Powiat Opolski
w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku

zrealizował
projekt pn. „Partnerstwo we wspólnej Europie – dobre praktyki”
współfinansowany ze środków Rezerwy Celowej budżetu państwa
Tytuł Projektu
Nr Umowy
Wartość Projektu

Partnerstwo we wspólnej Europie – dobre praktyki
722/SAM/2009/10

61 885,00 zł
w tym środki z :
budżetu państwa – 61 885,00 zł

Okres realizacji

sierpień – listopad 2009r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju Powiatu
Dolina który został osiągnięty poprzez wsparcie oraz
przeszkolenie pracowników administracji publicznej oraz
oświaty terenu Powiatu Dolina. Osiągnięcie zamierzonego
celu związane jest ze zwiększeniem świadomości
pracowników i władz Powiatu Dolina m.in. w sprawach
zarządzania
kryzysowego,
pozyskiwania
środków
zewnętrznych na realizację różnego rodzaju inwestycji
oraz zarządzania oświatą. Kolejnym krokiem do
osiągnięcia celu projektu były nowe doświadczenia i
kwalifikacje uczestników wizyt studyjnych. Zamierzeniem
projektu było zaangażowanie osób decyzyjnych Powiatu
Dolina do podejmowania działań mających na celu rozwój
powiatu, współpracy ze społecznością lokalną i pokazanie
im, że dzięki trafnym decyzjom może poprawić się ich byt
oraz otoczenie. Projekt bezpośrednio skierowany był do
pracowników administracji publicznej, a pośrednio do
społeczności lokalnej.
Przedmiotowy projekt przewidywał kilka etapów, których
realizacja związana była z osiągnięciem następujących

Realizacja Projektu

Współrealizatorzy
Projekt:
Koordynator
projektu

celów bezpośrednich:
1. Wspieranie rozwoju administracji publicznej w
Powiecie Dolina na Ukrainie.
2. Wypracowanie kierunków rozwoju Powiatu Dolina
m.in. w zakresie turystyki, rozwoju infrastruktury,
czerpiąc wzorce z projektów zrealizowanych przez
Powiat Opolski.
3. Upowszechnianie potrzeby współpracy regionalnej oraz
ponadnarodowej.
4. Poprawa relacji obywatel - urząd w Powiecie Dolina.
Przedmiotem projektu pn. „Partnerstwo we wspólnej
Europie – dobre praktyki.” była wymiana doświadczeń i
dobrych praktyk w ramach partnerskiej współpracy
pomiędzy Powiatem Opolskim (Polska) a powiatem
Dolina na Ukrainie. Ubieganie się Ukrainy o członkostwo
do struktur Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością
wprowadzenia w tym państwie szeregu zmian i reform
ustrojowych nie tylko od strony merytorycznej ale przede
wszystkim mentalnej, dlatego projekt obejmował swym
zakresem podzielenie się z ukraińskim parterem
praktycznymi doświadczeniami dotyczących rozwoju
samorządu lokalnego. W ramach projektu realizowane
były trzy podróże studyjne (2 na terytorium Powiatu
Opolskiego, 1 w Powiecie Dolina, wrzesień – październik
2009 r.), angażując ok. 93 uczestników (słuchaczy).
Tematami
przewodnimi
poszczególnych
podróży
studyjnych było:
1. ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE,
2. DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, w tym środków
przedakcesyjnych i środków Unii Europejskiej, w zakresie
turystyki, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska,
3. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE.
1. Powiat Dolina (Ukraina)
kontakt: ul. Niezależnosti 5, 77503 Dolina (Ukraina)
tel. 00380347727012
Natalia Mróz-Złoty
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Opolu
tel. 077 44 14 089
e-mail: nmroz@powiatopolski.pl
kontakt: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

