokumenty strategiczne. Ma to na celu weryfikację 

ich treści, w szczególności w świetle postulatów zgłaszanych we wcześniejszych etapach 

konsultacji. Umożliwi to nadanie ostatecznego kształtu produktom Projektu i pozwoli na ich 

pełniejsze wykorzystanie w następnych latach funkcjonowania Partnerstwa. W ramach Etapu II 

konsultacji społecznych zostaną przeprowadzone właściwe konsultacje społeczne  

z docelowymi uczestnikami konsultacji społecznych, wśród których znajdą się m.in. lokalni 

przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Obszaru 

Funkcjonalnego.    

Ostatni, Etap III będzie miał charakter podsumowania. Na zakończenie realizacji Projektu 

zostanie zorganizowane seminarium podsumowujące cały Projekt, które  

w części poświęcone zostanie również zagadnieniu podsumowania przeprowadzonych 

konsultacji społecznych. W Etapie III udział wezmą m. in. lokalni przedsiębiorcy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego. 

Poszczególne działania w ramach konsultacji społecznych są skorelowane  

z działaniami w ramach Informacji i Promocji Projektu. Będą one zatem realizowane wspólnie 

w zakresie publikacji artykułów prasowych, emisji spotów radiowych oraz organizacji 

seminariów informacyjnych. 

Podczas konsultacji społecznych wykorzystywany będzie system identyfikacji graficznej 

stworzony w ramach Informacji i Promocji Projektu. Ankiety oraz wszelkie inne dokumenty  

i materiały wykorzystywane w procesie informacji o konsultacjach oraz podczas samych 

konsultacji będą posiadać ujednolicony system identyfikacji graficznej.    

I Etap konsultacji społecznych: 

Poinformowanie mieszkańców o konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowego 

Projektu  

- termin: grudzień 2014,  

- okres trwania: 1 miesiąc,  

Podmiotami odpowiedzialnymi za I etap konsultacji społecznych będą Lider Partnerstwa – 

Gmina Nysa oraz Partnerzy (informacje na stronach internetowych Partnerów oraz informacje 

na stronie internetowej Projektu). 
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Działania w ramach I etapu: 

1. Publikacja ogłoszeń o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Projektu oraz 

stronach internetowych Lidera Partnerstwa – Gminy Nysa i Partnerów Projektu. Termin 

publikacji: grudzień 2014. 

2. Publikacja ogłoszeń o konsultacjach społecznych w miejscach zwyczajowo przyjętych w 

siedzibach Partnerów. Termin publikacji: grudzień 2014. Ogłoszenia zawierać będą 

informacje nt. przedmiotu, okresu trwania oraz miejsca prowadzenia konsultacji i zostaną 

zamieszczone w siedzibach wszystkich 17 Partnerów (w Urzędach Miejskich i Starostwach 

Powiatowych). W budżecie Projektu nie uwzględniono kosztów ogłoszeń - zostaną one 

poniesione we własnym zakresie przez poszczególnych Partnerów. 

3. Informacja o konsultacjach w lokalnym lub regionalnym radio (działanie w ramach 

Informacji i Promocji). W ramach Informacji i Promocji Projektu przewidziano emisję 

spotów radiowych. Spot (emitowany w grudniu 2014 r.) będzie miał na celu przekazanie 

informacji o rozpoczęciu realizacji Projektu oraz przeprowadzaniu z nim związanych 

konsultacji społecznych. Przewiduje się, że w ramach I etapu konsultacji społecznych 

wyprodukowany zostanie 1 spot informacyjny o długości 3 min. Przewiduje się jego emisję 

w lokalnym radio 3-krotnie w ciągu jednego miesiąca, 3 razy dziennie (rano, po południu  

i wieczorem). Całkowita liczba emisji - 9.  

4. Informacja o konsultacjach w lokalnej prasie (działanie w ramach Informacji  

i Promocji). W ramach Informacji i Promocji Projektu przewidziano publikację artykułów 

prasowych. Jeden z artykułów (publikowany w grudniu 2014 r.) będzie miał na celu 

przekazanie informacji o przeprowadzaniu konsultacji społecznych w ramach 

realizowanego Projektu. 

5. Informacja o konsultacjach przekazana podczas seminarium informacyjnego w Powiecie 

Głubczyckim  (działanie w ramach Informacji i Promocji). W ramach Informacji i Promocji 

Projektu przewidziano organizację trzech seminariów informacyjnych: 

- Seminarium informacyjne w Powiecie Głubczyckim - podczas pierwszego z seminariów, 

które zostanie zorganizowane w grudniu 2014 r. przekazana zostanie informacja  

o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu. Seminarium odbędzie się w I Etapie 

konsultacji społecznych  

- Seminarium informacyjne w Powiecie Prudnickim - seminarium to zostanie zorganizowane 

w grudniu 2015 r. Wówczas przekazana zostanie informacja o przeprowadzanych 

konsultacjach społecznych, które odbędą się po opracowaniu wstępnych wersji strategii 

Obszaru Funkcjonalnego. Seminarium odbędzie się w II Etapie konsultacji społecznych   

- Seminarium Informacyjne w Powiecie Nyskim - seminarium to zostanie zorganizowane  

w kwietniu 2016 r. Jego celem będzie poinformowanie mieszkańców o zakończeniu  

i efekcie konsultacji społecznych dotyczących przedmiotowego Projektu. Seminarium 

odbędzie się w III Etapie konsultacji społecznych.   

6.  Ponadto wszystkie opracowane dokumenty strategiczne będą bezpłatne i ogólnodostępne 

– zostaną zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych Partnerów. Tym 

samym z treści opracowanych dokumentów będą mogli korzystać mieszkańcy, 
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przedsiębiorcy, młodzież ucząca się (w tym studenci), jednostki organizacyjne jst, 

organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, oświatowe, społeczne, ośrodki 

zdrowia  i inne podmioty odwiedzające strony internetowe poszczególnych Partnerów 

Projektu. 

II Etap konsultacji społecznych: 

1. Na początku realizacji II Etapu konsultacji społecznych przewiduje się, że każdy  

z wykonawców poszczególnych strategii poinformuje we własnym zakresie przy pomocy 

lokalnych mediów mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego o przeprowadzanych 

konsultacjach społecznych, dotyczących poszczególnych strategii. W ramach informacji  

o konsultacjach przewiduje się następujące działania:  

- Emisja spotów radiowych zachęcających do udziału w konsultacjach (osobno dla każdej 

strategii). Założono trzykrotną emisję trwającego 30 sekund spotu informacyjnego  

w trakcie jednego dnia w paśmie rannym, popołudniowym i wieczornym, przez okres 1 

tygodnia – razem 21 emisji x 30 sek. Termin emisji: styczeń 2015r. 

- Publikacja artykułów prasowych zachęcających do udziału w konsultacjach (osobno dla 

każdej ze strategii). 

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w trakcie opracowywania poszczególnych 

strategii Obszaru Funkcjonalnego. Konsultacje trwać będą przez 8 miesięcy i realizowane 

będą w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. Podmiotami odpowiedzialnymi za 

przeprowadzenie konsultacji będą wykonawcy poszczególnych strategii. Zostaną oni 

dodatkowo zobowiązani do podsumowania przeprowadzonego etapu konsultacji 

społecznych w formie raportu oraz przekazania Liderowi Partnerstwa – Gminie Nysa 

wszystkich kwestionariuszy ankiet, wywiadów, badań fokusowych, notatek ze spotkań, 

protokołów, itp. dokumentów. Ponadto wykonawcy strategii po przeprowadzeniu danego 

etapu konsultacji społecznych uwzględnią w dokumencie wszelkie uwagi, sugestie oraz 

propozycje projektów mieszkańców. Tak uzupełniony dokument zostanie przekazany do 

zatwierdzenia Partnerom Projektu oraz poddany pod obrady Sesji Rady Miejskiej. 

 

Szczegółowy zakres konsultacji społecznych przeprowadzanych podczas opracowywania 

poszczególnych strategii zamieszczono w poniższej tabeli: 

Konsultacje społeczne w trakcie 

opracowywania wstępnych wersji 

poszczególnych strategii 

Przewidywany zakres koszty  

i harmonogram 

Badania ankietowe (wywiady  z 

mieszkańcami) 

 

Celem przeprowadzenia badań ankietowych 

jest dotarcie do jak największej liczby 

mieszkańców i uzyskanie od nich odpowie-

 Badania ankietowe rozpoczną się tuż 

po zakończeniu emisji spotów 

radiowych oraz publikacji pierwszego 

artykułu prasowego informującego  

i zachęcającego do udziału w konsul-

tacjach społecznych nad tworzonymi 

strategiami. Badania te planuje się 

przeprowadzić od stycznia (Strategia 
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dzi na pytania zamieszczone w kwestio-

nariuszu ankietowym. Dzięki w ten sposób 

uzyskanej wiedzy będzie możliwe ustalenie 

diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej na 

terenie Obszaru Funkcjonalnego z punktu 

widzenia zamieszkujących go mieszkańców. 

Odpowiedzi na pytania uzyskane dzięki 

temu badaniu pozwolą na zidentyfikowanie 

problemów oraz potrzeb mieszkańców 

Obszaru Funkcjonalnego. Interpretacja 

wyników przeprowadzonego badania 

nakreśli obraz Obszaru Funkcjonalnego oraz 

kierunki, w których należy dokonywać 

zmian. Badania ankietowe są tym samym 

doskonałym pierwotnym źródłem infor-

macji, które powinny być wykorzystane jako 

element konsultacji społecznych w procesie 

tworzenia wszystkich czterech strategii 

Obszaru Funkcjonalnego.   

Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020) oraz od 

lutego (pozostałe dokumenty) 2015 

roku do końca czerwca 2015 roku. 

 Zakłada się, że przeprowadzonych 

zostanie w sumie około 3360 

ankiet/wywiadów na terenie całego 

Obszaru Funkcjonalnego. Zakłada się, 

że w ramach Strategii Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020 przeprowadzonych 

zostanie 960 ankiet/wywiadów, 

natomiast w ramach pozostałych 

strategii będzie to łącznie 3x800 = 

2400 ankiet/wywiadów. Tym samym 

2400 + 960 = 3360. Łącznie na terenie 

każdego z Partnerów przeprowadzo-

nych zostanie około 197 ankiet (ok. 

56 w ramach Strategii Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020 oraz po około 47 dla 

pozostałych strategii; 56 + 3x47 = 

197; 197x17 = 3349 ≈ 3360).  

 Zakłada się, iż dziennie 1 ankieter 

przeprowadzi 4 wywiady/ankiety 

przyjmując, że będzie on pracował 

przez 20 dni w miesiącu. Celem 

dotarcia do niektórych grup społecz-

nych przewiduje się, że ankieterzy  

w trakcie każdego miesiąca pracować 

będą również w 2 dni wolne od pracy. 

 Wywiady będą przeprowadzane przez  

2 ankieterów osobno w ramach 

poszczególnych strategii. Zakłada się, 

że osoby te będą dysponować włas-

nym samochodem osobowym. Do 

przeprowadzania wszystkich badań 

ankietowych planuje się zatrudnić 

łącznie (2 osoby x 4 strategie) 8 osób. 

 Liczba ankiet/wywiadów przeprowa-

dzonych dla Strategii Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020: 2 (ankieterów) x 4 

(liczba wywiadów przeprowadzonych 
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w ciągu 1 dnia) x 20 (dni w miesiącu) 

x 6 (miesięcy) = 960 ankiet.  

 Liczba wywiadów przeprowadzonych 

dla pozostałych 3 strategii: 3 (liczba 

strategii) x [2 (liczba ankieterów) x 4 

(liczba wywiadów przeprowadzonych 

w ciągu 1 dnia) x 20 (dni w miesiącu) 

x 5 (miesięcy)] = 3 x 800 = 2400 

ankiet. 

 Ankieterzy zatrudnieni będą na 

umowę zlecenie przez wykonawców 

strategii i będą otrzymywać za 

wypełnienie jednej ankiety równo-

wartość 30 zł brutto + refundacja 

kosztów podróży. Przedstawioną cenę 

za wypełnienie 1 ankiety oszacowano 

zgodnie z obowiązującymi stawkami 

rynkowymi.  Zakłada się, iż dzienna 

refundacja kosztów podróży wyniesie 

50 zł dla jednego ankietera. (zgodnie 

ze stawkami z Rozporządzenia 

Ministra Transportu z dnia 23 

października 2007 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania 

zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędą-

cych własnością pracodawcy Dz. U. nr 

201/207 poz. 1462.).  

 Założono, iż ankieterzy będą otrzymy-

wać za wypełnienie 1 ankiety takie 

samo wynagrodzenie bez względu na 

to, której strategii dotyczyć będzie 

ankieta. Nie przewidziano zróżnico-

wania kosztu z uwagi na fakt, iż 

przeprowadzenie wszystkich badań 

ankietowych do wszystkich czterech 

dokumentów strategicznych wymaga-

ło będzie poświęcenia takiego samego 

nakładu pracy.  

Badania fokusowe 

 

 Zakłada się przeprowadzenie 1 bada-

nia fokusowego dla każdej ze strategii 

w ramach Projektu u każdego z 17 
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Badanie fokusowe jest to metoda badań 

jakościowych, która polega na analizie wy-

powiedzi uczestników uzyskanych podczas 

prowadzonej dyskusji. W badaniu zwykle 

bierze udział 6-12 osób (dla małych grup 

fokusowych) lub 15-30 osób (dla większych 

grup fokusowych). Jedna sesja trwa około 2 

godzin. Dyskusja kierowana jest przez 

moderatora, zaś jej przebieg jest rejestro-

wany na nośnikach audiowizualnych. Ten 

typ badań stosuje się wówczas gdy koniecz-

ne jest bardziej szczegółowe poznanie 

danego zjawiska. W przypadku przedmioto-

wego Projektu badania fokusowe zostaną 

przeprowadzone po zakończeniu badań 

ilościowych, celem pogłębienia interpretacji 

uzyskanych wyników. Wielką zaletą tej 

metody jest możliwość swobodnych wypo-

wiedzi uczestników badania, dzięki czemu 

można uzyskać znacznie więcej informacji 

na temat analizowanego zjawiska niż z ba-

dań ilościowych.  

 

 

 

Partnerów. Całkowita liczba przepro-

wadzonych badań fokusowych: 1 (ba-

danie) x 4 (strategie) x 17 (Partne-

rów) = 68 badań. 

 Badania fokusowe przewiduje się 

przeprowadzić w środkowej fazie 

opracowywania poszczególnych 

strategii. tj. w lipcu i sierpniu 2015 (2 

mies.).  

 Koszt przeprowadzenia 1 badania fo-

kusowego oszacowano dla Strategii 

Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020 i dla Stra-

tegii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020 na poziomie 3 500,00 zł. 

  Koszt przeprowadzenia 1 badania 

fokusowego oszacowano dla Strategii 

Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020 i dla Stra-

tegii Rozwoju Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020 na poziomie 2 500,00 zł. 

 Dysproporcja w oszacowanym koszcie 

dla powyższych strategii wynika  

z różnego zakresu poszczególnych 

dokumentów. 

Spotkania z lokalnymi liderami   Założono po 1 spotkaniu grupowym  

u każdego z 17 Partnerów. Przewiduje 

się, że w spotkaniu udział wezmą 

lokalni liderzy, przedsiębiorcy. Spot-

kania te planuje się przeprowadzić  

w przypadku Strategii Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020 od stycznia 2015 do 

czerwca 2015 r. (6 mies.), natomiast 

dla pozostałych strategii od lutego 

2015 do czerwca 2015 (5 mies.). 

 Spotkania organizowane będą w lokal-

ach udostępnianych przez Partnerów 

Projektu. Przewiduje się, że zadanie 

zostanie wykonane bezkosztowo. 
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Spotkania z mieszkańcami   Założono po 1 spotkaniu grupowym  

u każdego z 17 Partnerów. Przewiduje 

się, że w spotkaniu udział wezmą 

mieszkańcy poszczególnych gmin. 

Spotkania te planuje się przeprowa-

dzić w przypadku Strategii Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020 od stycznia 2015 do 

czerwca 2015 r. (6 mies.), natomiast 

dla pozostałych strategii od lutego 

2015 do czerwca 2015 (5 mies.) 

 Spotkania organizowane będą w lokal-

ach udostępnianych przez Partnerów 

Projektu. Przewiduje się, że zadanie 

zostanie wykonane bezkosztowo. 

Źródło: opracowanie własne 

3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych po opracowaniu wstępnych wersji strategii 

Obszaru Funkcjonalnego. Konsultacje te trwać będą przez 3 miesiące i realizowane będą  

w okresie od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r. Podmiotami odpowiedzialnymi za 

przeprowadzenie konsultacji ponownie będą wykonawcy poszczególnych strategii. 

Podobnie, jak w poprzednim przypadku zostaną oni zobowiązani do podsumowania 

przeprowadzonego etapu konsultacji społecznych w formie raportu oraz przekazania 

Liderowi Partnerstwa – Gminie Nysa wszystkich kwestionariuszy ankiet, wywiadów, badań 

fokusowych, notatek ze spotkań, protokołów, itp. dokumentów. Ponadto wykonawcy 

strategii po przeprowadzeniu danego etapu konsultacji społecznych uwzględnią  

w dokumencie wszelkie uwagi, sugestie oraz propozycje projektów mieszkańców. Tak 

uzupełniony dokument zostanie przekazany do zatwierdzenia Partnerom Projektu oraz 

poddany pod obrady Sesji Rady Miejskiej. 

Szczegółowy zakres konsultacji społecznych przeprowadzanych podczas opracowywania 

poszczególnych strategii zamieszczono w poniższej tabeli: 

Konsultacje społeczne po opracowaniu 

wstępnych wersji poszczególnych 

strategii 

Przewidywany zakres koszty i 

harmonogram 

Spotkania z lokalnymi liderami  Założono po 1 spotkaniu grupowym  

u każdego z 17 Partnerów. Przewiduje 

się, że w spotkaniu udział wezmą 

lokalni liderzy, przedsiębiorcy. W su-

mie planuje się przeprowadzić 17 

spotkań (w tym 5 spotkań  w grudniu 

2015 oraz pozostałe 12 spotkań  

w styczniu i lutym 2016). Przewidy-

wany czas trwania konsultacji w tym 

etapie: grudzień 2015 – luty 2016  
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(3 mies.).  

 Spotkania organizowane będą w lokal-

ach udostępnianych przez Partnerów 

Projektu. Przewiduje się, że zadanie 

zostanie wykonane bezkosztowo. 

 W przypadku poszczególnych doku-

mentów strategicznych konieczne 

może okazać się przeprowadzenie 

dodatkowych konsultacji wynikają-

cych z przepisów prawa (np. strate-

giczna ocena oddziaływania na środo-

wisko). 

Spotkania z mieszkańcami   Założono po 1 spotkaniu grupowym  

u każdego z 17 Partnerów. Przewiduje 

się, że w spotkaniu udział wezmą 

mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego. 

W sumie planuje się przeprowadzić 

17 spotkań (w tym 5 spotkań  w grud-

niu 2015 oraz pozostałe 12 spotkań  

w styczniu i lutym 2016). Przewidy-

wany czas trwania Konsultacji w tym 

etapie: grudzień 2015 – luty 2016 (3 

mies.).  

 Spotkania organizowane będą w lokal-

ach udostępnianych przez Partnerów 

Projektu. Przewiduje się, że zadanie 

zostanie wykonane bezkosztowo. 

 W przypadku poszczególnych doku-

mentów strategicznych konieczne 

może okazać się przeprowadzenie 

dodatkowych konsultacji wynikają-

cych z przepisów prawa (np. strate-

giczna ocena oddziaływania na środo-

wisko). 

Źródło: opracowanie własne 

III Etap konsultacji społecznych 

Ostatni, III etap konsultacji społecznych będzie miał na celu poinformowanie mieszkańców  

o zakończeniu i efekcie konsultacji dotyczących przedmiotowego Projektu. Etap zrealizowany 

zostanie w kwietniu 2016 r. trwać będzie przez 1 miesiąc. Podmiotami odpowiedzialnymi za 

realizację są Lider Partnerstwa – Gmina Nysa oraz Partnerzy (informacje na stronach 

internetowych Partnerów oraz na stronie internetowej Projektu Partnerstwo Nyskie 2020). 
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Działania w ramach III etapu: 

1. Publikacja ogłoszeń o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych na 

stronie internetowej Projektu oraz stronach internetowych Lidera Partnerstwa – Gminy 

Nysa i Partnerów Projektu. 

2. Publikacja ogłoszeń o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych  

w miejscach przyjętych zwyczajowo do publikacji ogłoszeń w siedzibach jst Partnerów 

Projektu.  

3. Informacja o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych  

w lokalnym lub regionalnym radio (działanie w ramach Informacji i Promocji). W ramach 

Informacji i Promocji Projektu w III Etapie konsultacji społecznych przewidziano 

produkcję 1 spotu radiowego, który będzie emitowany 9-krotnie. Jego emisję planuje się na 

kwiecień 2016 r. Spot ten będzie miał na celu przekazanie informacji o zakończeniu 

realizacji Projektu (w tym konsultacji społecznych) oraz podziękowanie mieszkańcom za 

partycypację. Emisja w lokalnym radio na zakończenie realizacji Projektu – przewiduje się 

produkcję 1 spotu o długości 5 min., który będzie emitowany trzy razy dziennie (rano, po 

południu i wieczorem). Planuje się 3-krotną emisję spotu w ciągu jednego miesiąca. 

Całkowita liczba emisji = 3 (liczba dni) x 3 (liczba emisji) = 9. 

4. Informacja o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych (działanie  

w ramach Informacji i Promocji). W ramach Informacji i Promocji Projektu przewidziano 

publikację w sumie 3 artykułów prasowych z udziałem przedstawiciela Partnerstwa. 

Ostatni z artykułów (publikowany w kwietniu 2016 r.) będzie miał na celu przekazanie 

informacji o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych oraz 

podziękowanie za partycypację. 

5. Informacja o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych przekazana 

podczas seminarium podsumowującego w Powiecie Nyskim  (działanie w ramach 

Informacji i Promocji). W ramach Informacji i Promocji Projektu przewidziano organizację 

seminariów informacyjnych. Podczas ostatniego z seminariów, które zostanie 

zorganizowane w kwietniu 2016 r. przekazana zostanie informacja o zakończeniu realizacji 

Projektu, a w tym konsultacji społecznych oraz podziękowanie za partycypację.  

Zakłada się, że koszty działań w ramach III etapu konsultacji będą finansowane z budżetu 

Informacji i Promocji Projektu. 

 

V. WNIOSKI Z ANALIZY WYKONALNOŚCI 
 

Ta część dokumentu stanowi syntezę całego opracowania, dlatego należy wypełniać ją w 

ostatniej kolejności. Powinna zawierać krótkie, logiczne podsumowanie odnośnych części 

Analizy. Zestawione powinny być podstawowe dane projektu (przyjęte i założone), uzupełnione 

wnioskami i rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonych analiz.  

Wnioski i rekomendacje wynikające z tej części Analizy powinny klarownie uzasadniać 

realizację projektu - racjonalność działań w ramach samego projektu jakie należy podjąć w celu 

zapewnienia jego efektywnej i skutecznej realizacji, ale też racjonalność polityczną, 
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ekonomiczną, społeczną, techniczno-środowiskową, prawną. Należy również uwzględnić 

wnioski dotyczące zarządzania ryzykiem. Na podstawie. wniosków dotyczących zarządzania 

ryzykiem należy przytoczyć, jakie kroki zapobiegawcze podjąć, aby zapewnić wykonalność 

instytucjonalną. 

 

Przedmiotowy Projekt pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” obejmuje swym zakresem 17 Partnerów 
z Obszaru Funkcjonalnego zlokalizowanego na terenie Województwa Opolskiego. I tak w skład 
Partnerstwa Nyskiego 2020 wchodzi: Powiat Głubczycki, Powiat Nyski, Powiat Prudnicki, 
Gmina Biała, Gmina Branice,  Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków – (która, 
jako jedyna leży w Powiecie Brzeskim), Gmina Kietrz, Gmina Korfantów, Gmina Nysa, Gmina 
Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Lubrza, Gmina Łambinowice oraz Gmina 
Skoroszyce. Liderem całego Partnerstwa jest Gmina Nysa.  

Przedmiotowy Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” będzie polegał na opracowaniu czterech 
dokumentów strategicznych dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020. I tak 
będzie to Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN 2020, Strategia Rozwoju Społecznego 
Obszaru Funkcjonalnego PN 2020, Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 
oraz Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN 2020.  

Opracowywane dokumenty będą miały na celu przeciwdziałać określonym problemom, które 
bezpośrednio dotykają poszczególnych Partnerów PN 2020, a są to przede wszystkim: 

 spadek liczby urodzeń (jeden z najniższych poziomów urodzeń w skali całego 
świata),  

 ujemny przyrost naturalny i rzeczywisty,  

 wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w całej 
populacji,  

 spadek gęstości zaludnienia,  

 niskie saldo migracji w ruchu wewnętrznym,  

 wyludnianie się obszarów wiejskich,  

 niekorzystne wskaźniki urodzeń i zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców  
w porównaniu do Województwa Opolskiego,  

 wzrost bezrobocia,  

 najniższa w kraju stopa wzrostu gospodarczego w ujęciu ostatnich kilkunastu lat, 

 słabość sektora usług – zwłaszcza usług rynkowych (najniższy w kraju udział 
usług rynkowych w wartości dodanej brutto),  

 niedostateczny rozwój sektora usług wyższego rzędu,  

 niska innowacyjność gospodarki,  

 słabość sfery B+R (nakłady na działalność badawczo-rozwojową w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca należą do najniższych w całym kraju),  

 niski poziom inwestycji zagranicznych,  
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 niedofinansowanie infrastruktury drogowej i transportowej,  

 zbyt mała liczba obwodnic oraz przepraw mostowych,  

 wzrost natężenia ruchu i związany z tym wzrost uciążliwości komunikacyjnych na 
drodze alternatywnej do autostrady A4, tj. drodze krajowej nr 94,  

 zły stan infrastruktury drogowej i kolejowej,  

 niewystarczająca sieć dróg,  

 brak wystarczającej sieci dróg rowerowych,  

 brak wystarczającej liczby parkingów i chodników. 

 

Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w 
zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze 
wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym. 

Beneficjentem i wnioskodawcą realizującym Projekt jest Gmina Nysa – Lider 
Partnerstwa PN 2020, będąca jednostką samorządową i posiadająca osobowość prawną. 
Gmina działa na podstawie ustawy z dn. 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.) oraz Statutu Gminy Nysa (uchwała nr II/18/2002 
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 04.12.2002r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nysa, aktualna 
uchwała nr XVI/217/07 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 20.12.2007r. w sprawie zmiany statutu 
Gminy Nysa). 

Członkami PN 2020 są organy administracji samorządowej, realizujące zadania własne  
i zlecone wynikające z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95 – tekst jednolity), czyli Gminy 
oraz organy  administracji samorządowej, realizujące zadania własne i zlecone wynikające  
z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 
r.  Nr 91 poz. 578 – tekst jednolity) czyli Powiaty. 

Aktualny status Partnerstwa Nyskiego 2020 reguluje Umowa Partnerstwa, która została 
podpisana w marcu 2013 r. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw  
i obowiązków Stron w ramach Partnerstwa, w którego skład wchodzi 17 członków, tj.: 1)Gmina 
Biała, 2) Gmina Branice, 3) Gmina Głubczyce, 4) Gmina Głuchołazy, 5), Gmina Grodków, 6) 
Gmina Kietrz, 7) Gmina Korfantów, 8) Gmina Lubrza, 9) Gmina Łambinowice, 10) Gmina Nysa – 
LIDER PARTNERSTWA, 11) Gmina Otmuchów, 12) Gmina Paczków, 13) Gmina Prudnik, 14) 
Gmina Skoroszyce, 15) Powiat Głubczycki, 16) Powiat Nyski, 17) Powiat Prudnicki,  mającego 
na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a także dalszej współpracy  
w zakresie współdziałania na Obszarze Funkcjonalnym PN 2020.  

Umowa Partnerstwa Nyskiego obowiązuje od dnia jej zawarcia: w zakresie współpracy przy 
realizacji Projektu – co najmniej do dnia upływu 5 lat od daty przyjęcia Raportu Końcowego dla 
Projektu oraz w zakresie współpracy na Obszarze Funkcjonalnym – na czas nieokreślony.  

Harmonogram realizacji Projektu jest realistyczny i wykonalny. Zakłada się udział  
w partycypacji kosztów w Projekcie wszystkich Partnerów PN 2020. Projekt rozpocznie się w 
styczniu 2014 r. i będzie trwał 28 miesięcy (2 lata i 4 miesiące). Projekt zakończy się w 
kwietniu 2016 r.  

W przedmiotowym Projekcie nie zakłada się wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych.  Zatem 
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całkowity koszt Projektu wyniesie 2 669 830,28 zł, tj. 641 385,26 euro.  W przypadku 
pojawienia się kosztów niekwalifikowalnych będą one ponoszone solidarnie przez wszystkich 
Partnerów, zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa. 

Produktami Projektu będą łącznie 4 strategie (1 strategia ogólna – Strategia Rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 i 3 strategie sektorowe). 

Rezultatami Projektu będzie liczba mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego, która uzyskała 
dostęp do produktów Projektu (234 000 mieszkańców) oraz Powierzchnia Obszaru 
Funkcjonalnego objętego strategiami (2 303,41 km2). 

Lider Partnerstwa Nyskiego – Gmina Nysa posiada doświadczenie w realizacji Projektów  

w Partnerstwie. Uczestniczył jako lider w projekcie partnerskim pn. „Rekonstrukcje 

historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”. Gmina Nysa 

uczestniczyła również jako partner w projekcie pn. „Lato w Nysie, zima w Jeseniku - Budowa 

infrastruktury drogowo-parkingowej”.  

Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają spore doświadczenie we współpracy partnerskiej  

i to zarówno we współpracy pomiędzy sobą (Partnerami Partnerstwa Nyskiego 2020) jaki  

i z partnerami z zagranicy. Jeżeli chodzi o projekty realizowane pomiędzy samymi Partnerami 

PN 2020, to trzeba tutaj wymienić przede wszystkim Powiat Prudnicki, który realizował 

projekty w partnerstwie z Powiatem Głubczyckim oraz Gminami: Prudnik, Biała, Lubrza. Część 

Partnerów PN 2020 realizowała także ze sobą projekty w partnerstwie w ramach Euroregionu 

Pradziad, a także w ramach projektów partnerskich realizowanych ze środków Unii 

Europejskiej  w ramach współpracy transgranicznej. Jeżeli chodzi o współpracę z Partnerami 

zagranicznymi to trzeba tutaj wymienić przede wszystkim Powiat Nyski oraz Powiat  Prudnicki, 

które prowadzą współpracę w ramach Polsko – Czeskiego Centrum Informacyjno – Doradczego 

Przygranicznej Współpracy Gospodarczej, a także w ramach projektów partnerskich 

realizowanych ze środków Unii Europejskiej  w ramach współpracy transgranicznej.  Powiat 

Prudnicki zrealizował w sumie ponad 30 projektów w ramach współpracy transgranicznej  

z Republika Czeską. Natomiast Powiat Nyski tych projektów przeprowadził 15. Ponadto 

pozostała większa część Partnerów PN 2020 brała również udział w różnych projektach 

realizowanych z partnerami  z zagranicy, głównie z Czech.   

 

Odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej  

1. Potencjał Partnerstwa: 

1.1 Rozmiar, różnorodność, skład z punktu widzenia celów Projektu. 

Jaka jest konstrukcja Partnerstwa i w jakim stopniu uzasadniona jest przedmiotem Projektu? 

- zakres Partnerstwa (liczba formalnie współpracujących podmiotów); 

W przedmiotowym Projekcie pn. „Partnerstwo Nyskiego 2020” bierze udział 17 Partnerów (14 

gmin i 3 powiaty). I tak w skład Partnerstwa Nyskiego 2020 wchodzi: Powiat Głubczycki, 

Powiat Nyski, Powiat Prudnicki, Gmina Biała, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina 

Grodków – (która, jako jedyna leży w Powiecie Brzeskim), Gmina Kietrz, Gmina Korfantów, 

Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Branice, Gmina 



Analiza Wykonalności Projektu – Partnerstwo Nyskie 2020 

 

191 
 

Skoroszyce, Gmina Lubrza oraz Gmina Łambinowice. Liderem całego PN 2020 jest Gmina Nysa.  

- różnorodność w wymiarze międzysamorządowym (obecność jednostek samorządowych różnego 

typu – gminy, powiaty, samorząd województwa) 

W skład Partnerstwa Nyskiego 2020 wchodzą gminy (14) oraz powiaty (3). Struktura 

Partnerstwa Nyskiego 2020 jest więc jak najbardziej uzasadniona przedmiotem Projektu.   

- różnorodność w wymiarze międzysektorowym (obecność przedstawicieli różnych sektorów – 

administracja publiczna, sektor gospodarczy, sektor pozarządowy, instytucje naukowe) 

Aktualnie w skład PN 2020 wchodzą jedynie przedstawiciele administracji publicznej (JST). 

Niemniej PN 2020 jest otwarte na zasilenie swoich szeregów nowymi partnerami i z tego też 

względu zakładana jest możliwość zwiększenia liczby podmiotów w nim uczestniczących,  

w szczególności w zakresie nawiązania ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu działającymi w istniejącym Obszarze 

Funkcjonalnym. Zakładana jest także możliwość zwiększenia liczby jednostek samorządu 

terytorialnego zrzeszonych w ramach Partnerstwa. 

W procesie konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach Projektu Partnerstwo 

pośrednio rozszerzy swój zakres o przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. 

- struktura Partnerstwa uzasadniona przedmiotem Projektu. 

Partnerstwo Nyskie początkowo funkcjonowało jako porozumienie dwóch podmiotów, tj. 

Gminy Nysa i Powiatu Nyskiego. Podmioty te zawarły w dn. 19 lipca 2012 r. porozumienie  

o  współpracy w zakresie problemów demograficznych. Następnie zakres współpracy poszerzo-

no o współpracę przy rozwiązywaniu problemów w obszarach transportu oraz rynku pracy. We 

wrześniu 2012 r. Partnerstwo liczyło już 17 członków. Struktura Partnerstwa została ustalona 

na podstawie analizy najistotniejszych problemów dotyczących Obszaru Funkcjonalnego. 

Członkami PN 2020 są organy  administracji samorządowej, realizujące zadania własne  

i zlecone wynikające z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95 – tekst jednolity), czyli Gminy 

oraz organy  administracji samorządowej, realizujące zadania własne i zlecone wynikające  

z udzielonych im kompetencji na podstawie ustawy samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 91 poz. 578 – tekst jednolity) czyli Powiaty. Przedmiotem Projektu z kolei jest opracowanie 

dokumentów strategicznych dotyczących obszarów, nad którymi nadzór sprawują z mocy ww. 

prawa gminy i powiaty. Ponadto partnerzy dysponują zasobami ludzkimi o odpowiednich 

kompetencjach i doświadczeniu w realizacji podobnych Projektów. Nadzór nad opracowaniem 

poszczególnych strategii wraz z nadzorem nad procesem równoległych konsultacji społecznych 

przypisany został Liderowi Partnerstwa – Gminie Nysa (Strategia Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020), Pow. Głubczyckiemu (Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020),  Pow. Nyskiemu (Strategia Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo PN2020) i Pow. Prudnickim (Strategii Rynku Pracy Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020).  

Szczegółową strukturę PN2020 określa Umowa Partnerstwa zawarta 25 marca 2013 r. 

Przedmiotem Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron w ramach 

Partnerstwa, mającego na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w 
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ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a także 

dalszej współpracy w zakresie współpracy na Obszarze Funkcjonalnym PN 2020. 

Przedmiotowa Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera 

Partnerstwa – Gminy Nysa i Partnera przy realizacji Projektu oraz działania mające na celu 

wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa – Obszaru Funkcjonalnego, wspólne 

rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru, wspieranie i inicjowanie planowania 

zintegrowanego (łączenie inwestycji), propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń 

między Partnerami. Działania PN 2020 realizowane będą w szczególności poprzez: złożenie 

wspólnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu oraz realizowanie wspólnego 

Projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu.   

 

1.2 Doświadczenie w zarządzaniu wspólnymi projektami. 

Czy Lider Partnerstwa posiada doświadczenie w realizacji projektów partnerskich? 

- czy lider uczestniczył w dotychczas realizowanym projekcie partnerskim jako partner 

- czy lider uczestniczył w dotychczas realizowanym projekcie partnerskim jako lider?  

Lider Partnerstwa Nyskiego – Gmina Nysa posiada doświadczenie w realizacji projektów  

w Partnerstwie. Uczestniczył jako lider w projekcie partnerskim pn. „Rekonstrukcje historyczne 

wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”. Gmina Nysa uczestniczyła 

również jako partner w projekcie pn. „Lato w Nysie, zima w Jeseniku - Budowa infrastruktury 

drogowo-parkingowej”.  

- czy wszyscy pozostali uczestnicy partnerstwa uczestniczyli w dotychczas realizowanych 

projektach partnerskich (zarówno jako liderzy lub partnerzy)? 

Partnerzy Partnerstwa Nyskiego 2020 mają bardzo duże doświadczenie we współpracy 

partnerskiej i to zarówno we współpracy pomiędzy sobą (Partnerami Partnerstwa Nyskiego 

2020) jaki i z partnerami z zagranicy. Jeżeli chodzi o projekty realizowane pomiędzy samymi 

Partnerami PN 2020, to trzeba tutaj wymienić przede wszystkim Powiat Prudnicki, który 

realizował projekty w partnerstwie z Powiatem Głubczyckim oraz Gminami: Prudnik, Biała, 

Lubrza. Część Partnerów PN 2020 realizowała także ze sobą projekty w partnerstwie w ramach 

Euroregionu Pradziad. Ponadto większość Partnerów PN 2020 ma bardzo duże doświadczenie 

w realizacji  projektów partnerskich realizowanych ze środków Unii Europejskiej  w ramach 

współpracy transgranicznej.  

Ponadto Wszyscy Partnerzy PN 2020 współpracują bardzo aktywnie już od dłuższego czasu ze 

swymi zagranicznymi Partnerami w ramach współpracy partnerskiej gmin, miast i rejonów 

partnerskich. 

Powyższe informacje zostały przedstawione w pkt. III.1 „Charakterystyka beneficjentów – 

partnerów” oraz w pkt. III.2 „Organizacja partnerstwa: wykonalność instytucjonalno-

organizacyjna, sposób zarządzania i monitoringu” niniejszej Analizy Wykonalności.  

1.3 System zarządzania Projektem. 
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Realny wymiar Partnerstwa i zakres stosowanych rozwiązań zarządczych: 

- współodpowiedzialność Partnerów za działania i cele Projektu oraz współdecydowanie na 

poziomie wdrażania Projektu; 

Za realizację i zarządzanie przedmiotowym Projektem odpowiedzialni będą wyznaczeni 

pracownicy u każdego z Partnerów Partnerstwa Nyskiego 2020. Koszty z tym związane każdy   

z Partnerów będzie ponosił indywidualnie wg własnej polityki płacowej. Nad całością realizacji 

i wdrażania Projektu czuwać  będzie Lider Partnerstwa – Gmina Nysa.  

Dla potrzeb realizacji Projektu zostanie utworzone Biuro Projektu mieszczące się w Urzędzie 

Miejskim w Nysie. W skład Biura Projektu wejdą przedstawiciele: Gminy Nysa – Lidera 

Partnerstwa, Powiatu Głubczyckiego, Powiatu Nyskiego, Powiatu Prudnickiego. Ponadto dla 

potrzeb realizacji Projektu, czyli opracowywania czterech dokumentów strategicznych, zostaną 

utworzone zespoły robocze ds. każdej z czterech strategii. Każdy z zespołów roboczych ds. 

danej strategii będzie pracował nad dokumentem od początku do końca (zespoły robocze ds. 

strategii zostaną powołane w momencie otrzymania decyzji o dofinansowaniu Projektu), tzn.: 

będzie odpowiedzialny za zatwierdzenie opracowanych przez podmiot odpowiedzialny za 

opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ – zapisów dokumentu SIWZ, w tym 

umowę z wykonawcą poszczególnych strategii (harmonogram realizacji) dla potrzeb 

przeprowadzenia postępowania przetargowego, przyjęcie do realizacji zapisów umowy 

podpisanej przez Lidera Partnerstwa i wykonawcę danej strategii, koordynację prac nad 

dokumentem – jego opracowaniem i procesem konsultacji. Następnie każdy zespół roboczy 

będzie odpowiedzialny za odbiór protokołem odbioru opracowanego dokumentu oraz będzie 

odpowiedzialny za przygotowanie wzoru uchwały przyjmującej opracowany dokument. 

Ostatecznie wszystkie opracowane dokumenty strategiczne zostaną przyjęte przez wszystkich 

Partnerów w drodze uchwał organów stanowiących.  

Na podstawie zapisów Umowy Partnerstwa oraz na podstawie przyjętego modelu zarządzania 

Projektem można stwierdzić, iż w przedmiotowym Projekcie występuje całkowita 

współodpowiedzialność i współdecydowanie Partnerów na poziomie wdrażania Projektu. 

- jak efektywny jest mechanizm podejmowania decyzji strategicznych (równość) i operacyjnych 

(sprawność)? 

Przyjęte procedury decyzyjne zapewniają równość Partnerów i skuteczność decyzyjną. 

Dotychczas ustalenia dotyczące Projektu podlegały głosowaniom, a decyzje podejmowane były 

większością głosów w ramach głosowań, w których udział biorą wszyscy Partnerzy (każdy  

z Partnerów dysponuje jednym głosem). Taki mechanizm będzie kontynuowany i zapewni 

znaczną sprawność w podejmowaniu decyzji kluczowych z punktu widzenia rozwoju 

Partnerstwa.  

- czy przyjęto rozwiązania w zakresie komunikacji, które usprawniają przepływ informacji między 

partnerami? 

Komunikacja w ramach Partnerstwa, poza spotkaniami roboczymi, odbywa się w oparciu  

o kontakt telefoniczny, fax oraz pocztę elektroniczną. Zgodnie z postanowieniami Umowy 

Partnerstwa, Partnerzy zobligowani są do wzajemnego informowania się m.in. o konieczności 

wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji działań, a w szczególności w przypadkach 
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opóźnień mogących zagrażać terminowej realizacji Projektu, informowania drugiej strony  

o zagrożeniach w realizacji Projektu, informowania się na piśmie o zmianach w informacjach 

kontaktowych, informowania Lidera Partnerstwa o wszelkich zagrożeniach oraz 

nieprawidłowościach w realizacji Projektu, wynikających z udziału Partnerów w Projekcie. 

Zapisy dotyczące komunikacji reguluje Umowa Partnerstwa podpisana 25 marca 2013 roku. 

- czy istnieją odpowiednie zasady rozliczeń (przyjęte przez Partnerów w formie pisemnej i 

należycie/wyczerpująco opisanej)? 

Zasady rozliczeń pomiędzy Partnerami ujęte zostały w Umowie Partnerstwa. Wszystkie faktury 

związane z realizacją działań w Projekcie będą wystawiane na Lidera Partnerstwa – Gminę 

Nysa. Całość wydatków w ramach Projektu realizowana będzie z rachunku Lidera Partnerstwa 

– Gminy Nysa, a rozliczenia z poszczególnymi Partnerami dokonywane będą w ramach 

rozliczania dotacji celowej przekazywanej przez Partnerów Liderowi Partnerstwa – Gminie 

Nysa na realizację Projektu w części dotyczącej Partnerów. Każdy Partner w ramach udziału  

w całkowitej wartości Projektu, w tym wkładu własnego, przekaże Liderowi Partnerstwa na 

wskazany rachunek bankowy środki finansowe w formie dotacji celowej, na podstawie 

zawartej odrębnie z każdym Partnerem umowy dotacji. Otrzymane od Operatora Programu  

w ramach dofinansowania realizacji Projektu zaliczki zostaną uwzględnione przy rozliczaniu 

poszczególnych transz dotacji. 

 

1.4 Ocena potencjalnej trwałości Partnerstwa. 

Czy są przesłanki świadczące o rozwojowym/ trwałym charakterze współpracy? 

- doświadczenie Partnerstwa w realizacji zadań objętych Projektem (wspólna instytucja  

z doświadczeniem w obszarze którego dot. Projekt). 

Wszystkie Powiaty i Gminy należące do Partnerstwa Nyskiego 2020 mają bardzo duże 

doświadczenie we współpracy partnerskiej, i to zarówno we współpracy pomiędzy sobą 

(partnerami Partnerstwa Nyskiego 2020) jaki i z Partnerami z zagranicy. Lider Partnerstwa – 

Gmina Nysa posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów ze środków 

zewnętrznych. Gmina Nysa zrealizowała w ostatnich latach szereg projektów 

współfinansowanych ze  środków zewnętrznych. Dodatkowo należy także wymienić tutaj 

Powiat Nyski oraz Powiat  Prudnicki, które prowadzą współpracę w ramach Polsko – Czeskiego 

Centrum Informacyjno – Doradczego Przygranicznej Współpracy Gospodarczej oraz w ramach 

projektów partnerskich realizowanych ze środków Unii Europejskiej,  w ramach współpracy 

transgranicznej.  Powiat Prudnicki zrealizował w sumie ponad 30 projektów w ramach 

współpracy transgranicznej z Republika Czeską. Natomiast Powiat Nyski podobnych projektów 

przeprowadził 15.  

Powyższe informacje zostały przedstawione w pkt. III.1 „Charakterystyka beneficjentów – 

Partnerów” oraz w pkt. III.2 „Organizacja Partnerstwa: wykonalność instytucjonalno-

organizacyjna, sposób zarządzania i monitoringu” niniejszej Analizy Wykonalności.  

- czasowy horyzont współpracy wynikający z dokumentu konstytuującego Partnerstwo 

(bezterminowa, długookresowa, krótko / średniookresowa); sposób wspólnego wdrażania 
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produktów (np. strategii rozwoju) powstałych w wyniku realizacji Projektu; 

Umowa PN 2020 obowiązuje od dnia jej zawarcia: w zakresie współpracy przy realizacji 
Projektu - co najmniej do dnia upływu 5 lat od daty przyjęcia Raportu końcowego dla Projektu 
oraz w zakresie współpracy na Obszarze Funkcjonalnym – na czas nieokreślony. 

- plany poszerzenia bazy Partnerstwa (jeśli we wniosku scharakteryzowano typ poszukiwanego 

Partnera i uzasadniono potrzebę jego włączenia do Projektu); 

Partnerstwo Nyskie 2020 jest otwarte na zasilenie swoich szeregów nowymi Partnerami  

i z tego też względu zakładana jest możliwość zwiększenia liczby podmiotów w nim 

uczestniczących, w szczególności w zakresie nawiązania ścisłej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu działającymi w istniejącym 

Obszarze Funkcjonalnym. Zakładana jest także możliwość zwiększenia liczby jednostek 

samorządu terytorialnego zrzeszonych w ramach Partnerstwa. 

Pod uwagę brana jest także współpraca z partnerstwami i podmiotami indywidualnymi  z 

sąsiednich państw (Czechy, Niemcy).  

- ocena jakości i wykonalności planu rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa. 

W miarę postępów w realizacji Projektu (lub po jego zakończeniu) możliwe jest usprawnienie 

głosowania poprzez wdrożenie rozwiązań opartych o technologie informatyczne, np. za 

pośrednictwem strony internetowej Partnerstwa / Projektu (utworzenie kont Partnerów wraz 

z modułem do przeprowadzania głosowań). 

Po zrealizowaniu Projektu lub ewentualnie jeszcze w trakcie jego trwania rozważane jest 

zorganizowanie sympozjum z udziałem innych partnerstw, które realizowały / realizują swoje 

projekty w podobny sposób, tj. z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących  

z MF EOG. Działanie takie będzie jedną z form doskonalenia współdziałania w ramach 

partnerstw, ponieważ umożliwi wymianę doświadczeń zdobytych w toku realizacji projektów, 

a także wzajemnego przekazywania know-how.  

W ramach wspólnych spotkań członków Partnerstwa są prowadzone aktualnie i będą 

prowadzone w przyszłości dyskusje dotyczące rozpoczynającej się perspektywy finansowej 

(2014 – 2020), których celem  jest  zaplanowanie wspólnych działań. Dotyczy to także czynnego 

udziału w pracach nad Programem Operacyjnym dla Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 (odpowiednik obecnego RPO WO 2007 – 2013) w celu wspólnego zajmowania stanowiska 

w ważnych dla Partnerstwa kwestiach. 

Zakładane jest podjęcie działań w ramach Partnerstwa w innych obszarach funkcjonowania 

samorządu (ochrona środowiska, opieka zdrowotna), których celem będzie  wspólne 

rozwiązywanie istniejących problemów. Ewentualne podejmowanie tychże działań planowane 

jest po roku 2016 i w znacznej mierze uzależnione będzie od jakości produktów uzyskanych w 

ramach przedmiotowego Projektu, a także od dostępności zewnętrznych źródeł finansowania 

inwestycji w okresie programowania 2014 – 2020.  

Ustalony obecnie Obszar Funkcjonalny, w skład którego wchodzi 14 gmin i 3 powiaty również 

może ulec zmianie w okresie trwania Partnerstwa. Partnerstwo Nyskie 2020 jest otwarte na 

zasilenie swoich szeregów nowymi partnerami i z tego też względu zakładana jest możliwość 
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zwiększenia liczby podmiotów w nim uczestniczących, w szczególności w zakresie nawiązania 

ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia 

biznesu działającymi w istniejącym Obszarze Funkcjonalnym. Zakładana jest także możliwość 

zwiększenia liczby jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w ramach Partnerstwa. 

 

2. Ocena działań zaplanowanych w Projekcie: 

2.1 Cele Projektu 

Celem Projektu, obok wzmocnienia Partnerstwa, jest przygotowanie przyszłych przedsięwzięć 

/ interwencji, których zasadność powinna wynikać z przeprowadzonej wstępnej diagnozy 

problemów. 

- czy przedstawiono wstępną analizę sytuacji w Obszarze Funkcjonalnym, opisano kluczowe 

problemy i ich źródła? 

Obszernej analizy sytuacji w Obszarze Funkcjonalnym PN 2020 opisano w rozdziale I niniejszej 

Analizy Wykonalności, a także w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4. Następujące problemy 

uznano za kluczowe dla Obszaru Funkcjonalnego PN 2020:  

-spadek liczby urodzeń, 

-ujemny przyrost naturalny i rzeczywisty,  

-wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w całej populacji, 

-spadek gęstości zaludnienia,  

-ujemne saldo migracji w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym,  

-wyludnianie się obszarów wiejskich, 

-niekorzystne wskaźniki urodzeń i zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w porównaniu 

do Województwa Opolskiego,  

-wzrost bezrobocia,  

-najniższa w kraju stopa wzrostu gospodarczego w ostatnich kilkunastu latach,  

-słabość sektora usług, zwłaszcza usług rynkowych (najniższy w kraju udział usług rynkowych 

w wartości dodanej brutto) oraz niedostateczny rozwój sektora usług wyższego rzędu,  

-niska innowacyjność gospodarki oraz słabość sfery B+R (nakłady na działalność badawczo-

rozwojową w przeliczeniu na 1 mieszkańca należą do najniższych w całym kraju), 

-niski poziom inwestycji zagranicznych, 

-niedofinansowanie infrastruktury drogowej i transportowej,  

-zbyt mała liczba obwodnic oraz przepraw mostowych,  

-wzrost natężenia ruchu a co jest z tym związane wzrost uciążliwości komunikacyjnych na 
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drodze alternatywnej do autostrady A4, tj. drodze krajowej nr 94,  

-zły stan infrastruktury drogowej i kolejowej, niewystarczająca sieć dróg, brak wystarczającej 

sieci dróg rowerowych, brak odpowiedniej liczby parkingów i chodników. 

- adekwatność planowanej interwencji: (czy przygotowywane przedsięwzięcie jest zgodne  

z przedstawioną diagnozą sytuacji – tj. dotyczy zidentyfikowanych problemów i ukierunkowane 

jest na usunięcie ich przyczyn?). 

Projekt jest zgodny z przedstawioną diagnozą sytuacji, tj. dotyczy zidentyfikowanych 

problemów i ukierunkowany jest na usunięcie ich przyczyn.  

Podjęte działania w ramach Projektu mają na celu przeciwdziałanie problemom 

zdiagnozowanym podczas prac przygotowawczych do realizacji Projektu. W toku diagnozy 

problemów (rozdział I) stwierdzono, iż najmocniej dotykające Partnerów PN 2020 problemy 

mieszczą się w obszarze:  

- demografii, 

- rynku pracy, 

- transportu.  

Realizacja Projektu pozwoli na wdrażanie działań inwestycyjnych i nieinwestycjnych przede 

wszystkim w obszarze rynku pracy, transportu oraz rozwoju społecznego (demografii). 

Obszary te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju PN2020, z tego też względu ma miejsce 

realizacja przedmiotowego Projektu. Produkty Projektu pozwolą Partnerom na wspólne 

działania w kierunku realizacji zadań mających na celu poprawę sytuacji w ww. obszarach.  

 

2.2 Proponowane działania 

Czy proponowane działania są spójne i gwarantują osiągnięcie celu Projektu? Czy ich dobór 

został poprawnie uzasadniony? czy postęp w realizacji działań będzie prawidłowo 

monitorowany? 

- opis planowanych działań (czy działania opisano w sposób merytoryczny i precyzyjny? 

Potrzeba realizacji Projektu wynika z konieczności podejmowania wspólnych działań na 

szczeblu ponadlokalnym w celu wspólnego rozwiązywania problemów zdefiniowanych dla 

Obszaru Funkcjonalnego. Wytworzenie synergii we wspólnych działaniach Partnerów ma na 

celu wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa. Ponadto realizacja Projektu wynika  

z konieczności wspierania planowania zintegrowanego w ramach Obszaru Funkcjonalnego. 

Uzasadnieniem dla Projektu jest także potrzeba propagowania wymiany wzajemnych 

doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami. 

Na wspólnie ustalony pomiędzy Partnerami zakres przedmiotowego Projektu składają się 

następujące działania: 

- Działanie 1 – Zarządzanie 
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- Działanie 2 – Opracowanie SIWZ 

- Działanie 3 – Informacja i Promocja 

- Działanie 4 – Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

- Działanie 5 – Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

- Działanie 6 – Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

- Działanie 7 – Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

Opracowanie poszczególnych strategii będzie kolejnym krokiem na drodze współpracy 

członków PN 2020 do wspólnego rozwiązywania problemów w ww. obszarach. Głównym celem 

powstania PN 2020 oraz ww. strategii  (działania 4 – 7) jest zacieśnienie procesu współpracy 

pomiędzy Partnerami oraz wytyczenie kierunków wraz z stworzeniem podstaw do działań na 

najbliższe lata w celu wspólnego rozwiązywania problemów, w szczególności w zakresie 

transportu i komunikacji, rynku pracy oraz szeroko rozumianego rozwoju społecznego. 

Potrzeba opracowania dokumentów strategicznych wspólnych dla Obszaru Funkcjonalnego PN 

2020 wynika także z zamiaru późniejszego ich wykorzystania przez Partnerów w celu 

wspólnego ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania projektów, takich jak np. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

- czy określono terminy i przypisano odpowiedzialność za ich wykonanie? 

Harmonogram realizacji Projektu uwzględnia terminy realizacji poszczególnych działań oraz 

wskazuje odpowiedzialność za ich wykonanie. 

- czy oczekiwane efekty działań określono w sposób mierzalny i weryfikowalny?  

Przyjęto następujące wskaźniki: 

Wskaźniki celu ogólnego:  

 Ilość Uchwał podjętych przez Partnerów w sprawie przyjęcia opracowanych strategii 

(szt.). Wartość bieżąca wskaźnika: 0 szt. Wartość docelowa: 68 szt. w 2016 r.  

Wskaźniki spodziewanych rezultatów:  

 Liczba mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego, która uzyskała dostęp do produktów 

Projektu (mieszkańcy). Wartość bieżąca wskaźnika: 0 mieszkańców. Wartość docelowa: 

234 000 mieszkańców w 2016 r.  

 Powierzchnia Obszaru Funkcjonalnego objętego strategiami (km2). Wartość bieżąca 

wskaźnika: 0 km2. Wartość docelowa: 2 303,41 km2 w 2016 r.  

Wskaźniki produktu: 

 Liczba strategii ogólnych opracowanych w ramach Projektu (szt.). Wartość bieżąca 

wskaźnika: 0 szt. Wartość docelowa: 1 szt. w 2016 r.  
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 Liczba strategii sektorowych opracowanych w ramach Projektu (szt.). Wartość bieżąca 

wskaźnika: 0 szt. Wartość docelowa: 3 szt. w 2016 r.  

- kompletność planowanych działań (czy na zakończenie Projektu powstanie kompletna 

dokumentacja pozwalająca na realizację przewidzianych przedsięwzięć? Uwzględniamy również 

aktywność Partnerstwa realizowaną poza Projektem); 

Produktami Projektu będą łącznie 4 dokumenty strategiczne, które stanowić będą punkt 

wyjścia do wspólnego rozwiązywania problemów występujących na Obszarze Funkcjonalnym. 

Dopiero po ich opracowaniu, a także po przeprowadzeniu konsultacji społecznych możliwe 

będzie opracowanie planów operacyjnych i przygotowanie całego procesu inwestycyjnego 

związanego z wdrażaniem poszczególnych przedsięwzięć, w tym Partnerzy Projektu będą mogli 

(w ramach środków własnych) opracować dokumentacje techniczne związane z realizacją 

konkretnych, wynikających z opracowanych strategii przedsięwzięć inwestycyjnych. Obecny 

etap współpracy w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020 dotyczy zatem opracowania wspólnych 

strategii i gruntownego przygotowania się Partnerów do wspólnej realizacji zadań  

inwestycyjnych i nieinwestycjnych (projekty „miękkie”).  

- zasadność planowanych działań (czy wykonanie proponowanych prac jest rzeczywiście 

niezbędne dla osiągnięcia celu Projektu?); 

Przygotowane w ramach Projektu strategie pozwolą na kompleksowe i gruntowne 

przeanalizowanie stanu aktualnego rynku pracy, komunikacji i transportu oraz sytuacji 

społecznej w Obszarze Funkcjonalnym. Dokumenty te wytyczą ramy do współpracy Partnerów 

w ww. obszarach. Powstałe strategie wytyczą długoterminowe polityki Obszaru 

Funkcjonalnego PN 2020 w ww. obszarach i w ten sposób umożliwią Partnerom wspólne 

przygotowanie się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na poziomie 

ponadlokalnym. Wspólna realizacja postanowień opracowanych dokumentów strategicznych 

będzie miała niewątpliwy wpływ na zacieśnianie współpracy w ramach Partnerstwa.  

- wykonalność planowanych działań (czy zaproponowane terminy wykonania zadań są realne/ 

osiągalne)?  

Terminy realizacji poszczególnych działań w ramach Projektu zaprezentowano w Załączniku 

nr 1 i Załączniku nr 2 do niniejszej Analizy Wykonalności. Terminy te ustalono m.in. w oparciu 

o wiedzę ekspercką doradców biorących udział w spotkaniach roboczych poświęconych 

ustalaniu zakresu i harmonogramu realizacji Projektu.  

- czy przeanalizowano czynniki ryzyka, które mogą uniemożliwić realizację planowanych działań 

i/lub osiągnięcie celu projektu? oraz - czy zaproponowano adekwatne metody zabezpieczenia 

projektu przed takim ryzykiem?  

Przeprowadzono analizę czynników ryzyka mających wpływ na planowane w działania oraz 

osiągnięcie celów Projektu. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale II.6 niniejszej Analizy 

Wykonalności. 

- czy istnieje efektywny system monitorowania postępów realizacji Projektu (wskaźniki, narzędzia, 

sposób wykorzystania raportów)? 

Na potrzeby Projektu przyjęto system monitorowania postępów realizacji Projektu oparty o 
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monitoring wskaźników. 

Wskaźnik „Ilość Uchwał podjętych przez Partnerów w sprawie przyjęcia opracowanych 

strategii (szt.)" ustalano na podstawie planowanego zakresu Projektu. Źródłem weryfikacji 

wartości wskaźnika będą Biuletyny Informacji Publicznej każdego z Partnerów. Monitoring 

wskaźnika zostanie wykonany jednokrotnie w 2016 r. 

Wskaźnik „Liczba mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego, która uzyskała dostęp do produktów 

Projektu (mieszkańcy)” oszacowany został na podstawie opracowania „Prognoza ludności na 

lata 2008-2035” Głównego Urzędu Statystycznego. Źródłem weryfikacji wartości wskaźnika 

będą dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz rejestry ludności poszczególnych Partnerów 

Projektu. Monitoring wskaźnika zostanie wykonany jednokrotnie w 2016 r. 

Wskaźnik „Powierzchnia Obszaru Funkcjonalnego objętego strategiami (km2)” oszacowany 

został na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Źródłem 

weryfikacji wartości wskaźnika będą dane Głównego Urzędu Statystycznego. Monitoring 

wskaźnika zostanie wykonany jednokrotnie w 2016 r. 

Wskaźnik „Liczba strategii ogólnych opracowanych w ramach Projektu (szt.)” ustalano na 

podstawie planowanego zakresu Projektu. Źródłem weryfikacji wartości wskaźnika będzie 

protokół ostatecznego odbioru usługi polegającej na opracowaniu  Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Monitoring wskaźnika zostanie wykonany 

jednokrotnie w 2016 r. 

Wskaźnik „Liczba strategii sektorowych opracowanych w ramach Projektu (szt.)” również 

ustalano na podstawie planowanego zakresu Projektu. Źródłem weryfikacji wartości wskaźnika 

będą  protokoły ostatecznego odbioru usług polegających na opracowaniu poszczególnych 

strategii sektorowych, tj:  

- Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

- Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020  

- Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020  

Monitoring wskaźnika zostanie wykonany jednokrotnie w 2016 r. 

Odpowiedzialność za monitoring wskaźników w ramach Projektu spoczywa na Liderze 

Projektu - Gminie Nysa. Obowiązek ten wynika z postanowień zawartej Umowy Partnerstwa. 

- czy prawidłowo zaplanowane są działania informacyjno/promocyjne w Projekcie? 

Działania informacyjne i promocyjne, dotyczące pomocy udzielanej za pośrednictwem 

Mechanizmu Finansowego EOG mają na celu zwiększenie jawności i publicznej świadomości 

dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu przy współfinansowaniu z ww. źródła. Działania 

informacyjno - promocyjne będą jasno potwierdzać otrzymaną pomoc na wszystkich 

dokumentach związanych z Projektem oraz na każdym materiale promocyjnym. 

W ramach Informacji i Promocji Projektu zostaną wykonane następujące działania: 

1. Powstanie strona internetowa promująca i informująca o Projekcie Partnerstwo Nyskie 2020.  
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2. W prasie lokalnej zostaną zamieszczone trzy artykuły sponsorowane na temat Projektu. 

3. W lokalnym radio wyemitowane zostaną spoty informacyjne (2 spoty 3 minutowe, 1 spot 5 

minutowy). 

4. Powstanie 90.000 szt. ulotek informacyjnych. 

5. Zostaną przeprowadzone trzy konferencje informacyjne: Seminarium informacyjne 

rozpoczynające realizację Projektu – organizator Powiat Głubczycki; Seminarium informacyjne 

w trakcie realizacji Projektu – organizator – Powiat Prudnicki; Konferencja podsumowująca 

opracowane dokumenty strategiczne – organizator Lider Partnerstwa – Gmina Nysa.  

Ponadto w ramach Informacji i Promocji Projektu stworzony zostanie system identyfikacji 

graficznej Projektu.  

Szczegółowy Plan Informacji i Promocji Projektu został zamieszczony w załączniku nr 3 do 

Wniosku o dofinansowanie.      

 

2.3 Trwałość produktów i rezultatów Projektu 

Jakie są szanse, że opracowania/ dokumentacja (produkty) przygotowane w ramach Projektu 

zostaną w przyszłości wykorzystane i przyczynią się do rozwoju Partnerstwa lub rozwiązania 

podejmowanych przez nie problemów? 

- czy w dokumentacji projektowej właściwie opisano/ zaplanowano sposób wykorzystania 

produktów Projektu? w jaki sposób wnioskodawca zagwarantował, że produkty będą 

wykorzystywane w realizacji przyszłych przedsięwzięć? czy produkty Projektu będą wspólne dla 

całego Partnerstwa? 

Produktami Projektu będą łącznie 4 dokumenty strategiczne, które stanowić będą punkt 

wyjścia do wspólnego rozwiązywania problemów występujących na Obszarze Funkcjonalnym. 

Dopiero po ich opracowaniu, a także po przeprowadzeniu konsultacji społecznych możliwe 

będzie opracowanie planów operacyjnych i przygotowanie całego procesu inwestycyjnego 

związanego z wdrażaniem poszczególnych przedsięwzięć, w tym Partnerzy Projektu będą mogli 

(w ramach środków własnych) opracować dokumentacje techniczne związane z realizacją 

konkretnych, wynikających z opracowanych strategii przedsięwzięć inwestycyjnych. Obecny 

etap współpracy w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020 dotyczy zatem opracowania wspólnych 

strategii i gruntownego przygotowania się Partnerów do wspólnej realizacji zadań  

inwestycyjnych i nieinwestycjnych (projekty „miękkie”).  

Przygotowane w ramach Projektu strategie pozwolą na kompleksowe i gruntowne 

przeanalizowanie stanu aktualnego rynku pracy, komunikacji i transportu oraz sytuacji 

społecznej w Obszarze Funkcjonalnym. Dokumenty te wytyczą ramy do współpracy Partnerów 

w ww. obszarach. Powstałe strategie wytyczą długoterminowe polityki Obszaru 

Funkcjonalnego PN 2020 w ww. obszarach i w ten sposób umożliwią Partnerom wspólne 

przygotowanie się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na poziomie 

ponadlokalnym. Wspólna realizacja postanowień opracowanych dokumentów strategicznych 

będzie miała niewątpliwy wpływ na zacieśnianie współpracy w ramach Partnerstwa.  
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- możliwość wykorzystania efektów Projektu w przypadku braku zewnętrznego dofinansowania 

(czy potencjał uczestników Partnerstwa daje szansę na przynajmniej częściowe wykorzystanie 

dorobku Projektu w sytuacji braku dostępu do bezzwrotnych środków pomocy finansowej)? 

Produkty Projektu zostaną wykorzystane również wtedy, gdy po jego zrealizowaniu dostęp do 

bezzwrotnych środków finansowych okaże się ograniczony. Należy jednakże założyć, iż zakres 

wdrożonych Projektów będzie znacząco mniejszy od zakresu możliwego do wdrożenia przy 

uzyskania dofinansowania z ww. źródeł.  

- użyteczność planowanych działań w kontekście prac nad modelami współpracy 

międzysamorządowej i międzysektorowej (czy produkty Projektu lub sam sposób ich 

przygotowania wnoszą nową jakość do rozwoju współpracy między samorządami oraz ich 

Partnerami? czy dorobek Projektu może zostać upowszechniony?). 

Powstałe w ramach Projektu  dokumenty będą ogólnodostępne. Dodatkowo w ramach Projektu 

przewidziano promocję produktów Projektu po ich powstaniu, tj. od kwietnia 2016 r. W tym 

celu przygotowano zostaną ulotki informacyjne, które każdy z Partnerów będzie dystrybuował 

wśród potencjalnych użytkowników produktów Projektu. Z treści opracowanych dokumentów 

będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, młodzież ucząca się (w tym studenci), 

jednostki organizacyjne jst, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, 

oświatowe, społeczne, ośrodki zdrowia  i inne podmioty odwiedzające strony internetowe 

poszczególnych Partnerów Projektu. 

 

3. Zgodność Projektu z zasadami Programu: 

3.1 Podejście zintegrowane 

Czy proponowane podejście pozwala na przygotowanie/ realizację zintegrowanej strategii 

działania? 

- komplementarność na poziomie celów (czy planowana interwencja pozwala na jednoczesną 

realizację działań w ramach różnych obszarów kwalifikowalnych Programu Regionalnego?) 

Projekt zakłada kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów Obszaru 

Funkcjonalnego i wpisuje się w następujące priorytety Programu Regionalnego: 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; lokalny rynek pracy; problemy zmian 

demograficznych, w szczególności dostosowanie „oferty” miast do cyklu życia człowieka; 

partycypację społeczną – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

lokalnych; infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

- komplementarność na poziomie działań (czy działania przewidziane do realizacji w ramach 

Projektu wzmacniają się wzajemnie? – np. zestawienie produktów działań lub zadań A i B tworzy 

nową jakość na poziomie lokalnym / subregionalnym; w zadaniu A wykorzystuje się produkty 

zadania B; partner X korzysta z zasobów partnera Y, itd.); Czy zagwarantowana jest synergia 

między działaniami? 

Opracowywanie jednocześnie 4 dokumentów strategicznych obejmujących swoim zakresem 
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cały Obszar Funkcjonalny PN 2020 sprzyja wytworzeniu efektu synergii. Przeprowadzenie 

zakrojonych na szeroką skalę badań sytuacji wyjściowej w Obszarze Funkcjonalnym w ramach 

równoległego opracowywania produktów Projektu pozwoli na zaprogramowanie działań 

wzajemnie się uzupełniających, np. założenia Strategii Rozwoju Transportu  

Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 uwzględniać będą wynikającą ze Strategii Rynku  

Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 potrzebę zwiększenia mobilności mieszkańców 

Obszaru w celu świadczenia pracy poza miejscem zamieszkania. Tak realizowane działania 

pozwolą na skuteczniejsze rozwiązanie wspólnych dla Partnerów problemów.   

- wartość dodana wynikająca ze współpracy Partnerów (czy proponowany skład Partnerstwa 

prowadzi do powstania istotnych synergii, które by się nie pojawiły w sytuacji braku współpracy, 

zarówno podczas realizacji Projektu, jak też w ramach planowanej przyszłej interwencji). 

W chwili obecnej poszczególne samorządy należące do PN 2020 posiadają ograniczone budżety, 

których zasoby nie są w pełni wystarczające nawet do realizacji wszystkich koniecznych 

działań wynikających z nałożonych na nie ustawowo zadań własnych. Ponadto sami Partnerzy 

PN 2020 w pojedynkę, nie są odpowiednio przygotowani organizacyjnie, by móc rozwiązywać 

ww. problemy, które wykraczają daleko poza ich pojedyncze jednostkowe możliwości działania. 

Dlatego też aby móc sprostać wspólnym problemom najlepiej robić to w Partnerstwie, 

ponieważ rozwiązując je razem, z pewnością uzyska się o wiele lepszy efekty synergii. Dzięki 

temu wspólne problemy rozwiąże się szybciej, pełniej i skuteczniej niż próbując radzić sobie  

z nimi w pojedynkę. Współpraca i budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną jest 

od wielu lat bardzo ważnym elementem działalności poszczególnych Partnerów tworzących 

Partnerstwo Nyskie 2020, a ich forma prawna jest dużą zaletą. Gwarantuje ona bowiem 

wykonalność, zabezpieczenie finansowe i trwałość podjętych działań mających przeciwdziałać 

marginalizacji w powyżej opisanych obszarach demografii, rynku pracy i transportu.  Tym 

samym samorządy sąsiadujące ze sobą, tak jak w przypadku Partnerów PN 2020, należy 

traktować jako system naczyń połączonych, które działając wspólnie w Partnerstwie osiągną  

z pewnością o wiele więcej i będą dużo skuteczniejsze w pokonywaniu zidentyfikowanych 

problemów, których bezprecedensowa skala i zasięg wymaga podjęcia natychmiastowej 

interwencji PN 2020. Interwencja PN 2020 powinna zatem nastąpić jak najszybciej i powinna 

objąć jak najszersze pole działań systemowych i strategicznych, których realizacja stanowi 

właśnie produkty niniejszego Projektu.    

Wartością dodaną wytworzoną dzięki realizacji Projektu będzie zdobycie doświadczenia 

Partnerów w realizacji wspólnych działań na szczeblu ponadlokalnym w celu wspólnego 

rozwiązywania problemów zdefiniowanych dla Obszaru Funkcjonalnego. Doprowadzi to w 

konsekwencji do wzmocnienia spójności terytorialnej Partnerstwa.  

Walorem projektu wynikającym ze współpracy jest także wspieranie planowania 

zintegrowanego w ramach Obszaru Funkcjonalnego.  

3.2 Wymiar partycypacji społecznej, 

W jakim stopniu przedstawiciele grupy docelowej oraz Partnerzy społeczni zostaną włączeni  

w proces przygotowania i realizacji Projektu? 

- włączenie Partnerów społecznych i lokalnych grup mieszkańców w prace projektowe 

(intensywność i różnorodność działań, które podejmie Partnerstwo-wnioskodawcy/beneficjenci  
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w celu poinformowania lokalnej społeczności, partnerów społecznych o planowanym 

przedsięwzięciu; sposób w jaki zapewniony zostanie udział społeczności lokalnej  

w przygotowywaniu dokumentów strategicznych; badania preferencji i potrzeb mieszkańców 

(zakres i formy planowanych w Projekcie badań; sposób wykorzystania wyników);konsultacje 

społeczne (zakres tematyczny i zasięg planowanych w Projekcie konsultacji; proponowana 

procedura ich przeprowadzenia w tym sposób oceny zgłoszonych propozycji; sposób 

wykorzystania wyników; wykorzystane mechanizmy współdecydowania społecznego); 

W przedmiotowym Projekcie udział partycypacji społecznej będzie bardzo szeroki. 

Przedstawiciele grup docelowych oraz Partnerzy społeczni (organizacje pozarządowe, lokalni 

przedsiębiorcy, mieszkańcy itp.) będą aktywnie uczestniczyć w konsultacjach produktów 

Projektu (strategie), zarówno na etapie ich powstawania, jak i po ich zakończeniu. Podczas 

konsultacji społecznych Projektu zostaną uwzględnione interesy wszystkich grup docelowych, 

a następnie wnioski płynące z konsultacji społecznych w Projekcie zostaną uwzględnione  

w czterech opracowywanych dokumentach strategicznych. Po zakończeniu Projektu jego 

produkty będą ogólnodostępne.   

Konsultacje społeczne w ramach Projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowane będą przez 

Lidera Partnerstwa – Gminę Nysa oraz Partnerów, a także przez wykonawców poszczególnych 

strategii. 

Plan konsultacji społecznych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ każdej  

z opracowywanych strategii. Podmioty wykonujące poszczególne strategie będą miały 

obowiązek przeprowadzić konsultacje we własnym zakresie zgodnie z ujednoliconymi zapisami 

odnośnie prowadzenia konsultacji społecznych.  

Przyjęto przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach trzech etapów.  

Etap I dotyczy poinformowania docelowych uczestników konsultacji społecznych, czyli 

mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020, wśród których znajdą się 

m.in. lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy) o 

realizacji Projektu oraz o prowadzonych konsultacjach społecznych. Działanie to ma przede 

wszystkim na celu zwiększenie efektywności konsultacji prowadzonych w dalszych etapach 

prac. 

Etap II obejmuje swoim zakresem działania konsultacyjne prowadzone na etapie 

opracowywania dokumentów strategicznych. Uzyskane w ten sposób informacje stanowić będą 

punkt wyjścia do prac nad poszczególnymi dokumentami strategicznymi. Działania te mają 

swoim zasięgiem objąć możliwie szeroki zakres odbiorców dla zapewnienia wymaganego 

poziomu kompleksowości opracowywanych dokumentów. W dalszej kolejności do konsultacji 

przekazane zostaną wstępnie opracowane dokumenty strategiczne. Ma to na celu weryfikację 

ich treści, w szczególności, w świetle postulatów z wcześniejszego etapu konsultacji. Umożliwi 

to nadanie ostatecznego kształtu produktom Projektu i pozwoli na ich pełniejsze wykorzystanie 

w następnych latach funkcjonowania Partnerstwa. W ramach Etapu II konsultacji społecznych 

zostaną przeprowadzone właściwe konsultacje społeczne z docelowymi uczestnikami 

konsultacji społecznych, wśród których znajdą się m.in. lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego.    

Ostatni, Etap III będzie miał charakter podsumowania. Na zakończenie realizacji Projektu 
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zostanie zorganizowane seminarium podsumowujące cały Projekt, które  

w części poświęcone zostanie również zagadnieniu podsumowania przeprowadzonych 

konsultacji społecznych. W Etapie III udział wezmą m. in. lokalni przedsiębiorcy 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego. 

Poszczególne działania w ramach konsultacji społecznych są skorelowane  

z działaniami w ramach Informacji i Promocji Projektu. Będą one zatem realizowane wspólnie 

w zakresie publikacji artykułów prasowych, emisji spotów radiowych oraz organizacji 

seminariów informacyjnych. 

Szczegółowe informacje na temat realizowany w ramach Projektu konsultacji zawarto  

w Załączniku 5 do Analizy Wykonalności. 

 

3.3 Zagadnienia horyzontalne 

Czy proponowany sposób realizacji Projektu sprzyja osiągnięciu horyzontalnych / 

przekrojowych celów Programu? 

- Innowacyjność (czy planowana interwencja dotyczy problemów / grup docelowych, rzadko 

uwzględnianych w programach publicznych?) oraz - czy rozwiązania proponowane dla 

zidentyfikowanych problemów są nowatorskie pod względem ogólnego podejścia lub stosowanych 

narzędzi / technologii?  

Innowacyjność Projektu polega na zagwarantowanej ogólnodostępności jego produktów przy 

jednoczesnym, unikalnym w skali regionu, bardzo szerokim zaangażowaniu społeczności  

w tworzenie tychże produktów. Realizacja Projektu w przyjętym modelu wprowadza nową 

jakość do podejścia podmiotów administracji publicznej w tworzenie długofalowych strategii 

postępowania na danym obszarze – udział przedstawicieli społeczności lokalnych, organizacji 

pozarządowych i podmiotów gospodarczych w konsultacjach społecznych Projektu zapewni, że 

powstające strategie będą dokładniej odzwierciedlać specyfikę problemów Obszaru 

Funkcjonalnego i pozwolą na efektywniejsze radzenie sobie z nimi.  Dodatkowo w ramach 

Projektu przewidziano promocję produktów Projektu po ich powstaniu, tj. od kwietnia 2016 r. 

W tym celu przygotowano zostaną ulotki informacyjne, które każdy z Partnerów będzie 

dystrybuował wśród potencjalnych użytkowników produktów Projektu. Z treści opracowanych 

dokumentów będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, młodzież ucząca się (w tym 

studenci), jednostki organizacyjne jst, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, 

kulturalne, oświatowe, społeczne, ośrodki zdrowia  i inne podmioty odwiedzające strony 

internetowe poszczególnych Partnerów Projektu. 

czy układ instytucjonalny Partnerstwa lub wybrana metoda współpracy są nowatorskie na tle 

ogólnokrajowej praktyki? ; 

Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, że wszystkie pożytki  

i koszty związane z jego realizacją będą równo dzielone pomiędzy Partnerami. Zasada ta odnosi 

się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji 

Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany 

wspólnymi siłami przez wszystkich Partnerów. 
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- Dobre rządzenie (czy wniosek uwzględnia problematykę promocji dobrego rządzenia? czy 

zaproponowano odrębne działania służące realizacji tej zasady?  

W celu promocji dobrego rządzenia Partnerzy Projektu podjęli decyzje o przyjęciu i realizacji  

w ramach Partnerstwa takich zasad jak: odpowiedzialność, przejrzystość, partycypacja, 

równość, państwo prawa, zdolność i kompetencja administracyjna, zdolność reagowania na 

potrzeby obywateli.  Współpraca Partnerów w ramach Projektu, a także po jego zakończeniu 

pozwoli na pełniejszą realizacją ww. zasad. Respektowanie zasad dobrego rządzenia 

potwierdzone zostało Umową Partnerstwa zawartą 25 marca 2013 r. 

- Równość płci/ szans (czy wniosek uwzględnia problematykę równości płci i/lub wyrównywania 

szans? czy zaproponowano odrębne działania służące realizacji tej zasady? 

Opracowanie w ramach Projektu Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN2020 

pozwoli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i personalnych, przekładając się 

bezpośrednio na możliwość wyrównywania szans w dostępie do rynku pracy i poziomu 

wynagrodzeń wśród kobiet i mężczyzn, a także przyczyni się do udziału kobiet w życiu 

obywatelskim. W związku z powyższym należy przyjąć, iż Projekt prowadzony w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG pozytywnie wpłynie na wyrównywanie szans kobiet  

i mężczyzn. 

- Rozwój zrównoważony (czy wniosek uwzględnia problematykę rozwoju zrównoważonego? czy 

zaproponowano odrębne działania służące realizacji tej zasady? 

Aspekt środowiskowy zrównoważonego rozwoju – bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe 

Obszaru Funkcjonalnego jest wysoko oceniane w skali Województwa Opolskiego. Pogodzenie 

rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich z ochroną środowiska i krajobrazu jest zadaniem 

bardzo trudnym do zrealizowania. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 ma na 

celu zapewnienie równowagi ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Zapobieganie degradacji 

krajobrazu i utrzymywanie jego poprawnego funkcjonowania, z jednoczesnym wykorzystaniem 

jego funkcji produkcyjnej wymaga działań wielokierunkowych, z których najważniejsze to 

odpowiednie ukształtowanie struktury przestrzennej krajobrazu oraz stosowanie 

odpowiedniego zestawu praktyk rolniczych. Powyższe zalecenia znajdą swoje odzwierciedlenie 

w opracowywanych dokumentach. 

Aspekt ekonomiczny zrównoważonego rozwoju o ważnym znaczeniu dla realizacji Projektu  - 

Projekt realizowany w zgodzie z zasadą zrównoważonego oddziaływania gospodarczego. 

Działania w ramach Projektu, w szczególności opracowania Strategii Rynku Pracy Obszaru 

Funkcjonalnego PN2020,  przyniosą efekty w postaci:  

- rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym, 

- tworzenia nowych miejsc pracy, 

- oddziaływania na przedsiębiorczość, 

- wykorzystania potencjału Obszaru Funkcjonalnego do tworzenia środowiska sprzyjającego 

rozwojowi i świadczenia kluczowych usług. 

Aspekt społeczny zrównoważonego rozwoju o ważnym znaczeniu dla realizacji Projektu - 
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dzięki realizacji Projektu możliwa jest poprawa dialogu w społeczeństwie. Położony został 

znaczny nacisk na partycypację społeczną podczas realizacji Projektu. Sądzi się, że Projekt 

przyniesie duże korzyści społeczne. Korzyści społeczne realizacji Projektu to przede wszystkim 

docelowy wzrost zatrudnienia w Obszarze Funkcjonalnym, pozytywne zmiany w demografii 

(dodatni przyrost naturalny, dodatnie saldo migracji).  

- Współpraca bilateralna z partnerem z państw-darczyńców (czy wniosek uwzględnia 

problematykę współpracy bilateralnej – wnioskodawca nawiązał w Projekcie współprace z 

jednostką/ jednostkami z państw-darczyńców? 

Nie dotyczy. 

- czy zaproponowano inne działania (np. w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej) służące 

realizacji tej zasady? Czy współpraca bilateralna efektywnie przyczyni się do realizacji 

zaplanowanych działań/ osiągnięcia celów projektu? 

Nie dotyczy. 

 

3.4 Zakres tematyczny projektu 

kompleksowy charakter tematyki (zakres tematyczny projektu obejmuje dwa lub więcej obszarów 

priorytetowych w tym przynajmniej jeden z preferowanych priorytetów 1-8 Programu) 

Projekt zakłada kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów Obszaru 

Funkcjonalnego i wpisuje się w następujących 5 priorytetów Programu Regionalnego: 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; lokalny rynek pracy; problemy zmian 

demograficznych, w szczególności dostosowanie „oferty” miast do cyklu życia człowieka; 

partycypację społeczną – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

lokalnych; infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

Opracowane w ramach Projektu dokumenty strategiczne obejmować będą swoim zakresem  

ww. obszary rynku pracy, transportu i komunikacji oraz rozwoju społecznego. Realizacja 

Projektu przyczyni się zatem do osiągania następujących celów tematycznych polityki spójności 

na lata 2014 – 2020 (priorytety UE): 

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa  

i akwakultury – Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 tematycznie dotyczyć 

będzie m.in. problematyki rozwoju MŚP. 

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów; - 

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 tematycznie dotyczyć będzie m.in. 

zagadnień związanych z wspólnymi działaniami Partnerów na rzecz ochrony środowiska. 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  

w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych - Strategia Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego PN 2020 tematycznie dotyczyć będzie m.in. zagadnień związanych  

z transportem zbiorowym. 
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8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników - Strategia Rynku Pracy Obszaru 

Funkcjonalnego PN 2020 tematycznie dotyczyć będzie m.in. wsparcia zatrudnienia, natomiast 

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 dotyczyć będzie m.in. 

podnoszenia mobilności mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego. 

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – Strategia Rozwoju Społecznego 

Obszaru Funkcjonalnego PN 2020 poświęcona zostanie m.in. zagadnieniom dotyczącym 

poprawy sytuacji materialnej mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego. 

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej – 

realizacja przedmiotowego Projektu ma na celu wytworzenie długofalowych mechanizmów 

współpracy pomiędzy Partnerami, co wzmocni ww. potencjał instytucjonalny i skuteczność 

administracji. 

  4. Budżet i efektywność kosztowa 

Czy proponowane przez wnioskodawcę podejście gwarantuje efektywne wykorzystanie 

środków Programu? 

- czy proponowane wydatki są konieczne dla realizacji działań przewidzianych w Projekcie? 

Proponowane wydatki są konieczne i niezbędne do realizacji działań przewidzianych w ramach 

realizacji Projektu. Wszystkie koszty poniesione w ramach Projektu są zgodne z podręcznikiem 

kwalifikowalności i przyczynią się do osiągnięcia celów głównych Projektu jakim jest powstanie 

4 dokumentów strategicznych. Ponadto ich poniesienie ograniczy ryzyko niepowodzenia 

Projektu. Proponowane wydatki obejmują więc koszty opracowania SIWZ oraz 

przeprowadzenia procedury przetargowej, koszty Informacji i Promocji Projektu, konsultacje 

społeczne oraz usługi związane z opracowaniem dokumentów strategicznych.  

- rzetelność i racjonalność planowania finansowego; budżet sporządzony przejrzyście i rzetelnie 

(czy stawki jednostkowe stosowane w kalkulacji kosztów uwzględniają realia rynkowe? Czy 

szacunki pracochłonności i kosztochłonności poszczególnych zadań nie odbiegają znacząco od 

istniejących na rynku standardów? czy wszystkie pozycje kosztów są uzasadnione?) 

Budżet został sporządzony przejrzyście i rzetelnie. Zastosowane stawki jednostkowe  

w kalkulacji kosztów zostały oszacowane w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów, 

beneficjentów, na bazie projektów porównawczych, przesłanych danych ofertowych i 

uwzględniają realia rynkowe. Szacunki pracochłonności i kosztowności poszczególnych zadań 

zostały sporządzone w oparciu przyjęte standardy rynkowe. Wszystkie pozycje kosztów zostały 

szczegółowo przeanalizowane przez ekspertów i beneficjentów i są w pełni uzasadnione. Ich 

poniesienie jest niezbędne do osiągnięcia celów głównych Projektu.  

- możliwość osiągnięcia celów projektu mniejszym kosztem (czy uwzględniono wymiar kosztowy i 

wybrano tańsze / jedno z tańszych podejść?); 

Szacując kosztorys projektu dokonano szerokiego rozpoznania rynkowego, przeanalizowano 

wiele ofert, przeprowadzono szereg konsultacji z ekspertami i na ich podstawie wybrano 

możliwie jak najtańsze rozwiązania, które będą gwarantować osiągnięcie celu głównego 

Projektu.    
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Podejście proponowane przez wnioskodawcę w niniejszym Projekcie gwarantuje efektywne 

wykorzystanie środków Programu, ponieważ  wykazane wydatki są konieczne dla działań 

projektowych a stawki odzwierciedlają realia rynkowe i zostały uzasadnione.    Koszty realizacji 

Projektu ustalono m.in. w oparciu o rozpoznanie rynku, w ramach  których odbyto szereg 

konsultacji z ekspertami, a także w oparciu o projekty porównawcze. 

- udział kosztów zarządczych w budżecie Projektu (czy poziom kosztów zarządzania jest zasadny 

w kontekście specyfiki i okresu realizacji Projektu?/ czy nakłady na zarządzanie Projektem nie 

przekraczają przyjętego, dopuszczalnego pułapu?). 

W projekcie nie przewidziano kosztów związanych z zarządzaniem Projektem. 

 

VI. Załączniki  

1.Harmonogram realizacji (całego projektu i poszczególnych działań– załącznik w formacie 

Excel); 

2. Szczegółowy budżet projektu (załącznik w formacie Excel) 

3. Wskaźniki dotyczące sytuacji demograficznej na obszarze funkcjonalnym 

4. Podmioty gospodarcze na Obszarze Funkcjonalnym 

5. Plan konsultacji społecznych  
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Harmonogram realizacji Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram realizacji projektu

Rok

Okres rozliczeniowy

Miesiąc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Działanie 1: Zarządzanie

Zadanie 1 - Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji 

przetargowej, w tym SIWZ 

Działanie 2: Opracowanie SIWZ

Informacja i promocja

Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

na Informację i Promocję Projektu
Zadanie 2 - Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

podmiot odpowiedzialny za Informację i Promocję
Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020
Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym 

SIWZ oraz plan konsultacji społecznych)
Zadanie 4- Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

wykonawcę strategii
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020
Zadanie 5 - Opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym 

SIWZ oraz plan konultacji społecznych) 
Zadanie 6- Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

wykonawcę strategii
Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020
Zadanie 7 - Opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym 

SIWZ oraz plan konsultacji społecznych)
Zadanie 8 - Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

wykonawcę strategii
Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020
Zadanie 9 - Opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym 

SIWZ oraz plan konsultacji społecznych)
Zadanie 10 - Przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

wykonawcę strategii

Działanie 3: Informacja i Promocja

Zadanie 1 - Opracowanie systemu identyfikacji graficznej Projektu

Zadanie 2 - Stworzenie strony internetowej promującej i 

informującej o realizacji Projektu 

Zadanie 3 - Promocja Projektu na stronie internetowej Projektu

Zadanie 4 - Publikacja artykułów w prasie (3)

Zadanie 5 - Emisja spotów radiowych (3)

Zadanie 6 - Druk ulotek informujących o realizacji Projektu (90 

tys. szt.)
Zadanie 7 - Organizacja seminarium informacyjnego w Powiecie 

Głubczyckim
Zadanie 8 - Organizacja seminarium informacyjnego w Powiecie 

Prudnickim
Zadanie 9 - Organizacja seminarium podsumowującego 

realizowany projekt w Powiecie Nyskim
Działanie 4: Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Zadanie 1 - Przeprowadzenie konsultacji społecznych

Emisja spotów radiowych zachęcających do udziału w 

konsultacjach (1)
Publikacja artykułów prasowych zachęcających do udziału w 

konsultacjach (1)

Badania ankietowe

Badania fokusowe

Spotkania z lokalnymi liderami

Spotkania z mieszkańcami

Zadanie 2 - Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (w tym OOŚ)

Działanie 5: Strategia Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Zadanie 1 - Przeprowadzenie konsultacji społecznych

Emisja spotów radiowych zachęcających do udziału w 

konsultacjach (1)
Publikacja artykułów prasowych zachęcających do udziału w 

konsultacjach (1)

Badania ankietowe

Badania fokusowe

Spotkania z lokalnymi liderami

Spotkania z mieszkańcami

Zadanie 2 - Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (w tym OOŚ)

Działanie 6: Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Zadanie 1 - Przeprowadzenie konsultacji społecznych

Emisja spotów radiowych zachęcających do udziału w 

konsultacjach (1)
Publikacja artykułów prasowych zachęcających do udziału w 

konsultacjach (1)

Badania ankietowe

Badania fokusowe

Spotkania z lokalnymi liderami

Spotkania z mieszkańcami

Zadanie 2 - Opracowanie Strategii Rynku Pracy Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (w tym OOŚ)
Działanie 7: Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Zadanie 1 - Przeprowadzenie konsultacji społecznych

Emisja spotów radiowych zachęcających do udziału w 

konsultacjach (1)
Publikacja artykułów prasowych zachęcających do udziału w 

konsultacjach (1)

Badania ankietowe

Badania fokusowe

Spotkania z lokalnymi liderami

Spotkania z mieszkańcami

Zadanie 2 - Opracowanie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

I II III I

2014 2015 2016

II III

2013

I II III



 

 

 

 

 

 

ANALIZA WYKONALNOŚCI 

PROJEKTU  

 
Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu 

 

 

 

 „Partnerstwo Nyskie 2020” 

 

 

 
 

 

Załącznik nr 2 do Analizy Wykonalności  

 

Budżet Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategoria rodzajowa 

kosztów:                                                                                                                                

I II

R
a
z
e
m

 2
0
1

3

I II III

R
a
z
e
m

 2
0
1

4

I II III

R
a
z
e
m

 2
0
1

5

I

R
a
z
e
m

 2
0
1

6

R
a
z
e
m

0,00 0,00 0,00 0,00 181 000,00 11 600,14 192 600,14 109 280,00 258 400,00 11 600,03 379 280,03 2 097 950,11 2 097 950,11 2 669 830,28

KOSZTY BEZPOŚREDNIE 0,00 0,00 0,00 0,00 181 000,00 11 600,14 192 600,14 109 280,00 258 400,00 11 600,03 379 280,03 2 097 950,11 2 097 950,11 2 669 830,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00

1
Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

na podmiot odpowiedzialny za Informację i Promocję Projektu
Lider

szacunkowy 

koszt usługi
6 000,00 0 1 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

usługi

2

Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020

Lider
szacunkowy 

koszt usługi
35 000,00 0 1 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

usługi

3

Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

dla Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Lider
szacunkowy 

koszt usługi
77 000,00 0 1 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00

usługi

4

Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

dla Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Lider
szacunkowy 

koszt usługi
33 000,00 0 1 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00

usługi

5

Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

dla Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Społecznego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Lider
szacunkowy 

koszt usługi
24 000,00 0 1 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00

usługi

0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 11 600,14 17 600,14 0,00 0,00 11 600,03 11 600,03 43 950,00 43 950,00 73 150,17

1 Usługa stworzenia systemu identyfikacji graficznej Projektu Lider
szacunkowy 

koszt usługi
6 000,00 0 1 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

usługi

2 Utworzenie strony internetowej Projektu Lider 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

a
Usługa stworzenia strony internetowej promującej i informującej o 

Projekcie
Lider

szacunkowy koszt 

usługi
1 025,00 0 0 0 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025,00 1 025,00 1 025,00

usługi

b
Usługa utrzymania strony internetowej (wraz z domeną internetową) 

oraz usługa poczty elektronicznej 
Lider

szacunkowy 

koszt/mies.
475,00 0 0 0 21 21 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 975,00 9 975,00 9 975,00

usługi

3 Publikacja artykułów w lokalnej prasie Lider
szacunkowy 

koszt/ 1 artykuł
1 250,00 0 1 1 1 1 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 3 750,00

usługi

4 Usługa audycji radiowych Lider 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 350,00 9 350,00 0,00 0,00 9 350,00 9 350,00 14 300,00 14 300,00 33 000,00

a Usługa produkcji spotu radiowego (3 min) Lider
szacunkowy koszt 

/ 1 spot
800,00 0 1 1 1 1 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 1 600,00

usługi

b Usługa emisji spotu radiowego (3 min) Lider
szacunkowy 

koszt/ 1 emisja
950,00 0 9 9 9 9 0 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 8 550,00 0,00 0,00 8 550,00 8 550,00 0,00 0,00 17 100,00

usługi

c Usługa produkcji spotu radiowego (5 min) Lider
szacunkowy koszt 

/ 1 spot
1 250,00 0 0 0 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00

usługi

d Usługa emisji spotu radiowego (5 min) Lider
szacunkowy 

koszt/ 1 emisja
1 450,00 0 0 0 9 9 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 050,00 13 050,00 13 050,00

usługi

5
Usługa druku ulotek informujących o realizacji Projektu 

(90000szt)
Lider

szacunkowy 

koszt/1 szt.
0,06 0 0 0 90000 90000 90000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00

usługi

6
Usługa związana z organizacją seminarium informacyjnego w 

Powiecie Głubczyckim
Lider

szacunkowy 

koszt / 1 

seminarium

1 000,14 0 1 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,14 1 000,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,14

usługi

7
Usługa związana z organizacją seminarium informacyjnego w 

Powiecie Prudnickim
Lider

szacunkowy 

koszt / 1 

seminarium

1 000,03 0 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,03 1 000,03 0,00 0,00 1 000,03

usługi

8
Usługa związana z organizacją seminarium podsumowującego 

w Powiecie Nyskim
Lider

szacunkowy 

koszt / 1 

seminarium

12 000,00 0 0 0 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

usługi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 420,00 73 100,00 0,00 105 520,00 400 000,00 400 000,00 505 520,00

1

Usługa przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 

Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020

Lider 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 420,00 73 100,00 0,00 105 520,00 0,00 0,00 105 520,00

a Usługa audycji radiowych Lider 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00 3 970,00

a1 Emisja spotów radiowych Lider
szacunkowy 

koszt/ 1 emisja
170,00 0 0 21 21 0 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 3 570,00

usługi

a2 Produkcja spotu radiowego Lider
szacunkowy 

koszt/ 1 spot
400,00 0 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

usługi

b Publikacja artykułów prasowych Lider
szacunkowy 

koszt/ 1 artykuł
1 250,00 0 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00

usługi

c Badania ankietowe Lider 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 13 600,00 0,00 40 800,00 0,00 0,00 40 800,00

c1 Usługa przeprowadzenia badań ankietowych (960) Lider
szacunkowa cena/ 

1 ankieta
30,00 0 0 640 320 960 0 960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 9 600,00 0,00 28 800,00 0,00 0,00 28 800,00

usługi

c2 Koszty podróży 2 ankieterów Lider
szacunkowy 

koszt/ 1 podróż
50,00 0 0 160 80 240 0 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 4 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

koszty podróży

d Usługa przeprowadzenia badania fokusowego Lider

szacunkowy 

koszt/ 1 

badanie

3 500,00 0 0 17 17 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 0,00 59 500,00 0,00 0,00 59 500,00

usługi

e Usługa zorganizowania spotkania z mieszkańcami Lider

szacunkowy 

koszt/ 1 

spotkanie

0,00 0 0 11 6 5 22 12 12 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

usługi

f Usługa zorganizowania spotkania z lokalnymi liderami Lider

szacunkowy 

koszt/ 1 

spotkanie

0,00 0 0 11 6 5 22 12 12 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

usługi

2
Usługa opracowania Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
Lider

szacunkowy 

koszt usługi
400 000,00 0 0 0 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

usługi

cena 
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 620,00 73 100,00 0,00 98 720,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 098 720,00

1

Usługa przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 

Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Powiat Nyski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 620,00 73 100,00 0,00 98 720,00 0,00 0,00 98 720,00

a Usługa audycji radiowych Powiat Nyski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00 3 970,00

a1 Emisja spotów radiowych Powiat Nyski
szacunkowy 

koszt/ 1 emisja
170,00 0 0 21 21 0 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 3 570,00

usługi

a2 Produkcja spotu radiowego Powiat Nyski
szacunkowy 

koszt/ 1 spot
400,00 0 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

usługi

b Publikacja artykułów prasowych Powiat Nyski
szacunkowy 

koszt/ 1 artykuł
1 250,00 0 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00

usługi

c Badania ankietowe Powiat Nyski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 13 600,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

c1 Usługa przeprowadzenia badań ankietowych (800) Powiat Nyski
szacunkowa cena/ 

1 ankieta
30,00 0 0 480 320 800 0 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 9 600,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00

usługi

c2 Koszty podróży 2 ankieterów Powiat Nyski
szacunkowy 

koszt/ 1 podróż
50,00 0 0 120 80 200 0 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 4 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

koszty podróży

d Usługa przeprowadzenia badania fokusowego Powiat Nyski

szacunkowy 

koszt/ 1 

badanie

3 500,00 0 0 17 17 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 0,00 59 500,00 0,00 0,00 59 500,00

usługi

e Usługa zorganizowania spotkania z mieszkańcami Powiat Nyski

szacunkowy 

koszt/ 1 

spotkanie

0,00 0 0 11 6 5 22 12 12 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

usługi

f Usługa zorganizowania spotkania z lokalnymi liderami Powiat Nyski

szacunkowy 

koszt/ 1 

spotkanie

0,00 0 0 11 6 5 22 12 12 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

usługi

2
Usługa opracowania Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
Powiat Nyski

szacunkowy 

koszt usługi
1 000 000,00 0 0 0 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

usługi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 620,00 56 100,00 0,00 81 720,00 395 000,00 395 000,00 476 720,00

1

Usługa przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 

Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020

Powiat Prudnicki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 620,00 56 100,00 0,00 81 720,00 0,00 0,00 81 720,00

a Usługa audycji radiowych Powiat Prudnicki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00 3 970,00

a1 Emisja spotów radiowych Powiat Prudnicki
szacunkowy 

koszt/ 1 emisja
170,00 0 0 21 21 0 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 3 570,00

usługi

a2 Produkcja spotu radiowego Powiat Prudnicki
szacunkowy 

koszt/ 1 spot
400,00 0 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

usługi

b Publikacja artykułów prasowych Powiat Prudnicki
szacunkowy 

koszt/ 1 artykuł
1 250,00 0 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00

usługi

c Badania ankietowe Powiat Prudnicki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 13 600,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

c1 Usługa przeprowadzenia badań ankietowych (800) Powiat Prudnicki
szacunkowa cena/ 

1 ankieta
30,00 0 0 480 320 800 0 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 9 600,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00

usługi

c2 Koszty podróży 2 ankieterów Powiat Prudnicki
szacunkowy 

koszt/ 1 podróż
50,00 0 0 120 80 200 0 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 4 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

koszty podróży

d Usługa przeprowadzenia badania fokusowego Powiat Prudnicki

szacunkowy 

koszt/ 1 

badanie

2 500,00 0 0 17 17 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 42 500,00

usługi

e Usługa zorganizowania spotkania z mieszkańcami Powiat Prudnicki

szacunkowy 

koszt/ 1 

spotkanie

0,00 0 0 11 6 5 22 12 12 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

usługi

f Usługa zorganizowania spotkania z lokalnymi liderami Powiat Prudnicki

szacunkowy 

koszt/ 1 

spotkanie

0,00 0 0 11 6 5 22 12 12 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

usługi

2
Usługa opracowania Strategii Rynku Pracy Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
Powiat Prudnicki

szacunkowy 

koszt usługi
395 000,00 0 0 0 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00

usługi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 620,00 56 100,00 0,00 81 720,00 259 000,11 259 000,11 340 720,11

1

Usługa przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 

Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Powiat Głubczycki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 620,00 56 100,00 0,00 81 720,00 0,00 0,00 81 720,00

a Usługa audycji radiowych Powiat Głubczycki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00 3 970,00

a1 Emisja spotów radiowych Powiat Głubczycki
szacunkowy 

koszt/ 1 emisja
170,00 0 0 21 21 0 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 3 570,00

usługi

a2 Produkcja spotu radiowego Powiat Głubczycki
szacunkowy 

koszt/ 1 spot
400,00 0 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

usługi

b Publikacja artykułów prasowych Powiat Głubczycki
szacunkowy 

koszt/ 1 artykuł
1 250,00 0 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00

usługi

c Badania ankietowe Powiat Głubczycki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 13 600,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

c1 Usługa przeprowadzenia badań ankietowych (800) Powiat Głubczycki
szacunkowa cena/ 

1 ankieta
30,00 0 0 480 320 800 0 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 9 600,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00

usługi

c2 Koszty podróży 2 ankieterów Powiat Głubczycki
szacunkowy 

koszt/ 1 podróż
50,00 0 0 120 80 200 0 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 4 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

koszty podróży

d Usługa przeprowadzenia badania fokusowego Powiat Głubczycki

szacunkowy 

koszt/ 1 

badanie

2 500,00 0 0 17 17 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 42 500,00

usługi

e Usługa zorganizowania spotkania z mieszkańcami Powiat Głubczycki

szacunkowy 

koszt/ 1 

spotkanie

0,00 0 0 11 6 5 22 12 12 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

usługi

f Usługa zorganizowania spotkania z lokalnymi liderami Powiat Głubczycki

szacunkowy 

koszt/ 1 

spotkanie

0,00 0 0 11 6 5 22 12 12 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

usługi

2
Usługa opracowania Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
Powiat Głubczycki

szacunkowy 

koszt usługi
259 000,11 0 0 0 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 000,11 259 000,11 259 000,11

usługi

KOSZTY POŚREDNIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner Kwota

Lider - Gmina Nysa 753 670,17 Koszty wg kategorii

Partner 1 - Powiat Nyski 1 098 720,00 wynagrodzenia 0,00

Partner 1 - Powiat Prudnicki 476 720,00 usługi 2 627 830,28

Partner 1 - Powiat Głubczycki 340 720,11 koszty podróży 42 000,00

Budżet razem: 2 669 830,28 zakup materiałów 0,00

zakup sprzętu i wyposaż. 0,00

Budżet razem 2 669 830,28

Działanie 6 - Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Działanie 7 - Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Działanie 5 - Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020



Szczegółowy budżet projektu zgłaszanego w konkursie grantowym 

do MRR

Kategoria rodzajowa 

kosztów:                                                                                                                                

il
o

ś
ć

c
e

n
a

 j
e

d
n

o
s

tk
o

w
a

 w
 

P
L

N

Ł
ą

c
z
n

ie
 w

 P
L

N

Il
o

ś
ć

c
e

n
a

 j
e

d
n

o
s

tk
o

w
a

 w
 

P
L

N

Ł
ą

c
z
n

ie
 w

 P
L

N

il
o

ś
ć

c
e

n
a

 j
e

d
n

o
s

tk
o

w
a

 w
 

P
L

N

Ł
ą

c
z
n

ie
 w

 P
L

N

il
o

ś
ć

c
e

n
a

 j
e

d
n

o
s

tk
o

w
a

 w
 

P
L

N

Ł
ą

c
z
n

ie
 w

 P
L

N

                                                      

1. wynagrodzenia,                          

2. usługi                                

3. koszty podróży,                

4. zakup materiałów,                        

5. zakup sprzętu i 

wyposażenia

2 669 830,28 zł

2 669 830,28 zł

0,00 zł

175 000,00 zł

1
Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

na podmiot odpowiedzialny za Informację i Promocję Projektu
Lider

szacunkowy 

koszt usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 1 6 000,00 zł 6 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł

usługi

2

Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020

Lider
szacunkowy 

koszt usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 1 35 000,00 zł 35 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 35 000,00 zł

usługi

3

Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

dla Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Lider
szacunkowy 

koszt usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 1 77 000,00 zł 77 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 77 000,00 zł

usługi

4

Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

dla Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Lider
szacunkowy 

koszt usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 1 33 000,00 zł 33 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 33 000,00 zł

usługi

5

Usługa opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ 

dla Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Społecznego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Lider
szacunkowy 

koszt usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 1 24 000,00 zł 24 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 24 000,00 zł

usługi

73 150,17 zł

1 Usługa stworzenia systemu identyfikacji graficznej Projektu Lider
szac. Koszt 

usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 1 6 000,00 zł 6 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł usługi

2 Utworzenie strony internetowej Projektu Lider 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 11 000,00 zł 11 000,00 zł

a
Usługa stworzenia strony internetowej promującej i informującej o 

Projekcie
Lider szac. koszt usługi 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 025,00 zł 1 025,00 zł 1 025,00 zł

usługi

b
Usługa utrzymania strony internetowej (wraz z domeną internetową) oraz 

usługa poczty elektronicznej 
Lider

szacowany 

koszt/mies.
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 21 475,00 zł 9 975,00 zł 9 975,00 zł

usługi

3 Publikacja artykułów w lokalnej prasie Lider
szac. Koszt / 1 

artykuł
0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 250,00 zł 1 250,00 zł 1 1 250,00 zł 1 250,00 zł 1 1 250,00 zł 1 250,00 zł 3 750,00 zł

usługi

4 Usługa audycji radiowych Lider 0,00 zł 9 350,00 zł 9 350,00 zł 14 300,00 zł 33 000,00 zł

a Usługa produkcji spotu radiowego (3 min) Lider
szac. Koszt  / 1 

spot
0 0,00 zł 0,00 zł 1 800,00 zł 800,00 zł 1 800,00 zł 800,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 600,00 zł

usługi

b Usługa emisji spotu radiowego (3 min) Lider
szac. Koszt / 1 

emisja
0 0,00 zł 0,00 zł 9 950,00 zł 8 550,00 zł 9 950,00 zł 8 550,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 17 100,00 zł

usługi

c Usługa produkcji spotu radiowego (5 min) Lider
szac. Koszt  / 1 

spot
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 250,00 zł 1 250,00 zł 1 250,00 zł

usługi

d Usługa emisji spotu radiowego (5 min) Lider
szac. Koszt / 1 

emisja
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 9 1 450,00 zł 13 050,00 zł 13 050,00 zł

usługi

5
Usługa druku ulotek informujących o realizacji projektu 

(90000szt)
Lider

szac. Koszt  / 1 

szt.
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 90000 0,06 zł 5 400,00 zł 5 400,00 zł

usługi

6
Usługa związana z organizacją seminarium informacyjnego w 

Powiecie Głubczyckim
Lider

szac. Koszt / 1 

seminarium
0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 000,14 zł 1 000,14 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 000,14 zł

usługi

7
Usługa związana z organizacją seminarium informacyjnego w 

Powiecie Prudnickim
Lider

szac. Koszt / 1 

seminarium
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 000,03 zł 1 000,03 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 000,03 zł

usługi

8
Usługa związana z organizacją seminarium podsumowującego 

w Powiecie Nyskim
Lider

szac. Koszt 1 / 

seminarium
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 12 000,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł

usługi

505 520,00 zł

1

Usługa przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 

Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020

Lider 0,00 zł 0,00 zł 105 520,00 zł 0,00 zł 105 520,00 zł

a Usługa audycji radiowych Lider 0,00 zł 0,00 zł 3 970,00 zł 0,00 zł 3 970,00 zł

a1 Emisja spotów radiowych Lider
szac. Koszt/1 

emisja
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 21 170,00 zł 3 570,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 3 570,00 zł

usługi

a2 Produkcja spotu radiowego Lider szac. Koszt usługi 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 400,00 zł 400,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 400,00 zł
usługi

b Publikacja artykułów prasowych Lider
szac. Koszt/1 

artykuł
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 250,00 zł 1 250,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 250,00 zł

usługi

c Badania ankietowe Lider 0,00 zł 0,00 zł 40 800,00 zł 0,00 zł 40 800,00 zł

c1 Usługa przeprowadzenia badań ankietowych (960) Lider
szac. cena/ 1 

ankieta
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 960 30,00 zł 28 800,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 28 800,00 zł

usługi

c2 Koszty podróży 2 ankieterów Lider
szac. Koszt/ 1 

podróż
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 240 50,00 zł 12 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 12 000,00 zł

koszty podróży

d Usługa przeprowadzenia badania fokusowego Lider
szac. Koszt/ 1 

badanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 17 3 500,00 zł 59 500,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 59 500,00 zł

usługi

e Usługa zorganizowania spotkania z mieszkańcami Lider
szac. Koszt/ 1 

spotkanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 22 0,00 zł 0,00 zł 12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

usługi

f Usługa zorganizowania spotkania z lokalnymi liderami Lider
szac. Koszt/1 

spotkanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 22 0,00 zł 0,00 zł 12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

usługi

2
Usługa opracowania Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
Lider

szac. koszt 

usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 400 000,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł

usługi

1 098 720,00 zł

1

Usługa przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 

Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Powiat Nyski 0,00 zł 0,00 zł 98 720,00 zł 0,00 zł 98 720,00 zł

a Usługa audycji radiowych Powiat Nyski 0,00 zł 0,00 zł 3 970,00 zł 0,00 zł 3 970,00 zł

a1 Emisja spotów radiowych Powiat Nyski
szac. Koszt/1 

emisja
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 21 170,00 zł 3 570,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 3 570,00 zł

usługi

a2 Produkcja spotu radiowego Powiat Nyski szac. Koszt usługi 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 400,00 zł 400,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 400,00 zł
usługi

b Publikacja artykułów prasowych Powiat Nyski
szac. Koszt/1 

artykuł
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 250,00 zł 1 250,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 250,00 zł

usługi

c Badania ankietowe Powiat Nyski 0,00 zł 0,00 zł 34 000,00 zł 0,00 zł 34 000,00 zł

c1 Usługa przeprowadzenia badań ankietowych (800) Powiat Nyski
szac. cena/ 1 

ankieta
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 800 30,00 zł 24 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 24 000,00 zł

usługi

c2 Koszty podróży 2 ankieterów Powiat Nyski
szac. Koszt/ 1 

podróż
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 200 50,00 zł 10 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł

koszty podróży

d Usługa przeprowadzenia badania fokusowego Powiat Nyski
szac. Koszt/ 1 

badanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 17 3 500,00 zł 59 500,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 59 500,00 zł

usługi

e Usługa zorganizowania spotkania z mieszkańcami Powiat Nyski
szac. Koszt/ 1 

spotkanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 22 0,00 zł 0,00 zł 12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

usługi

f Usługa zorganizowania spotkania z lokalnymi liderami Powiat Nyski
szac. Koszt/1 

spotkanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 22 0,00 zł 0,00 zł 12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

usługi

2
Usługa opracowania Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
Powiat Nyski

szac. koszt 

usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł

usługi

476 720,00 zł

1

Usługa przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 

Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020

Powiat Prudnicki 0,00 zł 0,00 zł 81 720,00 zł 0,00 zł 81 720,00 zł

a Usługa audycji radiowych Powiat Prudnicki 0,00 zł 0,00 zł 3 970,00 zł 0,00 zł 3 970,00 zł

a1 Emisja spotów radiowych Powiat Prudnicki
szac. Koszt/1 

emisję
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 21 170,00 zł 3 570,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 3 570,00 zł

usługi

a2 Produkcja spotu radiowego Powiat Prudnicki szac. Koszt usługi 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 400,00 zł 400,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 400,00 zł
usługi

b Publikacja artykułów prasowych Powiat Prudnicki
szac. Koszt/1 

artykuł
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 250,00 zł 1 250,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 250,00 zł

usługi

c Badania ankietowe Powiat Prudnicki 0,00 zł 0,00 zł 34 000,00 zł 0,00 zł 34 000,00 zł

c1 Usługa przeprowadzenia badań ankietowych (800) Powiat Prudnicki
szac. cena/ 1 

ankieta
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 800 30,00 zł 24 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 24 000,00 zł

usługi

c2 Koszty podróży 2 ankieterów Powiat Prudnicki
szac. Koszt/ 1 

podróż
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 200 50,00 zł 10 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł

koszty podróży

d Usługa przeprowadzenia badania fokusowego Powiat Prudnicki
szac. Koszt/ 1 

badanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 17 2 500,00 zł 42 500,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 42 500,00 zł

usługi

e Usługa zorganizowania spotkania z mieszkańcami Powiat Prudnicki
szac. Koszt/ 1 

spotkanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 22 0,00 zł 0,00 zł 12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

usługi

f Usługa zorganizowania spotkania z lokalnymi liderami Powiat Prudnicki
szac. Koszt/1 

spotkanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 22 0,00 zł 0,00 zł 12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

usługi

2
Usługa opracowania Strategii Rynku Pracy Obszaru 

Funkcjonalnego PartnerstwoNyskie 2020
Powiat Prudnicki

szac. koszt 

usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 395 000,00 zł 395 000,00 zł 395 000,00 zł

usługi

340 720,11 zł

1

Usługa przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 

Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020

Powiat Głubczycki 0,00 zł 0,00 zł 81 720,00 zł 0,00 zł 81 720,00 zł

a Usługa audycji radiowych Powiat Głubczycki 0,00 zł 0,00 zł 3 970,00 zł 0,00 zł 3 970,00 zł

a1 Emisja spotów radiowych Powiat Głubczycki
szac. Koszt/1 

emisja
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 21 170,00 zł 3 570,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 3 570,00 zł

usługi

a2 Produkcja spotu radiowego Powiat Głubczycki szac. Koszt usługi 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 400,00 zł 400,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 400,00 zł
usługi

b Publikacja artykułów prasowych Powiat Głubczycki
szac. Koszt/1 

artykuł
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 1 250,00 zł 1 250,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 250,00 zł

usługi

c Badania ankietowe Powiat Głubczycki 0,00 zł 0,00 zł 34 000,00 zł 0,00 zł 34 000,00 zł

c1 Usługa przeprowadzenia badań ankietowych (800) Powiat Głubczycki
szac. cena/ 1 

ankieta
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 800 30,00 zł 24 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 24 000,00 zł

usługi

c2 Koszty podróży 2 ankieterów Powiat Głubczycki
szac. Koszt/ 1 

podróż
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 200 50,00 zł 10 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł

koszty podróży

d Usługa przeprowadzenia badania fokusowego Powiat Głubczycki
szac. Koszt/ 1 

badanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 17 2 500,00 zł 42 500,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 42 500,00 zł

usługi

e Usługa zorganizowania spotkania z mieszkańcami Powiat Głubczycki
szac. Koszt/ 1 

spotkanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 22 0,00 zł 0,00 zł 12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

usługi

f Usługa zorganizowania spotkania z lokalnymi liderami Powiat Głubczycki
szac. Koszt/1 

spotkanie
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 22 0,00 zł 0,00 zł 12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

usługi

2
Usługa opracowania Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
Powiat Głubczycki

szac. koszt 

usługi
0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 1 259 000,11 zł 259 000,11 zł 259 000,11 zł

usługi

KOSZTY POŚREDNIE 0,00 zł

Partner Kwota

Lider - Gmina Nysa 753 670,17 zł Koszty wg kategorii

Partner 1 - Powiat Nyski 1 098 720,00 zł wynagrodzenia 0,00

Partner 1 - Powiat Prudnicki 476 720,00 zł usługi 2 627 830,28

Partner 1 - Powiat Głubczycki 340 720,11 zł koszty podróży 42 000,00

Budżet razem: 2 669 830,28 zł zakup materiałów 0,00

zakup sprzętu i wyposaż. 0,00

Budżet razem 2 669 830,28

0,00 zł

43 950,00 zł17 600,14 zł 11 600,03 zł

2016

2 097 950,11 zł

2 097 950,11 zł

0,00 zł

379 280,03 zł

2015

379 280,03 zł

L.p.

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Działanie 1 – Zarządzanie

Działanie i pozycje kosztowa w ramach działania

2013

0,00 złKOSZTY OGÓŁEM

Partner
jednostka 

miary

0,00 zł

RAZEM

0,00 zł 192 600,14 zł

175 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2014

0,00 zł

0,00 zł

192 600,14 zł

Działanie 2 – Opracowanie SIWZ

Działanie 3 - Informacja i Promocja 0,00 zł

Działanie 4 - Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 0,00 zł 0,00 zł 105 520,00 zł 400 000,00 zł

Działanie 5 - Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 0,00 zł 0,00 zł 98 720,00 zł 1 000 000,00 zł

Działanie 6 - Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 0,00 zł 0,00 zł 81 720,00 zł 395 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Działanie 7 - Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 0,00 zł 0,00 zł 81 720,00 zł 259 000,11 zł
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Załącznik nr 3 do Analizy Wykonalności 

Wskaźniki dotyczące sytuacji demograficznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwa Nyskiego 2020 

  

 W celu dokonania bardziej szczegółowej diagnozy sytuacji demograficznej na terenie 
Obszaru Funkcjonalnego można wykorzystać wskaźniki, które każdego roku publikowane są 
przez Główny Urząd Statystyczny. W przyjętej analizie wykorzystano następujące wskaźniki: 

 Gęstość zaludnienia na Obszarze Funkcjonalnym 

 Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców 

 Zgony na 1000 mieszkańców 

 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

 Saldo migracji wewnętrznych 

 Saldo migracji zewnętrznych 

 Saldo migracji ogółem 

 Struktura wiekowa  

 Celem zidentyfikowania trendów w sytuacji demograficznej prezentowanego obszaru 
pod uwagę wzięto okres 10 lat – od 2002 do 2011 roku. Dla każdego roku obliczono średnią 
wartość danego wskaźnika dla Obszaru Funkcjonalnego, a następnie porównano ją z wartością 
wskaźnika dla Województwa Opolskiego. Dodatkowo przeanalizowano w jakim stopniu 
prezentowany wskaźnik zmienił się w roku 2011 w porównaniu do początkowego okresu.  
W przypadku niektórych wskaźników dokonano bardziej szczegółowych analiz, celem 
pełniejszego zdiagnozowania prezentowanego zagadnienia.   

 

1. Gęstość zaludnienia na Obszarze Funkcjonalnym  

 Pierwszym wskaźnikiem diagnozującym sytuację demograficzną na terenie 
funkcjonalnym jest gęstość zaludnienia wyrażona w liczbie osób średnio zamieszkujących 1 km2 
badanego obszaru.  Analizując gminy badanego terytorium należy stwierdzić, że zaledwie w 5 
jednostkach samorządu terytorialnego przeciętna gęstość zaludnienia była wyższa niż na 
terenie Województwa Opolskiego. Najwyższą średnią wartość wskaźnika zanotowano w 
latach 2002-2011 w Gminie Nysa (274 os./km2) oraz Gminie Prudnik (240 os/km2). Można to 
uzasadnić przede wszystkim występowaniem na terenie tych jednostek dużego w skali lokalnej 
ośrodka miejskiego. Z kolei najniższe wskaźniki w tym zakresie odnotowano w Gminie 
Korfantów i Gminie Lubrza, gdzie odbiegały one o blisko 50% od średnich wartości dla 
Województwa Opolskiego. Biorąc pod uwagę średnią gęstość zaludnienia w obrębie Obszaru 
Funkcjonalnego to należy stwierdzić, że w badanym okresie była ona nieznacznie niższa niż na 
terenie całego regionu i podlegała tendencji spadkowej. Za zjawisko niekorzystne należy jednak 
uznać, że wartość wskaźnika na terenie badanych 17 jednostek zmniejszała się szybciej niż  
w obrębie całego Województwa Opolskiego. W latach 2002-2011 w największym stopniu 
gęstość zaludnienia obniżyła się na terenie Gminy Branice (o 12,07%) oraz Gminy Biała (8,93%). 
Jedynie w 5 gminach prezentowany wskaźnik był wyższy niż w całym regionie. W Gminie 
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Grodków w badanym okresie gęstość zaludnienia nie uległa zmianie. W ujęciu powiatowym 
najwyższą wartość prezentowanego wskaźnika odnotowano w latach 2002-2011 w powiecie 
nyskim zaś najniższą w powiecie głubczyckim. Zmiany w wartościach omawianego wskaźnika 
przedstawiono w Tabeli 1 oraz na Rysunku 1. 

 

Tabela 1. Gęstość zaludnienia na Obszarze Funkcjonalnym w latach 2002-2011 (l. os/ km2) 

Jednostka terytorialna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rok 2011|2002 

Grodków 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 0,00% 

Głuchołazy 157 156 155 154 153 152 152 151 150 149 -5,37% 

Korfantów 55 55 55 55 54 54 54 54 52 52 -5,77% 

Łambinowice 68 67 67 66 66 66 65 65 64 64 -6,25% 

Nysa 279 278 277 276 276 274 273 272 270 269 -3,72% 

Otmuchów 77 77 76 76 76 76 76 75 75 75 -2,67% 

Paczków 175 174 174 173 172 171 169 169 168 167 -4,79% 

Skoroszyce 64 63 63 63 62 62 63 62 62 62 -3,23% 

Biała 61 61 60 60 59 58 58 58 57 56 -8,93% 

Lubrza 55 54 54 54 54 53 53 53 53 53 -3,77% 

Prudnik 245 245 244 243 241 240 238 237 233 232 -5,60% 

Branice 65 65 64 64 63 62 61 61 59 58 -12,07% 

Głubczyce 84 84 83 83 82 82 81 81 80 79 -6,33% 

Kietrz 87 86 85 85 85 84 84 84 83 82 -6,10% 

Powiat Nyski 121 120 120 120 119 118 118 118 117 116 -4,31% 

Powiat Prudnicki 108 107 106 105 105 104 103 103 101 101 -6,93% 

Powiat Głubczycki 77 76 76 75 75 74 74 73 72 72 -6,94% 

Obszar Funkcjonalny 109 108 108 107 107 106 105 105 104 103 -5,18% 

 OPOLSKIE 113 112 112 111 111 110 110 110 108 108 -4,63% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp: 14.02.2013) 

 

Rysunek 1. Gęstość zaludnienia na terenie powiatów Obszaru Funkcjonalnego (os./km2) – prezentacja 
graficzna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 1. 
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2. Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców  

 Wskaźnikiem, który może zobrazować sytuację demograficzną na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego może być liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 mieszkańców. Wzrost 

tego wskaźnika należy interpretować pozytywnie, natomiast spadek negatywnie. Średnia liczba 

urodzeń żywych przypadająca 1000 mieszkańców w latach 2002-2011 wyniosła 8,8 i była 

wyższa o 0,5 w porównaniu do wskaźnika dla Województwa Opolskiego. Analizując 

poszczególne gminy to jedynie na terenie Gmin Nysa, Biała i Branice wartość wskaźnika była 

niższa niż w całym regionie. Warto podkreślić, iż w latach 2002-2009 w większości gmin liczba 

żywych urodzeń się zwiększała, natomiast w dalszym okresie doszło do odwrócenia trendu. 

Porównując wartość wskaźnika w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2009 to należy stwierdzić, 

że aż w 11 jednostkach liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców się obniżyła. 

Największy spadek zanotowano w Gminie Lubrza i Gminie Branice (spadek o ponad 35%) oraz 

w Gminie Paczków (spadek o ponad 25%). Przeciętna wartość wskaźnika w badanych trzech 

latach była co prawda wyższa na terenie Obszaru Funkcjonalnego niż w Województwie 

Opolskim, jednak za niepokojące należy uznać wyższe tempo jego spadku. Rozpatrując sytuacje 

demograficzną pod kątem prezentowanego wskaźnika na terenie powiatów Obszaru 

Funkcjonalnego należy stwierdzić, iż najwięcej żywych urodzeń miało miejsce w powiecie 

głubczyckim (8,8/1000 mieszk.), zaś najmniej w powiecie nyskim (8,5/1000 mieszk.). We 

wszystkich powiatach wartość wskaźnika była wyższa niż dla regionu opolskiego. Rozpatrując 

okres 2009-2011 jedynie na obszarze powiatu prudnickiego liczba urodzeń żywych na 1000 

mieszkańców się zwiększała. Szczegółowe zestawienie wartości omawianego wskaźnika 

zaprezentowano w Tabeli 2 i na Rysunku 2. 

Tabela 2. Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców na terenie Obszaru Funkcjonalnego w latach 2002-2011 

Jednostka 
terytorialna 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Średnia 
rok 

2011|2009 

Grodków 8,8 9,2 9,4 10,3 10,7 11,3 11,2 11,9 11,3 10,1 10,4 -17,82% 

Głuchołazy 8,2 7,9 7,9 7,7 8,0 8,6 9,7 9,1 8,1 7,6 8,3 -19,74% 

Korfantów 7,0 8,1 6,4 7,9 10,0 9,4 9,7 9,0 10,0 9,0 8,7 0,00% 

Łambinowice 8,1 7,7 9,0 7,7 7,0 8,1 9,0 9,1 8,2 10,5 8,4 13,33% 

Nysa 7,6 7,3 7,6 8,3 7,5 7,7 8,2 9,0 8,9 8,0 8,0 -12,50% 

Otmuchów 8,4 9,6 8,8 8,3 9,0 9,3 8,7 9,2 8,6 10,2 9,0 9,80% 

Paczków 10,3 9,2 8,9 8,3 7,7 8,5 8,7 11,0 10,0 8,7 9,1 -26,44% 

Skoroszyce 9,3 10,1 9,0 11,3 10,5 9,8 12,2 11,8 8,5 10,2 10,3 -15,69% 

Biała 8,4 5,9 7,2 7,3 7,0 7,2 7,9 9,6 9,7 8,6 7,9 -11,63% 

Lubrza 6,7 8,9 10,3 7,7 9,9 6,4 11,0 10,8 10,9 7,9 9,1 -36,71% 

Prudnik 8,2 8,6 8,8 8,6 9,4 9,5 9,1 9,2 8,6 9,9 9,0 7,07% 

Branice 8,0 8,6 9,2 7,6 7,3 7,1 9,4 8,9 8,1 6,6 8,1 -34,85% 

Głubczyce 9,5 8,8 8,4 9,5 9,2 9,7 9,8 9,4 9,8 8,4 9,3 -11,90% 

Kietrz 7,9 7,9 10,2 8,3 8,3 7,7 10,0 9,1 9,8 9,6 8,9 5,21% 

Powiat Nyski 8,2 8,0 7,9 8,2 8,0 8,4 9,1 9,3 8,9 8,5 8,5 -9,41% 

Powiat 
Prudnicki 

8,2 7,8 8,4 8,2 8,5 8,5 8,7 9,0 9,3 9,5 8,6 5,26% 

Powiat 
Głubczycki 

8,8 8,2 8,9 8,7 8,5 8,5 9,7 9,3 9,4 8,3 8,8 -12,05% 

Obszar 
Funkcjonalny 

8,3 8,3 8,6 8,5 8,6 8,6 9,5 9,7 9,3 8,9 8,8 -8,64% 

OPOLSKIE 7,9 7,7 7,8 8,1 8,1 8,2 8,9 9,0 9,0 8,6 8,3 -4,65% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp: 14.02.2013) 
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Rysunek 2. Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców na terenie Obszaru Funkcjonalnego w latach 2002-2011 – 
prezentacja graficzna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 2. 

 

3. Zgony na 1000 mieszkańców  

 Kolejnym wskaźnikiem, dzięki któremu można zdiagnozować sytuację demograficzną 

Obszaru Funkcjonalnego jest liczba zgonów na 1000 mieszkańców. Wzrost jego wartości 

interpretować należy negatywnie, zaś spadek pozytywnie. Średnia wartość prezentowanego 

wskaźnika dla Obszaru Funkcjonalnego była w latach 2002-2011 wyższa niż w całym regionie. 

W badanym okresie na 1000 mieszkańców przypadało przeciętnie 10,3 zgonów (średnio o 1 

więcej niż w Województwie Opolskim). Wśród wszystkich analizowanych jednostek jedynie w 

Gminie Łambinowice, Nysa i Skoroszyce wartość omawianego wskaźnika była niższa niż średnio 

na Opolszczyźnie. Najwięcej zgonów na 1000 mieszkańców przepadało w latach 2002-2011 na 

Gminę Branice, gdzie odnotowano przeciętnie 13,7 zgonów na rok. Niepokojącym zjawiskiem 

dla całego Obszaru Funkcjonalnego jest tendencja wzrostowa prezentowanego wskaźnika.  

W latach 2002-2011 liczba zgonów na 1000 mieszkańców zwiększyła się w 15 z 17 

jednostek Obszaru Funkcjonalnego, z czego w największym stopniu w Gminie Skoroszyce (o 

41,59%), Gminie Lubrza (39,13%) oraz Gminie Łambinowice (29,29%). W 13 jednostkach 

wzrost prezentowanego wskaźnika był wyższy niż na terenie Województwa Opolskiego. 

Rozpatrując sytuację demograficzną w kontekście podanego wskaźnika dla powiatów Obszaru 

Funkcjonalnego to należy stwierdzić, że średnio najwięcej zgonów na 1000 mieszkańców 

występowało w Powiecie Głubczyckim (11,2), zaś najmniej w Powiecie Nyskim (9,7). Należy 

jednak zaznaczyć, że w Powiecie Nyskim wartość omawianego wskaźnika wzrosła w latach 

2002-2011 w największym stopniu (wzrost o 15,53%) w porównaniu do pozostałych powiatów. 

Szczegółowe zestawienie prezentowanego wskaźnika przedstawiono w Tabeli 3 oraz na 

Rysunku 3.  

 

 



5 

 

Tabela 3. Liczba zgonów na 1000 mieszkańców na terenie Obszaru Funkcjonalnego 

Jednostka 
terytorialna 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 średnia 
rok 

2011|2002 

Grodków 8,7 10,3 8,8 7,8 9,3 9,5 10,4 10,5 10,2 9,1 9,5 4,40% 

Głuchołazy 10,0 11,3 9,9 10,9 11,0 10,0 11,3 10,5 10,5 11,2 10,7 10,71% 

Korfantów 9,1 10,9 8,8 11,3 10,2 10,0 12,4 10,4 11,3 10,5 10,5 13,33% 

Łambinowice 7,0 8,8 6,1 9,8 8,4 9,1 8,5 9,4 8,5 9,9 8,6 29,29% 

Nysa 8,2 8,5 8,3 9,0 8,8 9,4 10,0 8,8 9,9 10,1 9,1 18,81% 

Otmuchów 9,4 9,7 9,7 10,4 9,8 10,0 11,2 10,7 10,8 9,0 10,1 -4,44% 

Paczków 9,2 10,5 10,0 10,1 9,8 9,5 10,2 11,5 10,8 10,6 10,2 13,21% 

Skoroszyce 6,6 8,3 8,3 8,3 7,3 10,4 8,1 8,9 10,6 11,3 8,8 41,59% 

Biała 9,5 9,3 9,5 10,5 10,2 10,0 9,2 11,4 9,6 10,9 10,0 12,84% 

Lubrza 8,4 11,3 10,5 11,2 7,7 12,0 10,7 9,9 8,1 13,8 10,4 39,13% 

Prudnik 10,0 10,1 10,2 9,9 10,8 11,4 12,0 10,1 11,4 11,1 10,7 9,91% 

Branice 12,7 13,9 12,2 12,4 13,6 14,4 15,0 14,0 12,8 16,1 13,7 21,12% 

Głubczyce 10,8 10,7 10,8 10,5 12,1 11,2 11,1 11,0 12,4 10,8 11,1 0,00% 

Kietrz 8,3 9,6 8,4 11,3 10,4 9,1 8,5 10,3 12,4 9,9 9,8 16,16% 

Powiat Nyski 8,7 9,5 8,9 9,8 9,5 9,6 10,4 9,8 10,3 10,3 9,7 15,53% 

Powiat 
Prudnicki 

10,0 9,8 10,4 10,6 10,6 11,2 11,2 11,0 10,8 11,2 10,7 10,71% 

Powiat 
Głubczycki 

10,7 11,1 10,4 11,0 11,7 11,2 10,8 11,7 12,4 11,2 11,2 4,46% 

Obszar 
Funkcjonalny 

9,3 10,2 9,5 10,3 10,1 10,5 10,6 10,6 10,8 11,0 10,3 15,88% 

 OPOLSKIE 8,7 8,9 8,7 9,0 9,0 9,3 9,5 9,4 9,7 9,6 9,2 9,38% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp: 14.02.2013) 

 

Rysunek 3. Liczba zgonów na 1000 mieszkańców na terenie Obszaru Funkcjonalnego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli 3 

 

4. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

 Wskaźnikiem, który doskonale może scharakteryzować sytuację demograficzną na 

danym obszarze jest przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Stanowi go 

różnica pomiędzy liczbą urodzeń i liczbą zgonów przyrównana do liczby mieszkańców.  
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O pozytywnej sytuacji demograficznej świadczyć będzie dodatnia wartość prezentowanego 

wskaźnika, która informować będzie o przewadze liczby urodzeń nad liczbą zgonów.  

W rezultacie zwiększać się będzie liczba mieszkańców danego obszaru. Ujemną wartość 

omawianego wskaźnika należy interpretować negatywnie, gdyż wiąże się ze spadkiem populacji 

danego terytorium. Podany obszar charakteryzuje się ujemnymi wskaźnikami przyrostu 

naturalnego. W latach 2002-2011 jedynie w Gminie Grodków oraz Gminie Skoroszyce 

prezentowany wskaźnik był dodatni i osiągnął wartość odpowiednio 1,0 oraz 1,5. 

Najniższy średni przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano  

w badanym okresie w Gminie Branice (-5,6), Gminie Głuchołazy (-2,4) oraz Gminie Biała (-2,1). 

Porównując wartości prezentowanego wskaźnika dla Obszaru Funkcjonalnego  

i Województwa Opolskiego należy stwierdzić, iż w 13 jednostkach przyrost naturalny był 

niższy niż w regionie. Ponadto w latach 2009-2011 wartość omawianego wskaźnika na terenie 

Obszaru Funkcjonalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zmniejszała się. Na koniec 

analizowanego okresu przyrost naturalny był najniższy spośród wszystkich badanych lat  

i wyniósł ostatecznie (-)2,1.  Analizując sytuację demograficzną w powiatach Obszaru 

Funkcjonalnego pod kątem prezentowanego wskaźnika należy zauważyć, iż we wszystkich 

jednostkach był on niższy niż przeciętnie w regionie opolskim. W przypadku powiatu 

prudnickiego i głubczyckiego przyrost naturalny był o ponad 2-krotnie niższy niż w średnio  

w całym województwie. Szczegółowe zestawienie wartości omawianego wskaźnika 

zaprezentowano w Tabeli 4 oraz na Rysunku 4.   

 

Tabela 4. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na terenie Obszaru Funkcjonalnego w 
latach 2002-2011 

Jednostka terytorialna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 średnia 

Grodków 0,1 -1,2 0,6 2,5 1,4 1,8 0,8 1,4 1,1 1,1 1,0 

Głuchołazy -1,8 -3,4 -2,0 -3,3 -3,0 -1,5 -1,7 -1,4 -2,4 -3,5 -2,4 

Korfantów -2,1 -2,8 -2,3 -3,4 -0,2 -0,6 -2,8 -1,4 -1,3 -1,5 -1,8 

Łambinowice 1,1 -1,1 2,9 -2,1 -1,5 -1,0 0,5 -0,2 -0,3 0,6 -0,1 

Nysa -0,6 -1,2 -0,7 -0,7 -1,2 -1,7 -1,7 0,2 -1,0 -2,1 -1,1 

Otmuchów -0,9 -0,1 -0,9 -2,1 -0,8 -0,7 -2,5 -1,5 -2,2 1,2 -1,1 

Paczków 1,1 -1,3 -1,1 -1,8 -2,1 -0,9 -1,5 -0,5 -0,8 -1,9 -1,1 

Skoroszyce 2,7 1,8 0,8 3,0 3,2 -0,6 4,1 2,9 -2,2 -1,1 1,5 

Biała -1,1 -3,3 -2,3 -3,2 -3,2 -2,8 -1,3 -1,8 0,1 -2,3 -2,1 

Lubrza -1,7 -2,4 -0,2 -3,5 2,2 -5,6 0,2 0,9 2,7 -5,9 -1,3 

Prudnik -1,8 -1,5 -1,5 -1,3 -1,4 -1,9 -2,9 -0,9 -2,8 -1,1 -1,7 

Branice -4,7 -5,3 -2,9 -4,8 -6,3 -7,4 -5,6 -5,1 -4,7 -9,4 -5,6 

Głubczyce -1,3 -1,9 -2,4 -1,1 -2,9 -1,5 -1,3 -1,5 -2,6 -2,4 -1,9 

Kietrz -0,3 -1,7 1,8 -3,1 -2,1 -1,4 1,5 -1,2 -2,6 -0,3 -0,9 

Powiat Nyski -0,5 -1,5 -0,9 -1,5 -1,5 -1,2 -1,3 -0,5 -1,4 -1,8 -1,2 

Powiat Prudnicki -1,8 -2,0 -2,0 -2,4 -2,1 -2,7 -2,4 -2,0 -1,5 -1,7 -2,1 

Powiat Głubczycki -1,8 -2,9 -1,5 -2,3 -3,2 -2,7 -1,1 -2,3 -3,0 -3,0 -2,4 

Obszar Funkcjonalny -0,9 -1,9 -0,9 -1,8 -1,5 -1,9 -1,1 -0,9 -1,5 -2,1 -1,4 

 OPOLSKIE -0,8 -1,2 -0,9 -0,9 -0,9 -1,1 -0,6 -0,4 -0,7 -1,0 -0,9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp 14.02.2013) 
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Rysunek 4. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców na terenie Obszaru Funkcjonalnego w latach 2002-2011 
- prezentacja graficzna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Tabeli 4. 

 

5. Saldo migracji w ruchu wewnętrznym 

 O niekorzystnej sytuacji demograficznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego może 

świadczyć również wskaźnik jakim jest saldo migracji wewnętrznych. W latach 2002-2011 na 

terenie wszystkich badanych gmin jego średnia wartość była ujemna. Oznaczało to, że w 

podanym okresie zmniejszała się populacja jaka zamieszkiwała analizowany obszar. 

Najniższe saldo migracji wewnętrznych odnotowano w badanych latach w Gminie Nysa (-108) 

oraz Gminie Głuchołazy (-71). Najkorzystniejsza sytuacja pod tym względem panowała  

w Gminie Korfantów i Gminie Biała, gdzie przeciętnie rocznie 3 osoby opuszczały 

dotychczasowe miejsce zamieszkania i wybierały inny region Polski. W przypadku powiatów, 

najniższym saldem migracji charakteryzował się Powiat Nyski, który rocznie średnio opuszczało 

327 osób. Rozpatrując łącznie Powiat Nyski, Prudnicki i Głubczycki to należy stwierdzić, iż 

średnie saldo migracji wewnętrznych stanowiło aż 80% wartości tego wskaźnika dla 

całego Województwa Opolskiego. Oznaczało to, że spośród wszystkich ludzi, którzy 

zdecydowali się opuścić region i przeprowadzić się do innego miejsca w kraju, aż 80% z nich 

pochodziła z terenu Obszaru Funkcjonalnego.  Biorąc pod uwagę fakt, iż w całym 

województwie jest 12 powiatów sytuację tę należy uznać za bardzo niepokojącą. Ujemna 

wartość prezentowanego wskaźnika może świadczyć o pogarszającej się atrakcyjności Obszaru 

Funkcjonalnego. Jedną z przyczyn pogarszającego się salda migracji wewnętrznych może być 

odpływ młodego pokolenia do większych miast, będących ośrodkami akademickimi. Mowa tutaj 

przede wszystkim o Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. W miastach tych młodzi ludzie 

zdobywają wykształcenie oraz znajdują swoją pierwszą pracę.  Większa szansa na zatrudnienie, 

perspektywa wyższych zarobków oraz korzyści wynikające z mieszkania większym mieście 

skutecznie zniechęcają tych ludzi do powrotu na teren Obszaru Funkcjonalnego.  Szczegółowe 

wskaźniki salda migracji w ruchu wewnętrznym zaprezentowano w Tabeli 5. 
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Tabela 5. Saldo migracji w ruchu wewnętrznym na Obszarze Funkcjonalnym w latach 2002-2011 

Jednostka terytorialna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Średnia 

Grodków -79 -18 26 -1 12 -12 -35 -35 -31 -11 -18 

Głuchołazy -97 -96 -70 -74 -62 -41 -79 -48 -43 -97 -71 

Korfantów 23 2 36 -6 -24 9 14 -13 -32 -36 -3 

Łambinowice -22 -27 -23 -26 -12 -15 -23 11 -23 -7 -17 

Nysa -19 -73 -161 -110 -224 -134 -67 -100 -112 -77 -108 

Otmuchów -47 -22 -46 -46 -50 -39 -66 -48 -135 -24 -52 

Paczków -36 -47 4 -6 -4 -52 -54 -37 -69 -31 -33 

Skoroszyce 0 -35 -43 -27 -43 -17 -13 -33 -2 -23 -24 

Biała -19 -10 -10 -9 -8 40 12 9 -17 -14 -3 

Lubrza -30 -18 -21 -28 -6 -6 6 -18 19 -11 -11 

Prudnik -11 -14 -47 -1 -34 -78 -44 -58 -95 -74 -46 

Branice -27 13 5 -3 2 -33 -61 3 -32 -15 -15 

Głubczyce -92 6 -1 -58 -78 -68 23 -35 -87 -49 -44 

Kietrz -56 -53 -43 -49 -43 -57 -26 -81 -45 -21 -47 

Suma - Obszar 
Funkcjonalny (gminy) 

-512 -392 -394 -444 -574 -503 -413 -483 -704 -490 -491 

Średnia - Obszar 
Funkcjonalny 
(powiaty) 

-37 -28 -28 -32 -41 -36 -30 -35 -50 -35 -35 

Powiat Nyski -224 -324 -290 -315 -456 -292 -312 -289 -435 -329 -327 

Powiat Prudnicki -14 -46 -60 -10 -42 -11 -7 -46 -61 -108 -41 

Powiat Głubczycki -194 -41 -51 -135 -146 -192 -63 -144 -173 -119 -126 

Suma - Obszar 
Funkcjonalny 
(powiaty) 

-432 -411 -401 -460 -644 -495 -382 -479 -669 -556 -493 

Średnia - Obszar 
Funkcjonalny 
(powiaty) 

-79 -64 -64 -73 -96 -81 -65 -78 -112 -83 -79 

 OPOLSKIE -682 -540 -421 -633 -837 -745 -439 -616 -671 -664 -625 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp 14.02.2013) 

 

6. Saldo migracji w ruchu zewnętrznym 

 Obok salda migracji w ruchu wewnętrznym istotne pod kątem analizy sytuacji 

demograficznej jest również zbadanie salda migracji w ruchu zewnętrznym. Wskaźnik ten 

informuje o tym jaka jest różnica pomiędzy liczbą osób meldujących się i wymeldowujących się 

biorąc pod uwagę ruch zagraniczny. W latach 2002-2011 średnia wartość omawianego 

wskaźnika we wszystkich latach analizy była ujemna. Najniższe przeciętne roczne saldo migracji 

w ruchu zagranicznym miało miejsce w Gminie Biała (-80 osób), Gminie Nysa (-61 osób) oraz 

Gminie Prudnik (-56 osób). W całym Obszarze Funkcjonalnym przeciętne saldo migracji 

zagranicznych wyniosło -339 osób, co w przeliczeniu na jedną gminę dało -24 osoby. Biorąc pod 

uwagę powiaty Obszaru Funkcjonalnego to należy stwierdzić, że najniższym wskaźnikiem salda 

migracji wewnętrznych charakteryzował się Powiat Prudnicki (-249 osób), zaś najwyższym 

Powiat Głubczycki. We wszystkich powiatach Obszaru Funkcjonalnego przeciętne saldo migracji 

w ruchu zagranicznym wyniosło w badanych latach -473, natomiast średnio w jednym powiecie 

-158. Sytuacja demograficzna na terenie omawianych jednostek była stosunkowo dobra  

w porównaniu do obszaru Województwa Opolskiego. Saldo migracji w ruchu zewnętrznym było 
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co prawda ujemne, jednak stanowiło niewiele ponad 17% średniego wskaźnika dla 

Województwa Opolskiego. Szczegółowe zestawienie salda migracji w ruchu zewnętrznym 

zaprezentowano w Tabeli 6.   

Tabela 6. Saldo migracji w ruchu zewnętrznym na terenie Obszaru Funkcjonalnego w latach 2002-2011 

Jednostka terytorialna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Średnia 

Grodków -19 -7 0 2 -45 1 12 -2 -7 -12 -8 

Głuchołazy -36 -20 -8 -23 -86 -32 -47 -8 -22 -20 -30 

Korfantów -16 -19 -11 -14 -39 -25 -7 0 -16 6 -14 

Łambinowice -11 -19 -6 -21 -28 -11 -22 -6 3 -5 -13 

Nysa -50 -42 -42 -39 -197 -92 -98 -12 -10 -26 -61 

Otmuchów -13 -3 -8 -14 -62 -9 -7 12 4 -16 -12 

Paczków -12 -12 -12 -12 -48 -37 -30 -3 -1 -22 -19 

Skoroszyce -3 1 1 -4 -8 -4 1 -6 -7 -9 -4 

Biała -116 -143 -66 -24 -77 -116 -87 -49 -70 -56 -80 

Lubrza 5 -8 6 -4 -6 -25 -17 -9 -8 -2 -7 

Prudnik -34 -59 -42 -75 -120 -137 -59 -12 13 -34 -56 

Branice -25 -15 -10 -6 -4 -5 -8 -8 1 -12 -9 

Głubczyce -29 -20 -29 -35 -32 -39 -37 14 5 -15 -22 

Kietrz -9 -6 -12 -7 -12 -4 -3 -2 6 -5 -5 

Suma - Obszar 
Funkcjonalny (gminy) 

-368 -372 -239 -276 -764 -535 -409 -91 -109 -228 -339 

Średnia - Obszar 
Funkcjonalny (gminy) 

-26 -27 -17 -20 -55 -38 -29 -7 -8 -16 -24 

Powiat Nyski -140 -112 -85 -127 -469 -214 -208 -18 -49 -90 -151 

Powiat Prudnicki -470 -442 -207 -181 -305 -378 -182 -123 -76 -130 -249 

Powiat Głubczycki -105 -183 -93 -56 -79 -67 -66 -17 -14 -42 -72 

Suma - Obszar 
Funkcjonalny (powiaty) 

-715 -737 -385 -364 -853 -659 -456 -158 -139 -262 -473 

Średnia - Obszar 
Funkcjonalny (powiaty) 

-238 -246 -128 -121 -284 -220 -152 -53 -46 -87 -158 

OPOLSKIE -3936 -3695 -2976 -2552 -3961 -3317 -2896 -1107 -1122 -1594 -2716 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp 14.02.2013) 

 

7. Saldo migracji ogółem 

 Saldo migracji w ruchu wewnętrznym oraz w ruchu zagranicznym składają się na saldo 

migracji ogółem. W latach 2002 – 2011 w całym okresie poddanym analizie prezentowany 

wskaźnik był ujemny co oznacza, że w ostatecznym rozrachunku więcej ludzi się 

wyprowadzało niż wprowadzało się na teren Obszaru Funkcjonalnego. W badanym okresie 

najniższą wartość omawianego wskaźnika odnotowano dla całego obszaru w roku 2006 i 2007, 

gdzie wyniósł on dla gmin odpowiednio -1338 i -1038 oraz dla powiatów -1497 oraz -1154. 

Można stwierdzić, że w rozpatrywanych latach ludność, która opuszczała Województwo 

Opolskie w blisko 30% wywodziła się z terenu Obszaru Funkcjonalnego. Na wysoki ujemny 

wskaźnik migracji ogółem na tym obszarze wpływ miał w głównej mierze bardzo wysoki w 

porównaniu do średniej wojewódzkiej wskaźnik migracji w ruchu wewnętrznym (poddany 

analizie w pkt. 5 niniejszego załącznika). W przypadku zmian prezentowanego wskaźnika w 

perspektywie analizowanych 10 lat można wywnioskować, iż na terenie badanego obszaru 

charakteryzowały się one mniejszymi wahaniami niż w całym regionie. Spośród wszystkich 
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badanych gmin najniższym saldem migracji ogółem odznaczała się Gmina Nysa (-169), Gmina 

Prudnik (-102) oraz Gmina Głuchołazy (-101). Biorąc pod uwagę jedynie powiaty Obszaru 

Funkcjonalnego, najniższą wartość omawianego wskaźnika odnotowano w Powiecie Nyskim, 

gdzie średnio wyniósł on -478. Szczegółowe zestawienie salda migracji ogółem zaprezentowano 

w Tabeli 7 oraz na Rysunku 5. 

 

Tabela 7. Saldo migracji ogółem na terenie Obszaru Funkcjonalnego w latach 2002-2011 

Jednostka 
terytorialna 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Średnia 

Grodków -98 -25 26 1 -33 -11 -23 -37 -38 -23 -26 

Głuchołazy -133 -116 -78 -97 -148 -73 -126 -56 -65 -117 -101 

Korfantów 7 -17 25 -20 -63 -16 7 -13 -48 -30 -17 

Łambinowice -33 -46 -29 -47 -40 -26 -45 5 -20 -12 -29 

Nysa -69 -115 -203 -149 -421 -226 -165 -112 -122 -103 -169 

Otmuchów -60 -25 -54 -60 -112 -48 -73 -36 -131 -40 -64 

Paczków -48 -59 -8 -18 -52 -89 -84 -40 -70 -53 -52 

Skoroszyce -3 -34 -42 -31 -51 -21 -12 -39 -9 -32 -27 

Biała -135 -153 -76 -33 -85 -76 -75 -40 -87 -70 -83 

Lubrza -25 -26 -15 -32 -12 -31 -11 -27 11 -13 -18 

Prudnik -45 -73 -89 -76 -154 -215 -103 -70 -82 -108 -102 

Branice -52 -2 -5 -9 -2 -38 -69 -5 -31 -27 -24 

Głubczyce -121 -14 -30 -93 -110 -107 -14 -21 -82 -64 -66 

Kietrz -65 -59 -55 -56 -55 -61 -29 -83 -39 -26 -53 

Suma - Obszar 
Funkcjonalny 
(gminy) 

-880 -764 -633 -720 -1338 -1038 -822 -574 -813 -718 -830 

Średnia - Obszar 
Funkcjonalny 
(gminy) 

-63 -55 -45 -51 -96 -74 -59 -41 -58 -51 -59 

Powiat Nyski -364 -436 -375 -442 -925 -506 -520 -307 -484 -419 -478 

Powiat Prudnicki -484 -488 -267 -191 -347 -389 -189 -169 -137 -238 -290 

Powiat Głubczycki -299 -224 -144 -191 -225 -259 -129 -161 -187 -161 -198 

Suma - Obszar 
Funkcjonalny 
(powiaty) 

-1147 -1148 -786 -824 -1497 -1154 -838 -637 -808 -818 -966 

Średnia - Obszar 
Funkcjonalny 
(powiaty) 

-382 -383 -262 -275 -499 -385 -279 -212 -269 -273 -322 

 OPOLSKIE -4618 -4235 -3397 -3185 -4798 -4062 -3335 -1723 -1793 -2258 -3340 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp 14.02.2013) 
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Rysunek 5. Wskaźniki salda migracji dla gmin i powiatów Obszaru Funkcjonalnego na tle Województwa 
Opolskiego w latach 2002-2011 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Tabeli 7. 

 

8. Struktura wiekowa 

 Obraz sytuacji demograficznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego można uzyskać także 

poprzez analizę struktury wiekowej mieszkańców. Zestawienie to prezentuje jaki odsetek danej 

populacji stanowią mieszkańcy będący w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i w wieku 

poprodukcyjnym. Pożądanym stanem jest sytuacja, w której zwiększa się udział ludności  

w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności. Świadczy to o zwiększaniu się 

liczby urodzeń, a tym samym od odmładzaniu badanej społeczności. Zjawiskiem niekorzystnym 

jest z kolei sytuacja, w której zwiększa się odsetek ludności w wieku produkcyjnym  

i poprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności. Świadczy to o zmniejszaniu się liczby urodzeń 

i tym samym o starzeniu się społeczeństwa. W przypadku analizy struktury wiekowej na terenie 

Obszaru Funkcjonalnego badaniu poddano sytuację w tym zakresie w roku 2002, 2007, 2011 (tj. 

początek, środek i koniec badanego okresu). Na koniec w formie tabelarycznej zestawiono 

zmiany w procentowym udziale danej grupy ludności do jakich doszło w roku 2011 w stosunku 

do roku 2002.    

 W roku 2002 ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego 23,3 % ogółu mieszkańców (o 1,2 pp. więcej niż w Województwie Opolskim). 

Wyróżniającymi się gminami w tym zakresie była Gmina Skoroszyce (25,4%), Gmina Korfantów 

(25,2%) oraz Gmina Lubrza (25,0%). Najniższym odsetkiem ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w stosunku do ogółu mieszkańców odznaczały się Gmina Nysa (21,3%) 

oraz Gmina Branice (21,4%). Różnica w odsetku pomiędzy gminami o najwyższym i najniższym 

odsetku ludności w wieku przedprodukcyjnym wyniosła tym samym w 2002 roku 4,1 pp.  

W przypadku odsetka ludności w wieku produkcyjnym średni prezentowany wskaźnik stanowił 

na terenie Obszaru Funkcjonalnego 61,2% ogółu populacji (o 1,6 pp. mniej niż w Województwie 

Opolskim). Największa grupa ludności w tej kategorii wiekowej mieszkała w Gminie Nysa 

(odsetek = 63,9%) oraz Gminie Łambinowice (62,6%), a proporcjonalnie najmniej w Gminie 

Lubrza i Gminie Biała (odsetek poniżej 60%). Ludność zakwalifikowana do ostatniej grupy 

wiekowej stanowiła w 2002 roku na terenie Obszaru Funkcjonalnego przeciętnie 15,5 % ogółu 

populacji (o 0,4 pp. więcej niż w Województwie Opolskim). Najwyższymi wskaźnikami w tym 

zakresie odznaczały się Gmina Branice i Gmina Biała (17,4%) oraz Powiat Prudnicki (17,0%). 
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Najniższe wskaźniki odnotowano w Gminie Skoroszyce (12,7%) oraz w Gminie Łambinowice 

(13,7%) i Gminie Grodków (13,8%). Szczegółowe zestawienie struktury wiekowej  

w poszczególnych jednostkach Obszaru Funkcjonalnego zaprezentowano na Rysunku 6.    

 

Rysunek 6. Struktura wiekowa mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego w 2002 roku (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp 14.02.2013) 

 

 W roku 2007 na terenie Obszaru Funkcjonalnego można zaobserwować spadek udziału 

ludności w wieku przedprodukcyjnym w całym ogóle mieszkańców. Średni odsetek badanej 

grupy zmniejszył się z 23,3% do 19,4%. Należy jednak zaznaczyć, że wciąż analizowany 

wskaźnik dla Obszaru Funkcjonalnego był wyższy niż średnio dla Województwa Opolskiego. 

Zaledwie w 3 gminach odsetek populacji w wieku przedprodukcyjnym przekraczał 20%. Były to 

gminy Skoroszyce (22,1%), Grodków (20,9%) oraz Łambinowice (20,3%). Najniższą wartość 

prezentowanego wskaźnika odnotowano w Gminie Nysa i Branice (odpowiednio 17,5%  

i 17,6%). W latach 2002-2007 na terenie Obszaru Funkcjonalnego zwiększył się udział ludności 

w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu populacji i wyniósł on 64,4% (wzrost w 

porównaniu z rokiem 2002 o 3,2 pp.). Wskaźnik ten dla badanej grupy wiekowej pozostawał 

jednak niższy niż analogiczny wskaźnik obliczony dla Województwa Opolskiego. Najwięcej 

mieszkańców w wieku produkcyjnym w stosunku do całej populacji odnotowano w Powiecie 

Nyskim oraz w Gminie Grodków i Paczków. We wskazanych jednostkach badany wskaźnik 



13 

 

przekroczył 65%. Tendencję wzrostową zauważono również w odniesieniu do wskaźnika 

udziału ludności w wieku poprodukcyjnym w populacji ogółem. Jego średnia wartość w roku 

2007 na terenie Obszaru Funkcjonalnego osiągnęła poziom 16,2% i była wyższa w porównaniu z 

rokiem 2002 o 0,7 pp. W przypadku badanego wskaźnika należy zauważyć, iż jego wartość była 

nieznacznie niższa niż odnotowana dla całego regionu. Spośród wszystkich jednostek 

wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego należy zauważyć, że proces starzenia 

mieszkańców najbardziej postępował w Gminie Biała oraz Gminie Branice. W jednostkach tych 

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności wynosił w 2007 roku 

odpowiednio 18,5 % i 17,9 %. Wśród powiatów liderem pod kątem omawianego wskaźnika był 

Powiat Prudnicki, w którym odsetek ten wyniósł 17,7%. Najmniejszy udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców miała Gmina Skoroszyce, Gmina Grodków i Gmina 

Łambinowice, gdzie wyniósł on odpowiednio 13,1%, 14,1% i 14,5%. Szczegółowe zestawienie 

omawianych wskaźników zaprezentowano na Rysunku 7.    

 

Rysunek 7. Struktura wiekowa mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego w 2007 roku (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp 14.02.2013) 
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 Ostatnim rokiem, w którym dokonano analizy struktury wiekowej na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego był rok 2011. Z danych zaprezentowanych na Rysunku 8 wynika, że  

w porównaniu z rokiem 2007 i 2002 w roku 2011 postępowała tendencja zmniejszania 

się odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym kosztem wzrostu udziału ludności  

w wieku produkcyjnym i w wieku poprodukcyjnym w ogóle populacji. Trend ten jest 

zgodny z tendencją obserwowaną dla Województwa Opolskiego oraz dla całego kraju i świadczy 

o starzeniu się społeczeństwa. W roku 2011 udział mieszkańców w wieku 0-18 lat stanowił na 

terenie Obszaru Funkcjonalnego 17,8% o 1,6 pp. mniej niż w roku 2007 i o 5,5 pp. mniej niż w 

roku 2002. Proporcjonalnie najwięcej ludzi w tej grupie wiekowej mieszkało nadal w Gminie 

Skoroszyce i Gminie Grodków (odsetki na poziomie odpowiednio 20,0% i 19,5%). Najniższą 

wartość prezentowanego wskaźnika odnotowano podobnie jak w latach wcześniejszych  

w Gminie Nysa i Gminie Branice (odpowiednio 16,0% i 16,1%). W latach 2002-2011 wartość 

omawianego wskaźnika w największym stopniu obniżyła się w Gminie Lubrza (spadek  

o 6,9 pp.) i w Gminie Korfantów (spadek o 6,8 pp.). W 9 z 17 jednostek Obszaru 

Funkcjonalnego odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym obniżył się w roku 

2011 w porównaniu z rokiem 2002 bardziej niż w Województwie Opolskim. W 4 

jednostkach wyniósł on dokładnie tyle co w Województwie Opolskim. W przypadku ludności w 

wieku produkcyjnym należy stwierdzić, że odsetek ten zwiększył się na terenie badanych 

jednostek do 64,6%, w porównaniu do 64,4% w roku 2007 i 61,2% w roku 2002. Najwięcej 

mieszkańców w tej grupie wiekowej mieszkało w Gminie Korfantów (odsetek 66,1%), natomiast 

najmniej w Gminie Prudnik (odsetek 63,3%). W porównaniu z rokiem 2002 na koniec badanego 

okresu omawiany wskaźnik w największym stopniu zwiększył się na terenie Gminy Korfantów 

(6,5 pp.) i Gminy Lubrza (6,0 pp.), zaś najmniej w Gminie Nysa (1,3 pp.).  

W badanym okresie, aż w 13 z 17 jednostek Obszaru Funkcjonalnego wzrost udziału 

ludności w wieku produkcyjnym był wyższy niż na terenie Województwa Opolskiego.  

W odniesieniu do ludności w wieku poprodukcyjnym należy stwierdzić, iż średnia wartość 

wskaźnika dla badanego obszaru w 2011 roku wyniosła 17,6% i była wyższa w porównaniu  

z rokiem 2007 o 1,4 pp., zaś w porównaniu z rokiem 2002 była wyższa o 2,1 pp. Wśród 

badanych jednostek najwyższym wskaźnikiem charakteryzowała się w roku 2011 Gmina 

Branice, Gmina Prudnik i Gmina Biała. We wspomnianych jednostkach niemal co piąty 

mieszkaniec osiągnął wiek poprodukcyjny. Najniższą wartość prezentowanego wskaźnika 

odnotowano w Gminie Skoroszyce (17,2%). W całym badanym okresie w największym stopniu 

wzrósł odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w Gminie Nysa (wzrost o 4 pp.) oraz  

w Gminie Łambinowice i Powiecie Nyskim (wzrost o 2,7 pp.). W najmniejszym stopniu wartość 

omawianego wskaźnika wzrosła w Gminie Korfantów (0,3 pp.). Pozytywnym wnioskiem jest 

fakt, że tylko w 1 gminie wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym był wyższy niż 

średnio na terenie całego województwa. Szczegółowe zestawienie omawianych wskaźników 

zaprezentowano na Rysunku 8 oraz w Tabeli 8. 
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Rysunek 8. Struktura wiekowa mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego w 2011 roku (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp 14.02.2013) 

 

Tabela 8. Zmiany w strukturze liczby mieszkańców w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2002 (%) 

Jednostka terytorialna 
wiek 

przedprodukcyjny 
wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 

Grodków -5,4 3,6 1,8 

Głuchołazy -5,7 3,3 2,4 

Korfantów -6,8 6,5 0,3 

Łambinowice -5,1 2,4 2,7 

Nysa -5,3 1,3 4,0 

Otmuchów -5,3 3,5 1,8 

Paczków -5,1 2,9 2,2 

Skoroszyce -5,4 3,9 1,5 

Biała -5,7 4,1 1,6 

Lubrza -6,9 6,0 0,9 

Prudnik -4,8 2,1 2,7 

Branice -5,3 3,1 2,2 

Głubczyce -5,0 2,5 2,5 

Kietrz -5,8 4,1 1,7 

Powiat Nyski -5,5 2,8 2,7 

Powiat Prudnicki -5,3 3,5 1,8 
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Powiat Głubczycki -5,6 3,5 2,1 

średnia (Obszar 
Funkcjonalny) 

-5,5 3,5 2,1 

OPOLSKIE -5,3 2,6 2,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dostęp 14.02.2013) 

 Zaprezentowane w niniejszej analizie informacje wskazują, ze Obszar Funkcjonalny 

zmaga się z wieloma problemami o podłożu społeczno-demograficznym. Problemy te są 

charakterystyczne nie tylko dla badanego obszaru, ale również dla Województwa Opolskiego 

oraz w szerszym ujęciu także dla całego kraju. Mowa tutaj o wyludnianiu obszarów wiejskich, 

spadku liczby urodzeń, ujemnym przyroście naturalnym i rzeczywistym. Konsekwencją wyżej 

wymienionych problemów może być wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym  

i poprodukcyjnym w całej populacji.  

 W przypadku Obszaru Funkcjonalnego szczególną uwagę należy zwrócić na spadek 

gęstości zaludnienia, niskie saldo migracji w ruchu wewnętrznym oraz niekorzystne wskaźniki 

urodzeń i zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w porównaniu do Województwa 

Opolskiego. Wyjątkowo niekorzystna sytuacja demograficzna panuje w tych obszarach w 

Gminie Branice, Gminie Nysa oraz Gminie Biała , gdzie większość prezentowanych w 

niniejszej analizie wskaźników znacznie odbiega i jest gorsza od średnich wartości wskaźników 

notowanych dla Obszaru Funkcjonalnego oraz dla Województwa Opolskiego. Spośród powiatów 

badanego obszaru w latach 2002-2011 najgorsze wskaźniki demograficzne uzyskiwał Powiat 

Nyski.  

 Zaprezentowane w niniejszej analizie diagnoza problemów natury demograficznej 14 

gmin i 3 powiatów wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego i ich odniesienie do skali 

wojewódzkiej w pełni uzasadnia konieczność stworzenia Strategii Rozwoju Społecznego 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.  
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Załącznik nr 4 do Analizy Wykonalności 

Wskaźniki dotyczące podmiotów gospodarczych na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020  

 

 Badanie kondycji lokalnego rynku pracy dokonano w oparciu o analizę liczby podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, na których spoczywa obowiązek rejestracji w systemie 

REGON. Występowanie podmiotów gospodarczych na danym obszarze jest kluczowe dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Podmioty te dają bowiem mieszkańcom zatrudnienie oraz 

zasilają budżety jednostek samorządu terytorialnego. Lokalny rynek pracy scharakteryzowano 

dzięki następującym wskaźnikom: 

 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON przypadająca na 

10 tys. mieszkańców 

 Liczba podmiotów gospodarczych wykreślona z rejestru REGON przypadająca na 10 tys. 

mieszkańców 

 Liczba nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON 

przypadająca na 10 tys. mieszkańców 

Powyższe wskaźniki dla rynku pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego porównano do 

analogicznych wskaźników dla całego Województwa Opolskiego. Tym samym możliwa była 

diagnoza lokalnego rynku pracy na tle całego regionu.   

 Pierwszym z prezentowanych wskaźników jest liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowana w systemie REGON przypadająca na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten 

informuje o poziomie aktywności gospodarczej oraz o liczbie pracodawców, u których 

mieszkańcy mogą podjąć pracę. Wzrost wartości wskaźnika należy uznać za zjawisko korzystne 

natomiast spadek za niekorzystne. Obszar Funkcjonalny składa się z 14 gmin oraz 3 powiatów 

położonych w południowej części Województwa Opolskiego. Biorąc pod uwagę liczbę 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON to w 2009 roku, na terenie 

całego Obszaru Funkcjonalnego przypadało ich średnio 767 na 10 tys. mieszkańców. W 2010 

roku wskaźnik ten zwiększył się do 800 podmiotów natomiast w roku 2011 obniżył się on do 

787 podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w 

przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, na terenie Obszaru Funkcjonalnego jest znacznie 

mniej podmiotów gospodarczych niż średnio w całym Województwie Opolskim. W latach 

2009-2011 było ich średnio o 170 mniej. Należy zauważyć, że dysproporcja ta nasilała się w 

badanym okresie ze 159 do 175 podmiotów gospodarczych w roku 2011 (por. Tab. 1 i Rys. 

1).  

 Spośród badanych gmin Obszaru Funkcjonalnego jedynie w Gminie Nysa i Gminie 

Głuchołazy prezentowany wskaźnik był wyższy lub porównywalny z wartością tego wskaźnika 

dla Województwa Opolskiego. W pozostałych gminach liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowana w systemie REGON przypadająca na 10 tys. mieszkańców w latach 2009-

2011 była znacznie niższa niż średnio w całym regionie. Najniższą średnią wartość 

prezentowanego wskaźnika osiągnęła Gmina Branice (499 podmiotów/10 tys. mieszkańców) 
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oraz Gmina Korfantów i  Gmina Lubrza (w obu przypadkach była ona niższa niż 600 

podmiotów/10 tys. mieszkańców) (por. tab. 1 i rys. 1). 

Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON przypadająca na 10 tys. 
mieszkańców w latach 2009-2011 

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 średnia 

Grodków 821 848 817 829 

Głuchołazy 943 960 941 948 

Korfantów 567 601 560 576 

Łambinowice 641 669 658 656 

Nysa 1146 1186 1168 1167 

Otmuchów 802 815 809 809 

Paczków 871 904 910 895 

Skoroszyce 623 648 682 651 

Biała 566 621 629 605 

Branice 482 519 497 499 

Lubrza 580 594 585 586 

Prudnik 834 859 833 842 

Głubczyce 947 997 960 968 

Kietrz 740 793 791 775 

Powiat Nyski 938 969 956 954 

Powiat Prudnicki 737 767 753 752 

Powiat Głubczycki 796 843 822 820 

Średnia dla Obszaru Funkcjonalnego 767 800 787 784 

 OPOLSKIE 926 974 962 954 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS dostęp 4.02.2013r. 

 

Rysunek 1. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 2009-

2011 – prezentacja graficzna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Tabeli 1.  

  

 Analizując dane GUS opublikowane dla powiatów można stwierdzić, że w latach 2002-

2011, przeciętna liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowana w systemie REGON 
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przypadająca na 10 tys. mieszkańców z roku na rok systematycznie się zwiększała. Wyjątkiem 

był jedynie rok 2011 w porównaniu do roku 2010. Ponadto, przeciętna wartość omawianego 

wskaźnika w Powiecie Głubczyckim i Powiecie Prudnickim była znacznie niższa od 

wartości tego wskaźnika w Województwie Opolskim. Tylko w powiecie nyskim do roku 

2009 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON przypadająca na 

10 tys. mieszkańców przewyższała omawiany wskaźnik wyliczony dla całego regionu. W roku 

2010 i 2011 wskaźnik dla Powiatu Nyskiego także był niższy niż dla Województwa Opolskiego 

(por. rys. 2).  

 

Rysunek 2. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2002-2011 na 10 tys. 
mieszkańców w powiatach Obszaru Funkcjonalnego na tle Województwa Opolskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS dostęp 4.02.2013r. 

 

 Drugim wskaźnikiem, który wzięto pod uwagę jest liczba podmiotów gospodarczych 

wykreślona z rejestru REGON przypadająca na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten ukazuje 

spadek aktywności gospodarczej na terenie wskazanego obszaru. Wzrost jego wartości należy 

interpretować negatywnie, zaś spadek pozytywnie. W przypadku badanego Obszaru 

Funkcjonalnego należy zaznaczyć, iż omawiany wskaźnik był w każdym roku objętym 

analizą niższy niż na terenie Województwa Opolskiego. Można to uzasadnić mniejszą ogólną 

liczbą podmiotów gospodarczych działających na terenie Obszaru Funkcjonalnego. Należy 

jednak podkreślić, iż w roku 2010 liczba wykreślonych podmiotów gospodarczych z 

rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców była zaledwie o dwa niższa niż w średnio w całym 

regionie, co należy uznać za niepokojące. Niekorzystnym zjawiskiem jest również wzrost 

wartości omawianego wskaźnika w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 we 

wszystkich jednostkach Obszaru Funkcjonalnego. Wpływ mogło mieć na to pogorszenie 

koniunktury gospodarczej na terenie nie tylko regionu opolskiego, ale też na obszarze całego 

kraju. Biorąc pod uwagę wartość omawianego wskaźnika w poszczególnych gminach Obszaru 

Funkcjonalnego to należy stwierdzić, iż w latach 2009-2011 średnia liczba podmiotów 

gospodarczych wykreślona z rejestru REGON przypadająca na 10 tys. mieszkańców była 

najwyższa w Gminie Głuchołazy, Gminie Nysa, Gminie Prudnik oraz na terenie Powiatu 

Nyskiego. Wszystkie jednostki charakteryzowały się najwyższym potencjałem gospodarczym w 

skali lokalnej. We wszystkich wspomnianych jednostkach wartość prezentowanego wskaźnika 

była wyższa niż na terenie Województwa Opolskiego.  W samym tylko roku 2011 wartość 
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omawianego wskaźnika była wyższa niż na terenie województwa dodatkowo w Gminie 

Grodków, Gminie Głubczyce oraz na terenie Powiatu Głubczyckiego, czyli razem w 7 jednostkach 

(por. tab. 2 oraz rys. 3). 

 

Tabela 2. Liczba podmiotów gospodarczych wykreślona z rejestru REGON przypadająca na 10 tys. 
mieszkańców w latach 2009-2011 

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 średnia 

Grodków 58 46 90 65 

Głuchołazy 115 66 90 90 

Korfantów 61 37 82 60 

Łambinowice 65 53 62 60 

Nysa 103 72 99 91 

Otmuchów 77 47 82 69 

Paczków  87 52 71 70 

Skoroszyce  85 40 42 56 

Biała  49 13 48 37 

Branice 43 24 66 44 

Lubrza  41 54 73 56 

Prudnik  92 62 88 81 

Głubczyce  64 44 100 69 

Kietrz 51 43 69 54 

Powiat Nyski 93 60 86 80 

Powiat Prudnicki 73 46 73 64 

Powiat Głubczycki 57 39 83 60 

Średnia dla Obszaru Funkcjonalnego 71 47 77 65 

 OPOLSKIE 82 49 83 71 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS dostęp 4.02.2013r. 

 

Rysunek 3. Podmioty gospodarcze wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 2009-2011 
– prezentacja graficzna  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli 2. 

 

 Analizując dane GUS dla powiatów wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego 

można stwierdzić, iż w latach 2003-2011 liczba podmiotów gospodarczych wykreślana z 
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rejestru REGON z roku na rok systematycznie wzrastała. Wyjątkiem był jedynie rok 2010. 

Należy jednak podkreślić, że w ostatnich 3 latach poddanych analizie zmiany w liczbie 

podmiotów gospodarczych wykreślanych z systemu REGON miały dynamiczny przebieg co 

można uzasadnić niekorzystną koniunkturą gospodarczą (por rys. 4).  

 

Rysunek 4. Podmioty gospodarcze wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców na terenie powiatów 
Obszaru Funkcjonalnego na tle Województwa Opolskiego w latach 2003-2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS dostęp 4.02.2013r. 

 

 Trzecim wskaźnikiem obrazującym kondycję rynku pracy na Obszarze Funkcjonalnym 

może być liczba nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowana w rejestrze REGON 

przypadająca na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten może obrazować poprawę w zakresie 

aktywności gospodarczej na badanym obszarze. Jego wzrost należy interpretować jako zjawisko 

pozytywne, zaś spadek jako zjawisko negatywnie. W latach 2009-2011 prezentowany wskaźnik 

był dla Obszaru Funkcjonalnego niższy niż dla Województwa Opolskiego. Przy czym w roku 

2010 jego wartość się zwiększyła, zaś w 2011 obniżyła. Spośród wszystkich badanych 

jednostek jedynie w Gminie Nysa oraz w Powiecie Nyskim średnia liczba 

noworejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców była wyższa niż 

w Województwie Opolskim. Najgorsza sytuacja w tym zakresie panowała w Gminie 

Korfantów, Branice i Biała. Przeciętna liczba rocznie rejestrowanych podmiotów 

gospodarczych była o około 25 niższa niż średnio w całym regionie. Można to uzasadnić 

rolniczym charakterem tych gmin (por. tab. 3 i rys. 5). 

 

Tabela 3. Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON przypadające na 10 tys. mieszkańców w latach 
2009-2011 

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 średnia 

Grodków 77 81 64 74 

Głuchołazy 70 82 63 72 

Korfantów 44 56 46 49 

Łambinowice 57 67 55 60 

Nysa 87 104 76 89 

Otmuchów 69 71 72 71 
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Paczków 61 81 72 71 

Skoroszyce 66 68 74 69 

Biała 51 51 44 49 

Branice 38 46 39 41 

Lubrza 52 68 52 57 

Prudnik 89 74 60 74 

Głubczyce 65 73 60 66 

Kietrz 63 82 63 69 

Powiat Nyski 73 86 69 76 

Powiat Prudnicki 71 64 55 63 

Powiat Głubczycki 59 71 57 62 

Średnia dla Obszaru Funkcjonalnego 64 72 60 65 

 OPOLSKIE 76 84 68 76 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS dostęp 4.02.2013r.  

 

Rysunek 5. Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 
2009-2011 – prezentacja graficzna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli 3. 

  

 Analizując dane opublikowane przez GUS dla powiatów Obszaru Funkcjonalnego należy 

stwierdzić, że w latach 2003-2010 liczba nowo zarejestrowanych w systemie REGON 

podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców charakteryzowała się 

tendencją rosnącą. Trend ten został zmieniony w roku 2011, kiedy to wartość wskaźnika 

osiągnęła wartości dla Powiatu Nyskiego i Prudnickiego z roku 2008 oraz dla Powiatu 

Głubczyckiego z roku 2007. Przyczyn można upatrywać w słabnącej koniunkturze gospodarczej 

(por. rys. 6). 
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Rysunek 6. Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców na 
terenie powiatów Obszaru Funkcjonalnego na tle Województwa Opolskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS dostęp 4.02.2013r. 
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Załącznik nr 5 do Analizy Wykonalności 
 

PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU 
 

 
 

Konsultacje społeczne w ramach Projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowane 
będą przez Lidera Partnerstwa – Gminę Nysa oraz Partnerów, a także przez 
wykonawców poszczególnych strategii. 

Plan konsultacji społecznych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ każdej  
z opracowywanych strategii. Podmioty wykonujące poszczególne strategie będą 
miały obowiązek przeprowadzić konsultacje we własnym zakresie zgodnie  
z ujednoliconymi zapisami odnośnie prowadzenia konsultacji społecznych.  
 
 

Przyjęto przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach trzech etapów.  
Etap I dotyczy poinformowania docelowych uczestników konsultacji społecznych czyli, 

mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020, wśród których znajdą 
się m.in. lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zwykli 
mieszkańcy) o realizacji Projektu oraz o prowadzonych konsultacjach społecznych. 
Działanie to ma przede wszystkim na celu zwiększenie efektywności konsultacji 
prowadzonych w dalszych etapach prac. 

Etap II obejmuje swoim zakresem działania konsultacyjne prowadzone na etapie 
opracowywania dokumentów strategicznych. Uzyskane w ten sposób informacje stanowić 
będą punkt wyjścia do prac nad poszczególnymi dokumentami strategicznymi. Działania te 
mają swoim zasięgiem objąć możliwie szeroki zakres odbiorców dla zapewnienia 
wymaganego poziomu kompleksowości opracowywanych dokumentów. W dalszej 
kolejności do konsultacji przekazane zostaną wstępnie opracowane dokumenty 
strategiczne. Ma to na celu weryfikację ich treści, w szczególności, w świetle postulatów  
z wcześniejszego etapu konsultacji. Umożliwi to nadanie ostatecznego kształtu produktom 
Projektu i pozwoli na ich pełniejsze wykorzystanie w następnych latach funkcjonowania 
partnerstwa. W ramach Etapu II konsultacji społecznych zostaną przeprowadzone właściwe 
konsultacje społeczne z docelowymi uczestnikami konsultacji społecznych, wśród których 
znajdą się m.in. lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 
zwykli mieszkańcy Obszary Funkcjonalnego.    

Ostatni, Etap III będzie miał charakter podsumowania. Na zakończenie realizacji 
Projektu zostanie zorganizowane seminarium podsumowujące cały Projekt, które  
w części poświęcone zostanie również zagadnieniu podsumowania przeprowadzonych 
konsultacji społecznych. W Etapie III udział wezmą m. in. lokalni przedsiębiorcy 
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zwykli mieszkańcy Obszaru 
Funkcjonalnego. 

 
Poszczególne działania w ramach konsultacji społecznych są skorelowane  

z działaniami w ramach Informacji i Promocji Projektu. Będą one zatem realizowane 
wspólnie w zakresie publikacji artykułów prasowych, emisji spotów radiowych oraz 
organizacji seminariów informacyjnych. 

 
Podczas konsultacji społecznych wykorzystywany będzie system identyfikacji graficznej 

stworzony w ramach Informacji i Promocji Projektu. Ankiety oraz wszelkie inne dokumenty 
i materiały wykorzystywane w procesie informacji o konsultacjach oraz podczas samych 
konsultacji będą musiały posiadać ujednolicony system identyfikacji graficznej.    
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I Etap konsultacji społecznych: 
 
Poinformowanie mieszkańców o konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowego 
Projektu  

 termin: grudzień 2014,  

 okres trwania: 1 miesiąc,  

 podmiot odpowiedzialny: Lider Partnerstwa – Gmina Nysa oraz Partnerzy 

(informacje na stronach internetowych Partnerów oraz informacje na stronie 

internetowej Projektu). 

 
Działania w ramach I etapu: 

 
1. Publikacja ogłoszeń o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Projektu oraz 

stronach internetowych Lidera Partnerstwa – Gminy Nysa i Partnerów Projektu. 

 

Termin publikacji: grudzień 2014 

 

2. Publikacja ogłoszeń o konsultacjach społecznych w miejscach zwyczajowo przyjętych  

w siedzibach Partnerów. 

 

Termin publikacji: grudzień 2014 

 Ogłoszenie o konsultacjach zawierające następujące dane: 

Tytuł konsultacji – „Konsultacje społeczne w sprawie…” 

Przedmiot konsultacji, 

Okres trwania konsultacji, 

Miejsce konsultacji, 

Ewentualne uwagi.   

 Rozmiar ogłoszenia: 

 Format: A4 

 Pełny kolor, 

 Treść ogłoszeń w języku polskim.  

 miejsce publikacji ogłoszenia o przeprowadzonych konsultacjach społecznych: 

Urzędy Miejskie, Starostwa Powiatowe na terenie Obszaru Funkcjonalnego. Poniżej 

wykaz Partnerów Projektu: 

Gmina Biała  

Gmina Branice  

Gmina Głubczyce 

Gmina Głuchołazy 

Gmina Grodków 

Gmina Kietrz 

Gmina Korfantów 

Gmina Lubrza 

Gmina Łambinowice 

Gmina Nysa 

Gmina Otmuchów 

Gmina Paczków  

Gmina Prudnik 

Gmina Skoroszyce 
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Powiat Głubczycki 

Powiat Nyski 

Powiat Prudnicki 

 

Brak kosztów uwzględnionych w budżecie Projektu – koszty zostaną poniesione  

w ramach zadań własnych Partnerów. 

 
 

3. Informacja o konsultacjach w lokalnym lub regionalnym radio (działanie w ramach 
Informacji i Promocji) 

 
W ramach Informacji i Promocji Projektu przewidziano emisję spotów radiowych. Spot 
(emitowany w grudniu 2014 r.) będzie miał na celu przekazanie informacji  
o rozpoczęciu realizacji Projektu oraz przeprowadzaniu z nim związanych konsultacji 
społecznych.  
 
Przewiduje się, że w ramach I etapu konsultacji społecznych wyprodukowany zostanie 1 
spot informacyjny o długości 3 min. Przewiduje się jego emisję w lokalnym radio 3-
krotnie w ciągu jednego miesiąca, 3 razy dziennie (rano, po południu  
i wieczorem). Całkowita liczba emisji 3x3 = 9.  
 

4. Informacja o konsultacjach w lokalnej prasie (działanie w ramach Informacji  
i Promocji) 

 
W ramach Informacji i Promocji Projektu przewidziano publikację artykułów 
prasowych. Jeden z artykułów (publikowany w grudniu 2014 r.) będzie miał na celu 
przekazanie informacji o przeprowadzaniu konsultacji społecznych w ramach 
realizowanego Projektu. 
 
 Format – pół strony formatu gazety, 
 Pełny kolor, 
 Treść ogłoszeń w języku polskim.  

 
 
5. Informacja o konsultacjach przekazana podczas seminarium informacyjnego w Powiecie 

Głubczyckim  (działanie w ramach Informacji i Promocji) 
 

W ramach Informacji i Promocji Projektu przewidziano organizację trzech seminariów 
informacyjnych: 
 
 Seminarium informacyjne – Powiat Głubczycki 

Podczas pierwszego z seminariów, które zostanie zorganizowane 
w grudniu 2014 r. przekazana zostanie informacja o rozpoczęciu konsultacji 
społecznych Projektu. Seminarium odbędzie się w I Etapie konsultacji 
społecznych  

 Seminarium informacyjne – Powiat Prudnicki 
Seminarium to zostanie zorganizowane w grudniu 2015 r. Wówczas przekazana 
zostanie informacja o przeprowadzanych konsultacjach społecznych, które 
odbędą się po opracowaniu wstępnych wersji strategii Obszaru Funkcjonalnego. 
Seminarium odbędzie się w II Etapie konsultacji społecznych   

 Seminarium Informacyjne – Powiat Nyski. 
Seminarium to zostanie zorganizowane w kwietniu 2016 r. Jego celem będzie 
poinformowanie mieszkańców o zakończeniu i efekcie konsultacji społecznych 



4 

 

dotyczących przedmiotowego Projektu. Seminarium odbędzie się w III Etapie 
konsultacji społecznych.   
 
 

6.  Ponadto wszystkie opracowane dokumenty strategiczne będą bezpłatne  
i ogólnodostępne – zostaną zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych 
Partnerów. Tym samym z treści opracowanych dokumentów będą mogli korzystać 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, młodzież ucząca się w tym studenci, jednostki organizacyjne 
jst, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, oświatowe, społeczne, 
ośrodki zdrowia  i inne podmioty odwiedzające strony internetowe poszczególnych 
Partnerów Projektu. 

 
 

 
II Etap konsultacji społecznych: 

 
 

1. Na początku realizacji II Etapu konsultacji społecznych przewiduje się, że każdy  
z wykonawców poszczególnych strategii poinformuje we własnym zakresie przy 
pomocy lokalnych mediów mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego o przeprowadzanych 
konsultacjach społecznych, dotyczących poszczególnych strategii. W ramach informacji 
o konsultacjach przewiduje się następujące działania:  

 

 Emisja spotów radiowych zachęcających do udziału w konsultacjach (osobno dla 
każdej strategii): 

 Produkcja 1 spotu o długości 30 sek.  W spocie winien występować lektor 

informujący o prowadzonych konsultacjach społecznych i zachęcający do 

udziału w konsultacjach  

 Zakłada się trzykrotną emisję spotu informacyjnego w trakcie jednego 

dnia w paśmie rannym, popołudniowym i wieczornym, przez okres 1 

tygodnia – razem 21 emisji x 30 sek. 

 Termin emisji: styczeń 2015r. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji 

spotów informacyjnych przed ich emisją.  

 

 Publikacja artykułów prasowych zachęcających do udziału w konsultacjach 
(osobno dla każdej ze strategii): 

 Format – pół strony formatu gazety (część reklamowa) 

 Pełny kolor, 

 Treść ogłoszeń w języku polskim, 

 Termin publikacji: Luty 2015r. 

 

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w trakcie opracowywania poszczególnych 
strategii Obszaru Funkcjonalnego:  

 termin: styczeń - sierpień 2015,  

 okres trwania: 8 miesięcy,  

 podmiot odpowiedzialny: wykonawcy poszczególnych strategii  

 Wykonawcy strategii zobowiązani będą do podsumowania 

przeprowadzonego etapu konsultacji społecznych w formie raportu oraz 

przekazania Liderowi Partnerstwa – Gminie Nysa wszystkich 
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kwestionariuszy ankiet, wywiadów, badań fokusowych, notatek ze 

spotkań, protokołów, itp. Dokumentów. 

 Wykonawcy strategii po przeprowadzeniu danego etapu konsultacji 

społecznych winni wprowadzić do dokumentu wszelkie uwagi, sugestie 

oraz propozycje projektów mieszkańców. Tak uzupełniony dokument 

zostanie przekazany do zatwierdzenia Partnerom Projektu oraz poddany 

pod obrady Sesji Rady Miejskiej. 

 
Konsultacje społeczne w trakcie pisania 

poszczególnych strategii 
Przewidywany zakres, koszty i 

harmonogram 
Badania ankietowe (wywiady  z mieszkań-

cami) 

 

Celem przeprowadzenia badań ankietowych 

jest dotarcie do jak największej liczby 

mieszkańców i uzyskanie od nich odpowiedzi 

na pytania zamieszczone w kwestionariuszu 

ankietowym. Dzięki w ten sposób uzyskanej 

wiedzy będzie możliwe ustalenie diagnozy 

sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie 

Obszaru Funkcjonalnego z punktu widzenia 

zamieszkujących go mieszkańców. Odpowie-

dzi na pytania uzyskane dzięki temu badaniu 

pozwolą na zidentyfikowanie problemów oraz 

potrzeb mieszkańców Obszaru Funkcjonal-

nego. Interpretacja wyników przeprowa-

dzonego badania nakreśli obraz Obszaru 

Funkcjonalnego oraz kierunki, w których 

należy dokonywać zmian. Badania ankietowe 

są tym samym doskonałym pierwotnym 

źródłem informacji, które powinny być 

wykorzystane jako element konsultacji 

społecznych w procesie tworzenia wszystkich 

czterech strategii Obszaru Funkcjonalnego.   

 Badania ankietowe rozpoczną się tuż 

po zakończeniu emisji spotów 

radiowych oraz publikacji pierwszego 

artykułu prasowego informującego  

i zachęcającego do udziału w konsul-

tacjach społecznych nad tworzonymi 

strategiami. Badania te planuje się 

przeprowadzić od stycznia (Strategia 

Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020) oraz od 

lutego (pozostałe dokumenty) 2015 

roku do końca czerwca 2015 roku. 

 Zakłada się, że przeprowadzonych 

zostanie w sumie około 3360 

ankiet/wywiadów na terenie całego 

Obszaru Funkcjonalnego. Zakłada się, 

że w ramach Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020 przeprowadzonych zostanie 960 

ankiet/wywiadów, natomiast w ramach 

pozostałych strategii będzie to łącznie 

3x800 = 2400 ankiet/wywiadów. Tym 

samym 2400 + 960 = 3360. Łącznie na 

terenie każdego z Partnerów prze-

prowadzonych zostanie około 197 

ankiet (ok. 56 w ramach Strategii 

Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020 oraz po około 

47 dla pozostałych strategii; 56 + 3x47 

= 197; 197x17 = 3349 ≈ 3360)  

 Zakłada się, iż dziennie 1 ankieter prze-

prowadzi 4 wywiady/ankiety przyjmu-

jąc, że będzie on pracował przez 20 dni 

w miesiącu. Celem dotarcia do 

niektórych grup społecznych przewi-
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duje się, że ankieterzy w trakcie 

każdego miesiąca pracować będą 

również w 2 dni wolne od pracy. 

 Wywiady będą przeprowadzane przez  

2 ankieterów osobno w ramach 

poszczególnych strategii. Zakłada się, 

że osoby te będą dysponować własnym 

samochodem osobowym. Do przepro-

wadzania wszystkich badań ankieto-

wych planuje się zatrudnić łącznie (2 

osoby x 4 strategie) 8 osób. 

 Liczba ankiet/wywiadów przeprowa-

dzonych dla Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020: 2 (ankieterów) x 4 (liczba 

wywiadów przeprowadzonych w ciągu 

1 dnia) x 20 (dni w miesiącu) x 6 

(miesięcy) = 960 ankiet  

 Liczba wywiadów przeprowadzonych 

dla pozostałych 3 strategii: 3 (liczba 

strategii) x [2 (liczba ankieterów) x 4 

(liczba wywiadów przeprowadzonych 

w ciągu 1 dnia) x 20 (dni w miesiącu) x 

5 (miesięcy)] = 3 x 800 = 2400 ankiet 

 Ankieterzy zatrudnieni będą na umowę 

zlecenie przez wykonawców strategii  

i będą otrzymywać za wypełnienie jed-

nej ankiety równowartość 30 zł brutto 

+ refundacja kosztów podróży. Przed-

stawioną cenę za wypełnienie 1 ankiety 

oszacowano zgodnie z obowiązującymi 

stawkami rynkowymi.  Zakłada się, iż 

dzienna refundacja kosztów podróży 

wyniesie 50 zł dla jednego ankietera. 

(zgodnie ze stawkami z  Rozporządze-

nia Ministra Transportu z dnia 23 paź-

dziernika 2007 r. zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie warunków ustala-

nia oraz sposobu dokonywania zwrotu 

kosztów używania do celów służbo-

wych samochodów osobowych, moto-

cykli i motorowerów niebędących włas-

nością pracodawcy Dz. U. nr 201/207 
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poz. 1462.)  

 Założono, iż ankieterzy będą otrzy-

mywać za wypełnienie 1 ankiety takie 

samo wynagrodzenie bez względu na 

to, której strategii dotyczyć będzie 

ankieta. Nie przewidziano zróżnicowa-

nia kosztu z uwagi na fakt, iż pytania 

które dotyczyć będą Strategii Rozwoju 

będą bardziej ogólne oraz będzie ich 

więcej. W przypadku kwestionariuszy 

dotyczących strategii sektorowych 

przewiduje się mniejszą liczbę pytań 

jednak ich zakres będzie szczegółowy 

(pytania będą bardziej złożone niż w 

przypadku pytań do Strategii Rozwoju). 

Przewiduje się, iż osoba, która będzie 

adresatem kwestionariusza dotyczące-

go strategii ogólnej i strategii sekto-

rowej będzie potrzebować w obu 

przypadkach tyle samo czasu na jej 

wypełnienie.  

Badania fokusowe 

 

Badanie fokusowe jest to metoda badań 

jakościowych, która polega na analizie 

wypowiedzi uczestników uzyskanych podczas 

prowadzonej dyskusji. W badaniu zwykle 

bierze udział 6-12 osób (dla małych grup 

fokusowych)  lub 15-30 osób (dla większych 

grup fokusowych). Jedna sesja trwa około 2 

godzin. Dyskusja kierowana jest przez 

moderatora, zaś jej przebieg jest rejestrowany 

na nośnikach audiowizualnych. Ten typ badań 

stosuje się wówczas gdy konieczne jest 

bardziej szczegółowe poznanie danego 

zjawiska. W przypadku przedmiotowego 

Projektu badania fokusowe zostaną 

przeprowadzone po zakończeniu badań 

ilościowych, celem pogłębienia interpretacji 

uzyskanych wyników. Wielką zaletą tej 

metody jest możliwość swobodnych 

wypowiedzi uczestników badania, dzięki 

czemu można uzyskać znacznie więcej 

informacji na temat analizowanego zjawiska 

niż z badań ilościowych.  

 Zakłada się przeprowadzenie 1 bada-

nia fokusowego dla każdej ze strategii 

w ramach Projektu u każdego z 17 

Partnerów. Całkowita liczba przepro-

wadzonych badań fokusowych: 1 

(badanie) x 4 (strategie) x 17 (Partne-

rów) = 68 badań 

 Badania fokusowe przewiduje się 

przeprowadzić w środkowej fazie 

opracowywania poszczególnych stra-

tegii. tj. w lipcu i sierpniu 2015 (2 

mies.)  

 Koszt przeprowadzenia 1 badania 

fokusowego oszacowano dla Strategii 

Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020 i dla 

Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020 na poziomie 3 500,00 zł. 

  Koszt przeprowadzenia 1 badania 

fokusowego oszacowano dla Strategii 

Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego 
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Partnerstwo Nyskie 2020 i dla 

Strategii Rozwoju Społecznego Obsza-

ru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020 na poziomie 2 500,00 zł. 

 Dysproporcja w oszacowanym koszcie 

dla powyższych strategii wynika z róż-

nego zakresu poszczególnych doku-

mentów. 

Spotkania z lokalnymi liderami   Założono po 1 spotkaniu grupowym u 

każdego z 17 Partnerów. Przewiduje 

się, że w spotkaniu udział wezmą 

lokalni liderzy, przedsiębiorcy. 

Spotkania te planuje się przepro-

wadzić w przypadku Strategii Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020 od stycznia  2015 do 

czerwca 2015 r. (6 mies.), natomiast 

dla pozostałych strategii od lutego 

2015 do czerwca 2015 (5 mies.) 

 Spotkania organizowane będą w lokal-

ach udostępnianych przez Partnerów 

Projektu. Przewiduje się, że zadanie 

zostanie wykonane bezkosztowo. 

Spotkania z mieszkańcami   Założono po 1 spotkaniu u każdego z 

17 Partnerów. Przewiduje się, że w 

spotkaniu udział wezmą mieszkańcy 

poszczególnych gmin. Spotkania te 

planuje się przeprowadzić w przy-

padku Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020 od stycznia  2015 do czerwca 

2015 r. (6 mies.), natomiast dla 

pozostałych strategii od lutego 2015 

do czerwca 2015 (5 mies.) 

 Spotkania organizowane będą w lokal-

ach udostępnianych przez Partnerów 

Projektu. Przewiduje się, że zadanie 

zostanie wykonane bezkosztowo. 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 

3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych po opracowaniu wstępnych wersji strategii 
Obszaru Funkcjonalnego 



9 

 

 termin: grudzień 2015 – luty 2016,  

 okres trwania: 3 miesiące,  

 podmiot odpowiedzialny: wykonawcy poszczególnych strategii, 

 Wykonawcy strategii zobowiązani będą do podsumowania 

przeprowadzonego etapu konsultacji społecznych w formie raportu oraz 

przekazania Liderowi Partnerstwa – Gminie Nysa wszystkich 

kwestionariuszy ankiet, wywiadów, badań fokusowych, notatek ze 

spotkań, protokołów, itp. Dokumentów. 

 Wykonawcy strategii po przeprowadzeniu danego etapu konsultacji 

społecznych winni wprowadzić do dokumentu wszelkie uwagi, sugestie 

oraz propozycje projektów mieszkańców. Tak uzupełniony dokument 

zostanie przekazany do zatwierdzenia Partnerom Projektu oraz poddany 

pod obrady Sesji Rady Miejskiej. 

 
Konsultacje społeczne po opracowaniu 

wstępnych wersji poszczególnych strategii 
Przewidywany zakres koszty i 

harmonogram 
Spotkania z lokalnymi liderami  Założono po 1 spotkaniu grupowym  

u każdego z 17 Partnerów. Przewiduje 

się, że w spotkaniu udział wezmą 

lokalni liderzy, przedsiębiorcy. W 

sumie planuje się przeprowadzić 17 

spotkań (w tym 5 spotkań  w grudniu 

2015 oraz pozostałe 12 spotkań w 

styczniu i lutym 2016). Przewidywany 

czas trwania konsultacji w tym etapie: 

grudzień 2015 – luty 2016 (3 mies.)  

 Spotkania organizowane będą w lokal-

ach udostępnianych przez Partnerów 

Projektu. Przewiduje się, że zadanie 

zostanie wykonane bezkosztowo. 

 W przypadku poszczególnych doku-

mentów strategicznych konieczne 

może okazać się przeprowadzenie 

dodatkowych konsultacji wynikają-

cych z przepisów prawa (np. stra-

tegiczna ocena oddziaływania na 

środowisko). 

Spotkania z mieszkańcami   Założono po 1 spotkaniu grupowym  

u każdego z 17 Partnerów. Przewiduje 

się, że w spotkaniu udział wezmą 

mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego. 

W sumie planuje się przeprowadzić 17 

spotkań (w tym 5 spotkań  w grudniu 

2015 oraz pozostałe 12 spotkań w 

styczniu i lutym 2016). Przewidywany 



10 

 

czas trwania Konsultacji w tym etapie: 

grudzień 2015 – luty 2016 (3 mies.)  

 Spotkania organizowane będą w lokal-

ach udostępnianych przez Partnerów 

Projektu. Przewiduje się, że zadanie 

zostanie wykonane bezkosztowo. 

 W przypadku poszczególnych doku-

mentów strategicznych konieczne 

może okazać się przeprowadzenie 

dodatkowych konsultacji wynikają-

cych z przepisów prawa (np. strate-

giczna ocena oddziaływania na środo-

wisko). 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 

III Etap konsultacji społecznych: 
 

Poinformowanie mieszkańców o zakończeniu i efekcie konsultacji społecznych 
dotyczących przedmiotowego Projektu  

 termin: kwiecień 2016,  

 okres trwania: 1 miesiąc,  

 podmiot odpowiedzialny: Lider Partnerstwa – Gmina Nysa oraz Partnerzy 

(informacje na stronach internetowych Partnerów oraz na stronie 

internetowej Projektu Partnerstwo Nyskie 2020) 

 
 
Działania w ramach III etapu: 

 
1. Publikacja ogłoszeń o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych 

na stronie internetowej Projektu oraz stronach internetowych Lidera Partnerstwa – 
Gminy Nysa i Partnerów Projektu. 

 
2. Publikacja ogłoszeń o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych w 

miejscach przyjętych zwyczajowo do publikacji ogłoszeń w siedzibach jst Partnerów 
Projektu.  
 

3. Informacja o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych  
w lokalnym lub regionalnym radio (działanie w ramach Informacji i Promocji) 

 
W ramach Informacji i Promocji Projektu w III Etapie konsultacji społecznych 
przewidziano produkcję 1 spotu radiowego, który będzie emitowany 9-krotnie. Jego 
emisję planuje się na kwiecień 2016 r. Spot ten będzie miał na celu przekazanie 
informacji o zakończeniu realizacji Projektu (w tym konsultacji społecznych) oraz 
podziękowanie mieszkańcom za partycypację. 
 
Emisja w lokalnym radio na zakończenie realizacji Projektu – przewiduje się produkcję 
1 spotu o długości 5 min., który będzie emitowany trzy razy dziennie (rano, po południu 
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i wieczorem). Planuje się 3-krotną emisję spotu w ciągu jednego miesiąca. Całkowita 
liczba emisji = 3 (liczba dni) x 3 (liczba emisji) = 9 
 

4. Informacja o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych (działanie 
w ramach Informacji i Promocji) 

 
W ramach Informacji i Promocji Projektu przewidziano publikację w sumie  
3 artykułów prasowych z udziałem przedstawiciela partnerstwa. Ostatni z artykułów 
(publikowany w kwietniu 2016 r.) będzie miał na celu przekazanie informacji  
o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych oraz podziękowanie 
za partycypację. 
 
 Format – pół strony formatu gazety, 
 Pełny kolor, 
 Treść ogłoszeń w języku polskim.  

 
 
5. Informacja o zakończeniu realizacji Projektu, a w tym konsultacji społecznych 

przekazana podczas seminarium podsumowującego w Powiecie Nyskim  (działanie  
w ramach Informacji i Promocji) 

 
W ramach Informacji i Promocji Projektu przewidziano organizację seminariów 
informacyjnych. Podczas ostatniego z seminariów, które zostanie zorganizowane 
 w kwietniu 2016 r. przekazana zostanie informacja o zakończeniu realizacji Projektu,  
a w tym konsultacji społecznych oraz podziękowanie za partycypację.  
 
Zakłada się, że koszty działań w ramach III etapu konsultacji będą finansowane  
z budżetu Informacji i Promocji Projektu. 
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