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OPOLSKIE
PARKI
KRAJOBRAZOWE
na majówkę

ANNOGÓRSKA MAJÓWKA
Maj to najpiękniejszy miesiąc, kiedy przyroda budzi się
do życia, a pogoda sprzyja wędrówkom. Właściwie
nie ma lepszego miejsca na pierwsze rodzinne pikniki,
spotkania znajomych, piesze wyprawy, jak Park
Krajobrazowy „Góry Św. Anny”. Budząca się po
długiej, śnieżnej zimie i wyjątkowo chłodnym kwietniu
przyroda, właśnie tu pokazuje swoje cudowne
oblicze. Bo czym naprawdę była i jest majówka? To
pierwsze w roku wypady za miasto, połączone z
rekreacją na łonie natury, inspirowane instynktowną
potrzebą i tęsknotą za słonecznymi promieniami
słońca, zapachem kwitnących roślin i śpiewem
(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
ptaków. Góra otoczona kwitnącymi na żółto polami Wjeżdżając od strony Leśnicy do Parku mijamy
rzepakowymi i prowadzącymi po wzniesieniu alejami blisko stuletnią, kwitnącą aleję czereśniową.
czereśniowymi budzi zachwyt odwiedzających.
Gdyby nie środki unijne i kontynuacja nasadzeń,

Nasz Park jest miejscem, gdzie przyroda i ludzka
działalność stworzyła dzieło świadczące
o wielowiekowej historii. Tu każdy może znaleźć dla
siebie inspiracje. Jego unikalność sprawiła,
że dostrzegli to miejsce zarówno przyrodnicy, jak i
też humaniści, opisując go na wiele sposobów.
Wyjątkowość i konieczność zachowania tych
walorów znalazła zrozumienie wśród dysponentów
środków unijnych. W ostatnich latach teren objęty
ochroną w postaci parku krajobrazowego zmienia
się, dzięki samorządom i mieszkańcom,
dostosowując swe działania do potrzeb
zrównoważonego rozwoju turystyki. Nie trzeba być
specjalnie spostrzegawczym, by dostrzec zmiany
zaistniałe w dużej mierze dzięki środkom unijnym.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

za kilkanaście lat prawdopodobnie nie
cieszylibyśmy się pięknem czereśni. Nasze
kwitnące aleje stały się sezonową atrakcją
turystyczną i często mówi się o tym terenie jako
o Krainie Kwitnącej Czereśni. Najstarsze
czereśnie przy drogach są już u schyłku swego
życia. Sędziwy wiek czereśni sprawił, że podjęto
działania mające na celu m.in. ochronę alej jako
dziedzictwa kulturowego tej części Śląska.

W latach 2016-2017 r. dokonano
nowych nasadzeń uzupełniających
na historycznych alejach.
Kilka lat wcześniej prowadzono badania mające
na celu określenie stanu zdrowotnego drzew
oraz oznaczenia ich odmian. Obok starych drzew
rosną posadzone kilkuletnie drzewka starych
odmian tradycyjnych, głównie niemieckich tj.:
Bladoróżowa,
Buttnera
Czerwona,
Germersdordska,
Hedelfińska,
Schneidera
Późna. Kontynuacja obsadzania nimi dróg
przyczynia się do zachowania zasobów
genowych tradycyjnych i ginących odmian tego
gatunku.
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Następnie przejeżdżamy obok Muzeum Czynu
Powstańczego, w którym znajduje się dział przyrody
Muzeum Śląska Opolskiego. Dzięki środkom
z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego
2014-2020
przeprowadzono modernizację i doposażenie sal
edukacyjno-wystawienniczych. Warto odwiedzić to
miejsce, nie tylko ze względu na organizowane tam
czasowe wystawy przyrodnicze, ale także ciekawe
zbiory liczące prawie 2,5 tys. eksponatów
i dotyczące głównie trzech powstań śląskich oraz
plebiscytu na Górnych Śląsku. Obok pamiątek po
uczestnikach powstań, znajdziemy tam sztandary
bojowe czy pisane ręcznie rozkazy wydawane
podczas III Powstania Śląskiego. Właśnie w miesiącu
maju, a szczególnie w tym roku, w setną rocznicę III
Powstania Śląskiego warto wstąpić do tej placówki.
W tematykę powstań wprowadza „Panorama
Powstań Śląskich” – unikalna i nowoczesna
ekspozycja z piętnastominutowym spektaklem typu
„światło i dźwięk” oraz ciekawe ekspozycje
muzealne.
Z Muzeum warto udać się fragmentem największego
pod względem obszarowym w Polsce parku
pielgrzymkowego. Jest to miejsce pełniące funkcje
głównie sakralne w otoczeniu urzekającej pięknem
przyrody. Kwitnące na żółto kobierce ziarnopłonu,
białe zawilce, niebiesko-fioletowe bluszcze
kurdybanki, purpurowe jasnoty, żółte jaskry,
wszechobecne niezapominajki w otoczeniu świeżej
zieleni wiekowych, szpalerowych lip, połączone z
wsłuchaniem się w śpiew ptaków to najlepsze
lekarstwo na nasze znerwicowane głowy. Kaplice
kalwaryjskie znajdują się na tle zieleni, czasem w niej
się zatapiają, niekiedy są wyraźnymi dominantami
wśród pól, zagajników, pośród alej, na wzniesieniach
terenu. W dziedzinie architektury występuje tu
wyraźne wzorowanie się na architekturze kalwarii
zebrzydowskiej. Najstarsze kaplice pochodzą z
początku XVIII w. Niektóre z tych 40 kaplic też
zostały odnowione dzięki funduszom unijnym.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Pokonanie stromego podejścia wymaga trochę
wysiłku, więc później zapraszamy na chwilę
wytchnienia do Domu Pielgrzyma, gdzie na
ławeczkach można odsapnąć, zaopatrzyć się w
posiłek na wynos (niestety) i zobaczyć gołym
okiem, jaką modernizację przeszedł ten obiekt.
W środku Domu Pielgrzyma znajduje się
wspaniale wyposażona, nowoczesna aula - ze
środków RPO. Obok nowej części obiektu jest
parking ogólnodostępny ze środków PROW.
Zwiedzanie nie będzie kompletne, jeśli nie
wstąpicie Państwo do Bazyliki np. na,
nabożeństwo majowe zwane popularnie
majówką
i
nie
zobaczycie
kolejnego
fantastycznego miejsca - Groty Lurdzkiej.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Pobierz aplikację, która
urozmaici zwiedzanie Parku
Obejrzyj film
promujący Park

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
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Po duchowej uczcie warto udać się w niezwykłe
miejsce, które zostało udostępnione turystom
właściwie w całości dzięki środkom unijnym tj. do
geostanowiska nefelinitu i rezerwatu geologicznego.
Do miejsca, w którym znajduje się wyjątkowa ścieżka
geologiczna prezentująca bogactwo przyrody
nieożywionej, należy udać się z tarasu górnego,
znajdującego się przy głównej drodze. Obecnie trasa
w rezerwacie jest już dostępna (RPO, LIFE) i
skomunikowana ze ścieżką w geostanowisku
nefelinitu (RPO, Infrastruktura i Środowisko). Na tej
(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
stosunkowo niewielkiej powierzchni znajduje się aż
sześć rodzajów skał pochodzących z różnych
Obecnie, teren ten dzięki eksploatacji nefelinitu
okresów geologicznych.
przedstawia dowody na istnienie stratowulkanu.
Obok siebie leżą skały wapienne,
Tak naprawdę najgłębsze miejsce jest fragmentem
osadowe, które pochodzą z okresu
przewodu kominowego dawnego wulkanu. Do
Państwa dyspozycji są siedziska, tablice opisujące
triasu i skały pochodzenia
unikalne w skali kraju walory geologiczne. Niedosyt
wulkanicznego sprzed 27 mln lat.
informacji o Górze Św. Anny można
zrekompensować sobie oglądając materiały
promujące Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” tj.
film o Parku, publikacje udostępnione na naszej
stronie internetowej.

Geopark Góra Św. Anny
(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
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OPOLSKIE
PARKI
KRAJOBRAZOWE
na majówkę

STOBRAWSKA MAJÓWKA
Majówka to doskonały czas do odkrywania nowych
miejsc i spędzania czasu na łonie natury. Zwykle, gdy
planujemy wyjazd, wyobrażamy sobie odległe
regiony, gdzie mamy nadzieję zobaczyć ciekawe
i atrakcyjne miejsca. Okazuje się jednak, że można je
znaleźć często bardzo blisko, nieopodal miejsc,
w których mieszkamy, a my często nic o nich nie
wiemy. Zapraszamy więc na majówkę do leżącego 20
km od Opola Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Jego rozległy obszar pozwala na zorganizowanie
wielu wypraw, czy to pieszych, czy rowerowych, my
(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
natomiast skoncentrujemy się na jego centrum
pomiędzy miejscowościami Pokój i Ładza.
Tyle teorii, a w praktyce poszukiwanie

W samej Ładzy znajduje się siedziba
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
W budynku tym przede wszystkim prowadzona
jest działalność edukacyjna, popularyzująca
bioróżnorodność województwa opolskiego.
Dowiedzieć się tu można o walorach
przyrodniczych i atrakcjach turystycznych tego
regionu, a w sali ekspozycyjnej zobaczyć
wybrane siedliska przyrodnicze i gatunki roślin
oraz zwierząt, które występują na terenie parku.
Ponadto za budynkiem znajduje się ścieżka
edukacyjna poruszająca wiele zagadnień
przyrodniczych. Jest tu też zadaszona wiata
i plac zabaw. Należy wspomnieć, że remont
budynku oraz budowa ścieżki dydaktycznej
zostały sfinansowane ze środków RPO.

W tym miejscu możemy zacząć swoją przygodę
z geocachingiem. Jest to gra terenowa
polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang.
geocache) uprzednio ukrytych przez innych
uczestników zabawy. Ukrywane przeważnie w
interesujących miejscach skrytki zawierają
dziennik odwiedzin, do którego wpisują się
kolejni znalazcy, a także drobne upominki na
wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki
przekazywana jest przez jej założyciela innym
uczestnikom gry poprzez wprowadzenie
współrzędnych geograficznych w jednej ze
specjalnych internetowych baz danych, tzw.
serwisów geocachingowych.

skrytek w okolicach Ładzy dostarczy nam
wielu niezapomnianych emocji, ale również
wzbogaci naszą wiedzę o walorach parku.
Również ta ścieżka została utworzona ze
środków RPO.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Pobierz aplikację,
która urozmaici
zwiedzanie Parku
Obejrzyj film
promujący Park
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Po zakończonej zabawie możemy udać się do
serca Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
czyli Pokoju. Jest to miejsce, gdzie walory
historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze
splatają się ze sobą. Wieś ta położona przy
drodze z Opola do Namysłowa, została
założona w 1748 roku przez księcia
wirtembersko-oleśnickiego, Karla Christiana.
Pierwotnie istniał tu jedynie zwierzyniec
i drewniany pałacyk myśliwski, dopiero po
pożarze rezydencji zaczęto rozbudowywać
miejscowość. Wzorem stało się modne
wówczas miasto Karlsruhe w Badenii, od
którego Pokój przejął również i nazwę używaną
do 1945 roku – Carlsruhe. W centrum
miejscowości wybudowano pałac, z którego w 8
kierunkach rozchodziły się gwiaździście aleje.
Pomiędzy nimi architekt całego założenia, Georg
Wilhelm Schirrmeister, zaprojektował na planie
dwóch okręgów budynki gospodarcze. Pałac
niestety nie przetrwał do naszych czasów,
natomiast to ciekawe założenie urbanistyczne
pozostało do dziś. Pokój posiada jedyne
w Polsce, a drugie co do wielkości w Europie
rondo typu gwiaździstego, stanowiące centrum.
Nieopodal ronda znajduję się wybudowany
w latach 1765-1775 pierwszy na Śląsku kościół
ewangelicki, który wraz z plebanią i cmentarzem
zachował się do dnia dzisiejszego.
Na cmentarzu szczególną uwagę zwraca
neoklasycystyczny nagrobek zmarłego w 1806
r. nadleśniczego Henryka von Burgsdorfa.
Przedstawia on naturalnej wielkości kobietę
opierającą się o postument z urną. Zabytek ten
stanowi najcenniejszy artystycznie nagrobek
XIX- wieczny na Górnym Śląsku.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Równocześnie z budową miejscowości
zaczęto tworzyć również park. Pierwsza jego
część to ogród francuski, zaś w większej
odległości od centrum założono w latach
1780-90 park angielski. Początek ogrodu
stanowił dziedziniec oraz oficyna, której
część tylną i boczną wykorzystano na
oranżerię i cieplarnię. Przedłużeniem
dziedzińca były rabaty kwiatowe ozdobione
rzeźbami. Następnie można było zobaczyć
wielki japoński parasol, kręgielnię oraz basen.
Kolejna część miała charakter rozrywkowy,
znajdowały się tu: huśtawka, karuzela, plac
do strzelania, labirynt i teatr. Zwieńczeniem
ogrodu francuskiego był salon herbaciany,
usytuowany na wyspie otoczonej wodą.
Obiekt ten jednak zaraz po ukończeniu
budowli zawalił się i do historii przeszedł pod
nazwą „ruina”. W tej części parku możemy
obecnie zobaczyć m.in.: olbrzymi głaz
narzutowy niegdyś z medalionem księżnej
Matyldy, ruiny „salonu herbacianego” oraz
rzeźby Diany, Apolla oraz Wenus.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
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Wybudowany nieco później niż ogród francuski,
park angielski, rozpościerał się pomiędzy
„salonem herbacianym”, a kompleksem
stawów. Centralnym punktem tej części parku
jest stojący do chwili obecnej posąg śpiącego
lwa z 1863 roku, który symbolizuje pokój, jaki
zapanował w Europie po zwycięstwie nad
wojskami Napoleona. Projektantem posągu był
znany rzeźbiarz, Theodor Kalide. W niedużej
odległości od posągu lwa znajduje się najstarsza
w Polsce, ok. 220 letnia, sosna wejmutka,
będąca pomnikiem przyrody. Na jednym
z pagórków parku angielskiego założono
winnicę, na której potrzeby sprowadzono ponad
21 tysięcy sadzonek krzewów winorośli. Wtedy
też powstał dom ogrodnika, prasa winna,
cieplarnia oraz wiele innych budowli m.in. pałac
szwedzki, zamek na Winnej Górze, latarnia,
przystań, ptaszarnia, świątynie i pomniki.
Wybudowano też liczne stawy, pełniące
wielorakie funkcje. Wypoczywający
w ówczesnym Pokoju mogli pływać po nich
kajakami i gondolami, ale służyły one również
hodowli karpia oraz dawały zatrudnienie
miejscowej ludności. Na południe od Winnej
Góry przy szosie Opole – Namysłów znajduje się
jedna z bardziej charakterystycznych budowli
w parku, a mianowicie „Świątynia Matyldy”.
Powstała ona w 1827 roku na polecenie księcia
Eugeniusza, który upamiętnił w ten sposób
zmarłą w wieku 25 lat żonę Matyldę oraz synka
Wilhelma, który zmarł następnego dnia po
śmierci matki. Będąc w tym miejscu warto
odszukać ukrytą w gęstwinie drzew i krzewów
rotundę z tunelem, zwaną „Elizjum”. Przed
rotundą znajdowało się malowidło (na istniejącej
do dziś ścianie) przedstawiające rodzinne strony
Heleny, żony księcia Eugeniusza, które miało na
celu zmniejszyć jej tęsknotę za domem.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Pokój w XVIII wieku był jedną z bardziej
znanych miejscowości uzdrowiskowych na
Śląsku, stanowił też istotne centrum
kulturalne regionu. Niezwykłym wydarzeniem
był pobyt w Pokoju w 1806 roku znanego
kompozytora Carla Marii von Webera.
Pozostałości czasów dawnej świetności,
jakie możemy jeszcze dziś zobaczyć
sprawiają, że miejsce to z pewnością warte
jest poznania. Obecnie w zabytkowym parku
trwają prace rewitalizacyjne, finansowane ze
środków RPO, które mają przywrócić temu
miejscu dawną świetność.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Jeżeli mamy jeszcze czas warto odwiedzić
Karłowice. Pierwsza wzmianka o tej
miejscowości pochodzi z 1344 roku. Nazwa
jej brzmiała ówcześnie Kertzendorf, a jej
właścicielem był wtedy Czambor de
Kertzendorf. Początkowo miała charakter
typowej ulicówki, z biegiem czasu ulegała
jednak zmianom rozrastając się coraz
bardziej w wieś o kilku ulicach, zwaną
wielodrożnicą. Z tych odległych czasów
pozostał
jeden
z
najbardziej
charakterystycznych obiektów
w Karłowicach, a mianowicie zamek, który
jest jednym z najlepiej zachowanych
gotyckich zamków na Opolszczyźnie.
Wzniesiony został w połowie XIV wieku przez
ród von Tschammer. Wybudowano go na
niewielkim wzniesieniu, nad brzegiem rzeki
Stobrawy, na planie nieregularnego trapezu.
Składał się z wysokich ceglanych murów
obwodowych oraz domu mieszkalnego. Przy
bramie zlokalizowanej po zachodniej stronie
znajdowała się cylindryczna wieża będąca
głównym elementem obrony w razie
zagrożenia. Świadczą o tym jej mury, które w
przyziemiu mają grubość prawie 2,5 metra.
Całe założenie otaczała wypełniona wodą
fosą.
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Kolejną charakterystyczną budowlą
w Karłowicach jest Kościół Parafialny pw. św.
Michała Archanioła pochodzący z ok. 1500 r.
Obecny, neogotycki styl został mu nadany
w wyniku przebudowy, jaka miała miejsce
u schyłku XIX w. Z poprzedniego kościoła
o konstrukcji szkieletowej zachował się jedynie
ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. Nieopodal
świątyni
odnaleźć
można
pozostałości
cmentarza ewangelickiego.

Właśnie to odkrycie przyniosło mu sławę
w całej Europie. W pobliżu opisywanego
wcześniej kościoła, przy ul. Kościelnej 7,
można zobaczyć pochodzący z 1864 roku
dom, w którym ksiądz Jan Dzierżon przez
wiele lat mieszkał. Pamiątką tego są dwie
tablice informacyjne – niemiecka z 1925 roku
oraz nowsza w języku polskim.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Pisząc o Karłowicach nie można nie wspomnieć
wybitnego naukowca-pszczelarza, księdza Jana
Dzierżona,
obdarowanego
przydomkiem
„Kopernik ula". Jan Dzierżon (1811-1906)
pochodził z powiatu kluczborskiego, z rodziny
polskiego kmiecia. Po ukończeniu studiów
teologicznych w 1835 roku zamieszkał
w Karłowicach i został tu proboszczem. Będąc
plebanem budował wiernych swymi kazaniami.
Jego pogrzebowe i weselne przemówienia,
mające swoisty ludowy charakter, trafiały nawet
do innowierców. Ksiądz Jan Dzierżon jako
pierwszy wprowadził uprawę łubinu na
piaszczystych gruntach wokół Karłowic
i wkrótce w jego ślady poszli inni mieszkańcy.
Światową sławę ksiądz Jan Dzierżon osiągnął
jednak jako pszczelarz, podejmując badania nad
zachowaniem i anatomią tych miododajnych
owadów, które stały się jego życiową pasją. Był
on autorem wielu cennych prac dotyczących
pszczelarstwa, konstruktorem ula o ruchomych
plastrach oraz odkrywcą dzieworództwa
u pszczół.

Wyjeżdżając z Karłowic w kierunku Kuźnicy
Katowskiej, można podziwiać rosnące przy
drodze
kilkusetletnie
dęby,
będące
pomnikami przyrody. Drzewa te należą do
jednych z najokazalszych w Stobrawskim
Parku Krajobrazowym. Aby jak najdłużej
zachować ich świetność zostały one
poddane szczegółowym ekspertyzom oraz
pracom konserwacyjnym sfinansowanym ze
środków RPO. Na przedłużeniu alei dębów
natkniemy się na nowo utworzoną
malowniczą ścieżkę edukacyjną nawiązującą
do
postaci
ks.
Jana
Dzierżona,
pszczelarstwa, roli owadów zapylających, łąk
oraz zadrzewień. Ścieżka ta została
współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Opolskiego.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
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OPOLSKIE
PARKI
KRAJOBRAZOWE
na majówkę

OPAWSKA MAJÓWKA
Maj to okazja do spędzenia z rodziną wielu miłych
chwil na łonie przyrody. Idealnym miejscem na takie
rodzinne wyprawy jest Park Krajobrazowy „Góry
Opawskie”. Każdy, mniej lub bardziej zaprawiony
turysta, znajdzie tu coś dla siebie. Poznanie Parku
warto rozpocząć od wędrówek ścieżkami
przyrodniczo-dydaktycznymi, które bezpiecznie
poprowadzą wędrowców po najciekawszych,
najpiękniejszych widokowo miejscach Parku.

Bardziej zaprawionych turystów, nie bojących się
wyzwań i odkrywania nowych, również dzikich i
nieznanych miejsc, zachęcamy do wzięcia
udziału w akcji zdobycia Korony Parku
Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Wymaga ona
dotarcia na dziewiętnaście bardziej i mniej
dostępnych wzniesień Parku i wykonania tam
zdjęcia.
Wielu turystów nie zdaje sobie bowiem sprawy,
że Góry Opawskie to nie tylko Biskupia i Srebrna
Kopa czy Góra Chrobrego, ale również
wzniesienia o wdzięcznych nazwach: Trupina,
Wężowa czy Gajna. Warto je odnaleźć,
odkrywając przy okazji piękno i walory
przyrodniczo-krajobrazowe mniej znanych okolic
Parku, np. rejonu Trzebiny czy Dębowca. Na
jednym ze szczytów Korony o nazwie Kozia Góra
czeka na turystów dodatkowa atrakcja w postaci
dostępnej
bezpłatnie
drewnianej
wieży
widokowej, powstałej również dzięki środkom
Unii Europejskiej. Można z niej podziwiać
malowniczy widok na Góry Opawskie, położone
u jej stóp miasto Prudnik, a przy dobrej
widoczności na Górę św. Anny.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Poznanie Parku ułatwia bezpłatna aplikacja
mobilna, do pobrania ze sklepu Google Play.
Dostępna jest w niej mapa Parku, lokalizacje i
opisy najciekawszych zabytków i atrakcji
przyrodniczych,
przebiegi
szlaków
turystycznych, propozycje tras pieszych,
rowerowych i samochodowych oraz bardzo
modne ostatnio questy.

Pobierz aplikację, która
urozmaici zwiedzanie Parku
Obejrzyj film
promujący Park
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W Górach Opawskich mamy wyznaczone
w terenie 4 ścieżki przyrodniczo- dydaktyczne:
doliną Bystrego Potoku na szczyt Biskupiej Kopy,
z Pokrzywnej przez Olszak i Żabie Oczko do
Jarnołtówka, z Jarnołtówka do Rozdroża pod
Piekiełkiem oraz przez Górę Chrobrego
w Głuchołazach. Wyprawy na trzy pierwsze
ścieżki warto rozpocząć od parkingu w dolinie
Bystrego Potoku, u ujścia którego znajduje się
przepięknie wyremontowany i wyposażony ze
środków RPO budynek siedziby Zespołu
Opolskich Parków Krajobrazowych. Znajdująca
się w nim nowoczesna sala edukacyjna
z
ekspozycją
przyrodniczą
obrazującą
najciekawsze i najpiękniejsze osobliwości
przyrodnicze Parku Krajobrazowego „Góry
Opawskie” czeka na odwiedzających w dni
robocze, w godzinach pracy oddziału Parku.

Wszystkie ścieżki przyrodniczodydaktyczne znaczone są
w terenie białym kwadratem
z zieloną przekątną.

Ścieżka „Doliną Bystrego Potoku na Biskupią
Kopę” wiedzie z Pokrzywnej malowniczym
przełomem Bystrego Potoku i granicą rezerwatu
„Cicha Dolina” na szczyt Biskupiej Kopy. Dawniej
przebiegał tędy najstarszy szlak Gór Opawskich,
wyznaczony w końcu XIX wieku. Ścieżka
rozpoczyna się we wsi Pokrzywna, a kierunek
wędrówki wskazuje turystom rzeźba jednorożca bohatera miejscowych legend. Ścieżka prowadzi
na polanę, na której znajduje się kaplica polowa.
W okresie letnim odprawiane są tutaj msze dla
turystów, urozmaicone śpiewem ptaków i
szumem potoku. Z myślą o turystach na, polanie
przygotowano deszczochrony z ławkami oraz
kamienne kręgi, w których można bezpiecznie
palić ogniska. Z polany ścieżka prowadzi do
nieczynnej skoczni narciarskiej.

(źródło: zasoby własne)

Obecnie zobaczyć można jedynie jej
pozostałości, w postaci progu oraz mostku
umożliwiającego skoczkowi bezpieczne
lądowanie. Dalej, po prawej stronie ścieżki
odnaleźć można zakratowane wejście do
częściowo zasypanej, kilkunastometrowej
starej sztolni. Jest to pozostałość po
eksploatacji szlachetnych kruszców. Sztolnia
jest miejscem hibernacji rzadkich gatunków
nietoperzy, m. in.: podkowca małego, nocka
rudego, nocka dużego i gacka brunatnego.
Warto tu zejść z na chwilę ze ścieżki, aby
zobaczyć dawne wyrobisko o nazwie
„Gwarkowa Perć”. Wydobywano tu łupek
fyllitowy, wykorzystywany lokalnie do celów
budowlanych. Widoczne tu odsłonięcia
warstw andelohorskich pozwalają na
zapoznanie się z budową geologiczną
regionu. Dalej ścieżka drogą wijącą się raz na
prawym, raz na lewym brzegu Bystrego
Potoku dochodzi do rezerwatu leśnego
„Cicha Dolina”. Podziwiać w nim możemy
dobrze zachowane naturalne lasy bukowe:
kwaśną buczynę górską oraz miejscami żyzną
buczynę sudecką, z rzadkim żywcem
kremowym w runie.
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(źródło: zasoby własne)

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Po drodze warto zwrócić uwagę na tworzące się
w kilku miejscach na Bystrym Potoku malownicze
wodospady. W krystalicznie czystych wodach
potoku żyje m.in. głowacz pręgopłetwy i strzebla
potokowa, a nad jego rwącymi nurtami spotkać
można żerujące ptaki, m.in. potrafiące chodzić
po śliskich kamieniach, na dnie potoku pluszcze,
oraz kiwające swoimi długimi ogonkami pliszki
górskie. Brzegi potoku porasta podgórski łęg
jesionowy posiadający bardzo bogate runo. Na
brzegach Bystrego Potoku rośnie także
chroniona paproć o nazwie pióropusznik strusi,
której liście zarodnionośne przypominają pióra
strusia.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Po opuszczeniu rezerwatu ścieżka prowadzi
nieco w górę, po zakręcie w prawo po raz
ostatni przechodzi przez Bystry Potok
i dochodzi do „Kamiennego mostu”. Dużą
część masywu Biskupiej Kopy porastał do
niedawna bór świerkowy. Niestety, zmiany
klimatyczne
doprowadziły
do
rozprzestrzenienia się kornika, przez którego
las obumarł i konieczna była jego wycinka.
Aktualnie możemy tu zobaczyć mieszany
młodnik, który już za kilkanaście lat przesłoni
obecnie dostępne niesamowite widoki. Przy
Kapliczce Langego ścieżka łączy się z żółtym
szlakiem
turystycznym
i
stromym
kamienistym podejściem prowadzi do
schroniska. Schronisko „Pod Biskupią Kopą”
obecnie jako Górski Dom Turysty otwarte jest
przez cały rok. Stąd dotrzeć można na szczyt
Biskupiej Kopy, najwyższe wzniesienie Gór
Opawskich (889 m n.p.m.), a jednocześnie
Opolszczyzny. Na szczycie znajduje się
murowana wieża widokowa, z której za
niewielką opłatą można podziwiać wspaniałe
widoki: na Zlaté Hory, Pradziada, Srebrną
Kopę, okolice Prudnika i Głuchołaz. Przy
dobrej widoczności można też zobaczyć
Jezioro Nyskie i Otmuchowskie oraz Górę Św.
Anny.
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Kolejna
ścieżka
przyrodniczo-dydaktyczna
wiedzie z Pokrzywnej, przez wzniesienie Olszak,
do nieużytkowanego kamieniołomu „Żabie
Oczko”
i
dalej
północną
krawędzią
malowniczego przełomu Złotego Potoku, przez
odsłonięcia skalne „Karolinki”, do Jarnołtówka.
Jej przebieg pokrywa się z niebieskim szlakiem
turystycznym. Zwiedzanie można rozpocząć
także od strony Jarnołtówka. Zaczynając od
Pokrzywnej ścieżka prowadzi przez naturalny las,
w którym rosną buki, dęby, a także lipy i graby.
Rosnące tu grądy są miejscem bytowania wielu
chronionych i rzadkich gatunków, dlatego warto
rozejrzeć się dookoła i przypatrzeć roślinom,
które rosną w pobliżu ścieżki. Wędrując ścieżką
docieramy na Olszak - najwyższe wzniesienie
północnej krawędzi Złotego Potoku. Ze szczytu
ścieżka schodzi zachodnim stokiem do „Żabiego
Oczka”. W miejscu tym w XIX wieku
wydobywano łupki i piaskowce. Obecnie stary
kamieniołom wypełniony jest wodą. Pokryty
rzęsą stawek otaczają 17-metrowe ściany
skalne. W okresie wiosennym można
zaobserwować w nim m. in. traszki górskie.
Opuszczając wyrobisko ścieżka skręca ostro
w lewo i wiedzie drogą przez śródpolne zarośla
do północnej krawędzi malowniczego przełomu
Złotego Potoku, gdzie wyspowo rozmieszczone
są odsłonięcia skalne „Karolinki”. W kilku
miejscach roztacza się z nich przepiękny widok
na masyw Biskupiej Kopy, „Karliki”, Zamkową
Górę oraz przełomową dolinę Złotego Potoku,
z Jarnołtówkiem i Pokrzywną. Na koniec ścieżka
dość stromym zejściem schodzi do wsi
Jarnołtówek, gdzie kończy się przed mostem na
Złotym Potoku.
Najkrótsza ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna
Parku wiedzie z Jarnołtówka przez odsłonięcia
skalne „Karliki" do Rozdroża Pod Piekiełkiem.
Znacznie łatwiej ją pokonać rozpoczynając
wędrówkę od Rozdroża, do którego dojść
można z Pokrzywnej niebieskim szlakiem
turystycznym. Rozpoczyna się na skraju lasu po
prawej stronie drogi do Pokrzywnej, za mostem
na Złotym Potoku. Trasa prowadzi dość stromo,
pomiędzy odsłonięciami skalnymi o nazwie
„Karliki”.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Wypatrzyć na nich można ciekawe gatunki
paproci m. in. zanokcice skalne i murowe,
które pozostają zielone także zimą i tworzą
w szczelinach skalnych niewielkie kępki. Ten
fragment ścieżki jest niezwykle urozmaicony strome,
kręte
przejścia
pomiędzy
malowniczymi odsłonięciami skalnymi dają
możliwość zobaczenia Gór Opawskich od innej
strony,
tej
bardziej
nieznanej,
nieprzewidywalnej i niebezpiecznej, choć
ścieżka została tak wyznaczona, że pokonują
ją bez przeszkód nawet małe dzieci. Ścieżka
opuszczając „Karliki" skręca w prawo
i wchodzi w piękny las mieszany. Odcinek ten
jest już znacznie łagodniejszy i można skupić
więcej uwagi na rosnących w pobliżu
ciekawych gatunkach roślin, a przy odrobinie
szczęścia także poobserwować zwierzęta.
Teren wokół porasta naturalny las górski
z bukiem zwyczajnym, dębem szypułkowym,
klonem jaworem, lipą drobnolistną
i modrzewiem europejskim. Ścieżka kończy
się przy Rozdrożu Pod Piekiełkiem, czyli
miejscu, gdzie przecinają się z nią trasy dwóch
szlaków turystycznych: żółtego i niebieskiego.
Teren wokół jest malowniczo pofałdowany,
jednak największą atrakcją jest nieużytkowany
kamieniołom po wydobyciu łupka fyllitowego „Piekiełko".
Nazwę
swoją
zawdzięcza
legendzie, według której na dnie głębokiego
wyrobiska znajdowały się mityczne wrota do
piekła. Wydobywany tu łupek z racji swych
właściwości wykorzystywany był lokalnie do
okładania ścian budynków i produkcji
dachówek. W Jarnołtówku i Pokrzywnej do
dziś spotkać można stare domy pokryte takimi
metalicznie połyskującymi, szarymi płytkami.
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Czwarta ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna
pozwala na zapoznanie się z walorami
zachodniego fragmentu Parku Krajobrazowego
„Góry Opawskie”. Wiedzie z części zdrojowej
miasta Głuchołazy, promenadą spacerową nad
rzeką Białą Głuchołaską, przez północny szczyt
Góry Chrobrego (inaczej zwanej Górą Parkową) Przednią Kopę, do Parku Zdrojowego
w Głuchołazach. Trasa tworzy zamkniętą pętlę.
Prawie na całej swej długości pokrywa się ze
szlakiem żółtym. Ścieżka rozpoczyna się
w Głuchołazach-Zdroju przy fontannie
z amorkiem. Promenadą dochodzimy do sztolni „Groty Góralskiej”. Jest ona oświetlona, możliwe
jest więc jej swobodne zwiedzanie. Wędrując
promenadą warto zwrócić uwagę na znajdujące
się po lewej stronie ciekawe odsłonięcia
dolnodewońskich
łupków
kwarcowołyszczykowych oraz na wspaniałe okazy buków
porastających strome, północne stoki Góry
Chrobrego. Rosnący tu las otoczono ochroną
jako rezerwat leśny „Las Bukowy”. Następnie
ścieżka opuszcza brzegi Białej Głuchołaskiej
i promenadą spacerową dochodzi do sztolni po
eksploatacji złota, pochodzącej z XVI wieku.
Złota szukano wtedy wzdłuż żył kwarcowoskaleniowych. Z uwagi na występujący w sztolni
specyficzny mikroklimat zimuje w niej kilka
gatunków nietoperzy, w tym bardzo rzadki
podkowiec mały.

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

(źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

Wędrując ścieżką warto też zwrócić uwagę na
starą zabudowę zdrojową Głuchołaz, które od
połowy XIX wieku słynęły jako uzdrowisko. Na
ulicy Andersa ścieżka skręca ostro w lewo,
wchodzi w las i prowadzi do rezerwatu
geologiczno-krajobrazowego „Nad Białką”,
zlokalizowanego na tarasie akumulacyjnym po
wewnętrznej
stronie
zakola
Białej
Głuchołaskiej. Następnie ścieżka prowadzi
urwistym stokiem Przedniej Kopy, porośniętym
lasem mieszanym. Roztaczają się stąd
wspaniałe widoki na malowniczy przełom
Białej Głuchołaskiej. Pod szczytem, na
Wiszących
Skałach,
znajduje
się
pseudogotycką Kaplicę Św. Anny. Wiszące
Skały
tworzą
10-metrowej
wysokości
odsłonięcia dolnodewońskich szaroróżowych
kwarcytów i łupków łyszczykowych. Po
przejściu kilkudziesięciu metrów dochodzimy
do najbliższego Głuchołazom szczytu masywu
Góry Chrobrego - Przedniej Kopy. Zbiegają się
tu dwa szlaki turystyczne: żółty i czerwony. Na
szczycie stoi schronisko z kamienną wieżą
widokową, od kilku lat remontowane.
Następnie ścieżka schodzi dość stromo
w kierunku zachodnim i przecina Drogą
Krzyżową z zespołem kaplic. Stąd prowadzi
do Parku Zdrojowego w Głuchołazach,
utworzonego pod koniec XIX wieku
z inicjatywy Towarzystwa Promenadowego.
Park odnowiono z unijnego programu
współpracy transgranicznej Polska - Czechy.
Zgodnie z ideą wodolecznictwa przy
przepływającym przez park potoku utworzono
miejsca do zanurzania nóg oraz ustawiono
misy do zamaczania rąk.
Na koniec ścieżka dość stromym zejściem
schodzi do wsi Jarnołtówek, gdzie kończy się
przed mostem na Złotym Potoku.
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FENIKS
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,
Środowisko to nowy program unijny, który będzie
realizowany w latach 2021-2027, zastąpi on
dotychczasowy Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko, który realizowany był w latach 20142020.

Ponad 25 miliardów euro na
infrastrukturę, klimat i środowisko
Pierwszym i najbardziej rozbudowanym celem
programu jest „bardziej przyjazna dla
środowiska, niskoemisyjna i przechodząca ku
gospodarce zeroemisyjnej oraz odporna Europa
dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej
transformacji energetycznej, zielonych
i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu
zamkniętym, łagodzenia zmiany klimatu
i przystosowania się do niej, zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej
mobilności miejskiej”.
Osiągnięcie celu podzielone jest na osiem
inicjatyw. Pierwsza to promowanie efektywności
energetycznej i redukcja emisji gazów
cieplarnianych, w ramach której wsparcie
skierowane będzie na poprawę efektywności
energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej,
zabudowie
wielorodzinnej,
przedsiębiorstwach.
Wsparcie
skierowane
będzie także na systemy ciepłownicze
i chłodnicze oraz jednostki wysokosprawnej
kogeneracji.

(źródło: https://www.pixabay.com)

Promowana będzie energia odnawialna
w zakresie wytwarzania i magazynowania energii
elektrycznej i cieplnej wraz z budową sieci
umożliwiającą odbiór energii z OZE.
Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają
wsparcie na inteligentne sieci elektroenergetyczne, gazowe oraz magazynowanie
energii elektrycznej.
Jednostki samorządu terytorialnego, Państwowa
Straż Pożarna, PGW Wody Polskie otrzymają
wsparcie dotacyjne na przystosowanie się do
zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu
z klęskami żywiołowymi.
Program FEnIKS przewiduje także kompleksowe
wsparcie projektów z zakresu gospodarki wodnościekowej
oraz
gospodarki
odpadami
komunalnymi, ochrony przyrody, różnorodności
biologicznej oraz zielonej infrastruktury.
W miastach w ramach przejścia na gospodarkę
zeroemisyjną
możliwe
będzie
wsparcie
multimodalnego transportu zbiorowego
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Drugim celem Programu będzie lepiej połączona
Europa dzięki zwiększeniu mobilności. Na
wsparcie dotacyjne mogą liczyć projekty
związane z infrastrukturą Sieci TEN-T
(autostrady, drogi ekspresowe, krajowe,
obwodnice, transport kolejowy w TEN-T,
intermodalny, porty morskie w TEN-T, transport
morski śródlądowy oraz transport lotniczy
w TEN-T). Swoją szansę na poprawę
infrastruktury będą miały także drogi poza Siecią
TEN-T. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które
będą miały na celu poprawę dostępności do
Sieci TEN-T oraz mobilności transgranicznej,
mowa tu o zrównoważonej, inteligentnej
i intermodalnej mobilności. Dotacje będzie
można otrzymać na drogi poza TEN-T: drogi
krajowe, w tym ekspresowe i obwodnice. Kolej
poza TEN-T: infrastruktura liniowa i punktowa
o charakterze ponadregionalnym, tabor kolejowy
do przewozów ponadregionalnych, doposażenie
taboru, kolej miejska, dworce kolejowe, projekty
multilokalizacyjne, bezpieczeństwo na kolei,
cyfryzacja i integracja usług kolejowych.
Transport wodny śródlądowy: analogicznie jak
w przypadku dróg wodnych w TEN-T infrastruktura liniowa i punktowa, systemy
informacji rzecznej

Trzeci cel Programu to „bardziej inkluzywna
Europa o silniejszym wymiarze społecznym
wdrażająca
Europejski
filar
praw
socjalnych”. Wsparcie zostanie skierowane
do szpitali ponadregionalnych, instytucji
badawczych oraz jednostek ratownictwa
medycznego. Dotacje przyznawane będą na
zapewnienie równego dostępu do opieki
zdrowotnej i wspieranie odporności
systemów opieki zdrowotnej,
w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz
promowanie przechodzenia od opieki
instytucjonalnej do opieki rodzinnej
i środowiskowej.
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KONSULTACJA SPECJALNIE DLA CIEBIE

– ZDALNIE!

Ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną
w kraju sprawiły, że dawno nie mieliśmy okazji gościć
Was na konsultacjach bezpośrednich w naszych
punktach, zobaczyć na szkoleniach i spotkaniach, czy
porozmawiać przy okazji Mobilnych Punktów
Informacyjnych. Nie wszystko da się dobrze wyjaśnić
przez telefon, nie wszystko można oddać
w wiadomości elektronicznej, czy piśmie, dlatego –
jeśli chcecie z nami porozmawiać, omówić pomysł,
poznać możliwości wsparcia i rozwiać wątpliwości,
jakie macie odnośnie funduszy, umówmy się na
konsultację indywidualną za pośrednictwem
komunikatora!

Jeśli prowadzisz firmę, jesteś
przedstawicielem instytucji,
fundacji i chciałbyś zrealizować
projekt z udziałem środków
unijnych, a może już go
realizujesz i masz pytania
dotyczące rozliczania albo
promocji – możemy pomóc!

(źródło: paxels)

Wystarczy, że napiszesz na jeden z naszych
adresów e-mail lub zadzwonisz do nas –
zorganizujemy konsultację indywidualną.
Wcześniej poprosimy Cię o wypełnienie karty
diagnozy, która zajmie dosłownie chwilę,
a nam pomoże przygotować się do rozmowy
lub zaprosić ekspertów z danej tematyki.
Staramy się, żeby dostęp do informacji, mimo
zmienionych warunków, wciąż był na wysokim
poziomie, dlatego przenieśliśmy nasze
działania do Internetu.
Miło będzie Was zobaczyć, nawet jeśli tylko
za pośrednictwem ekranu komputera!
Zerkajcie też na stronę www.rpo.opolskie.pl.
W zakładce Weź udział w szkoleniach
i konferencjach znajdziecie wydarzenia, które
organizujemy.
Do zobaczenia!
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PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE
– FUNDUSZ REGIONALNY
Nie zostało wiele czasu, by złożyć wniosek o grant
w programie Aktywni Obywatele – nabór trwa tylko
do 17 maja 2021 r.!

Konkurs podzielony
tematyczne:

jest

na

cztery

obszary

ochrona praw człowieka;
działanie na rzecz
różnorodności społecznej
i przeciwdziałanie wykluczeniu;
budowanie kultury
demokratycznej i
zaangażowania obywatelskiego
na poziomie lokalnym;
wsparcie rozwoju sektora
społecznego (jako moduł w ww.
obszarach).
Na nabór przeznaczono aż 11 955 000 EUR!
Wnioski składać mogą stowarzyszenia, fundacje
i ich związki, spółdzielnie socjalne, spółki nonprofit, koła gospodyń wiejskich i kościelne osoby
prawne, o ile ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego, są
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
mają możliwość samodzielnego zaciągania
zobowiązań.

(źródło: https://aktywniobywatele.org.pl/)

Warto spróbować uzyskać mały grant (od
6 000 EUR do 23 000 EUR) lub duży – do
84 000 EUR. Szczegóły, dokumenty i dane
operatorów zamieszczono na stronie
internetowej Programu.
Program Aktywni Obywatele finansowany
jest przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein
w ramach Funduszy EOG, czyli tzw.
Funduszy
Norweskich,
w
których
zaplanowane zostało więcej konkursów,
związanych z tematyką edukacji, ochrony
środowiska, zdrowia czy sprawiedliwości.
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na stronę
i zapoznaj się z harmonogramem lub napisz
do jednego z Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich.
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PRZEDSIĘBIORCO

– PROGRAMY KOMISJI EUROPEJSKIEJ CZEKAJĄ NA CIEBIE!
Oprócz
regionalnych
i
ogólnopolskich
programów operacyjnych, w ramach których
można uzyskać dotacje na inwestycje
w przedsiębiorstwach, dostępne są także
środki zarządzane centralnie, przez Komisję
Europejską.

Inicjatywy takie, jak Horyzont czy LIFE nie są aż
tak popularne i wiele osób nie posiada
doświadczeń z nimi związanych. Sam proces
ubiegania się o pomoc różni się od tego, do
którego
przywykliśmy
w
programach
krajowych. Co nie oznacza, że jest trudny! Na
pomoc
spieszy
Program
Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020, a dokładniej
działanie Granty na Eurogranty, którego celem
jest właśnie pokrycie kosztów przygotowania
projektu, który mógłby być zrealizowany
w ramach Programów Unii Europejskiej.

(źródło: pixbay)

(źródło: pixbay)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
która jest organizatorem tego konkursu, do 27
stycznia 2022 r. przyjmuje wnioski mikro-,
małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą
starać się o eurogranty jako wnioskodawca,
partner lub koordynator. Maksymalnie uzyskać
można 280 060 PLN, z przeznaczeniem na:
koszty usługi doradczej, dzięki której
powstanie projekt;
koszty opracowania studium wykonalności
inwestycji;
organizację
spotkań,
poszukiwanie
partnerów;
przygotowanie wniosku/aplikacji;
koszty tłumaczeń.
Wszystkie szczegóły, łącznie z informacjami
dotyczącymi
programów
zarządzanych
centralnie,
dostępne
są
na
stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/gr
ants/granty-na-eurogranty. Warto także zajrzeć
do przewodnika po sukcesach polskich firm,
które postawiły na rozwój z funduszami
europejskimi!
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LEPSZE ŻYCIE DLA SENIORÓW
– GRANTY NA INNOWACJE
Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie,
dlatego wprowadzenie ułatwień i udogodnień
dla seniorów jest sprawą szczególnie ważną –
w końcu każdy z nas znajdzie się kiedyś w tej
grupie. Ci, którzy mają pomysł na innowację,
która może odmienić życie osób starszych,
mogą ubiegać się o przyznanie grantu nawet do
50 000 PLN na testowanie rozwiązania.

Nabór trwa do 10 maja 2021 r i organizowany jest
w ramach Generatora Innowacji Sieci Wsparcia.
Jakie projekty są poszukiwane? Wprowadzające
nowe rozwiązania, których nie było jeszcze na 50 tys. grantu na innowacyjne
terenie Polski lub ulepszające już istniejące, pomysły na rzecz osób starszych
służące poprawie jakości życia osób starszych,
dostępności usług, przeciwdziałaniu osamotnieniu
i budowaniu lokalnych i sąsiedzkich sieci wsparcia. Oprócz wspomnianych środków na testy,
otrzymać można także wsparcie ekspertów,
promocję pomysłu, indywidualnego tutora oraz
nabór do 10 maja 2021
szereg seminariów i konferencji, w których
pomysłodawcy będą mogli wziąć udział.
O grant ubiegać się mogą zarówno osoby
fizyczne (co najmniej dwie), firmy, instytucje,
nieformalne grupy, stowarzyszenia czy fundacje.
Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania
tej pomocy jest bardzo szeroki.

(źródło: pexels)

(źródło: pexels)

Nie jesteś pewny, czy Twój pomysł jest dobry
lub masz wątpliwości co do samego procesu?
Porozmawiaj o tym! Można umówić się na
konsultacje z ekspertką, za pośrednictwem
ZOOM. Terminy dostępne są na stronie
internetowej.
Wszystkim polecamy zapoznanie się z efektami
poprzedniej edycji grantów!
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DOSTĘPNOŚĆ PLUS
– RAZEM BUDUJEMY ŚWIAT
DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH
Aby wszyscy obywatele, również Ci ze
szczególnymi potrzebami, mieli równy dostęp
do dóbr, stworzono program Dostępność Plus,
który realizowany będzie w latach 2018-2025.
Finansowanie programu pochodzi ze środków
unijnych, samorządowych, krajowych oraz
PFRON. Jego zakres obejmuje tematykę
związaną
z:
architekturą,
transportem,
edukacją, służbą zdrowia, cyfryzacją, usługami,
konkurencyjnością i koordynacją.

Na stronie internetowej poświęconej programowi
można znaleźć wskazówki i opracowania,
informacje o rezultatach realizacji działań,
przykłady dobrych praktyk, a także informacje
o naborach wniosków.

(źródło: pexels)

Można ubiegać się o wsparcie
na realizację szkoleń
uczestników procesów planowania
Do 5 maja 2021 r można ubiegać się o wsparcie na przestrzennego i procesu
realizację
szkoleń
uczestników
procesów inwestycyjno-budowlanego
planowania
przestrzennego
i
procesu
inwestycyjno-budowlanego
(np.
architektów,
inżynierów budowlanych) w zakresie dostępności
architektonicznej i projektowania uniwersalnego
w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów
inwestycyjno-budowlanych
i
planowania
przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.

(źródło: pexels)

Wnioskować o dofinansowanie, które sięga
100 % kosztów, może każdy podmiot, który
spełnia warunki szczegółowe, do których
należą m.in.: realizacja projektu w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub
okręgową izbą architektów lub Polską Izbą
Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą
inżynierów budownictwa lub Towarzystwem
Urbanistów Polskich, czy spełnianie kryterium
obrotowego. Wniosek można składać tylko raz
– zarówno jako partner, jak i lider projektu.
Wszystkie informacje, wraz z dokumentacją
udostępniono
na
stronie:
https://www.power.gov.pl/nabory/1-374/.
Pytania można kierować do Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich lub na
adres: konkurs.dostepnosc@mfipr.gov.pl.
24

GRANTY NA WZMOCNIENIE
EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
Projekt
Centrum
Mistrzostwa
Informatycznego (CMI), realizowany ze
środków Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, skierowany jest
do nauczycieli i edukatorów, którzy
prowadzą
koła
naukowe
i
zajęcia
informatyczne, a skorzystają na nim przede
wszystkim uczniowie.

Grantobiorcami mogą być nauczyciele szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz
nauczyciele akademiccy, a także inne osoby
dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy
z uzdolnioną młodzieżą. Oprócz tego powinni
wykazywać się doświadczeniem, chęcią
podnoszenia swoich kompetencji (w ramach
projektu przewidziano szkolenia na uczelniach
technicznych), zdolnością prowadzenia
i zaplanowania zajęć dydaktycznych dla
uczniów
oraz
być
zainteresowane
programowaniem
i
algorytmiką.
Grant
przyznawany jest na prowadzenie kółka
informatycznego przez okres 8 miesięcy (48
godzin lekcyjnych z możliwością ich łączenia).
W ramach projektu można ubiegać się o dwa
rodzaje
grantów
–
algorytmiczny
(obowiązkowy) oraz projektowy (fakultatywny).
Wnioskując o grant nie tylko podniesiesz swoje
kompetencje, współpracując z ekspertami oraz
otrzymasz wsparcie finansowe. Pomożesz
także uzdolnionej młodzieży w zdobyciu
wiedzy
i
umiejętności,
które
mogą
zaowocować zmianą ich przyszłości na lepszą,
nową ścieżką kariery i rozwinięciem ich pasji.

(źródło: pexels)

Wszystkie informacje, wraz z terminami oraz
linkiem do generatora, przez który składane są
wnioski o grant, znajdują się na stronie:
https://cmi.edu.pl/. Dowiesz się z niej także,
jak wyglądają dokumenty niezbędne do
uzyskania wsparcia oraz poznasz opinie osób,
które już skorzystały z grantu.

(źródło: pexels)
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TOP
10
PYTAŃ O PROGRAM POŻYCZKOWY

PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II
Czego dotyczy program?

Kto udziela pożyczek?

W ramach programu Pierwszy biznes –
Wsparcie w Starcie II można uzyskać
niskooprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.

Aby uzyskać wsparcie w tej formie należy zgłosić
się do operatora właściwego ze względu na
planowane miejsce założenia działalności.
W województwie opolskim są to dwie instytucje –
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Agencja Rozwoju
Regionalnego Starachowice

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Osoby niezatrudnione i niewykonujące innej
pracy zarobkowej, które spełniają równocześnie
jeden z poniższych warunków:
są studentem ostatniego roku studiów
(pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych
studiów magisterskich);
absolwentem szkoły i uczelni– do 48
miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub
uzyskania tytułu zawodowego;
osobą bezrobotną zarejestrowaną
w urzędzie pracy.
O jaką kwotę można się starać?

Jak złożyć wniosek?

Obecnie, z uwagi na zagrożenie COVID-19 w obu
instytucjach możliwe jest złożenie wniosku online,
więc o pożyczkę można ubiegać się z zacisza
własnego domu. Zmiany w sposobie dostarczania
dokumentów,
warunkach,
aktualności
zamieszczane są na stronach operatorów.
Czy oprócz środków zyskuję coś jeszcze?

Tak, w programie przewidziano szkolenia
i doradztwo z zakresu zakładania działalności,
form opodatkowania, prowadzenia księgowości,
które oczywiście jest bezpłatne.

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej to 20-krotność Czy mogę dostać pożyczkę i dotację na
przeciętnego wynagrodzenia, obecnie wynosi ona rozpoczęcie działalności gospodarczej?
około 109.159,60 zł. Może ona ulegać zmianie.
Nie, te formy wsparcia się wykluczają. Zakładając
Jakie jest oprocentowanie pożyczki na firmę z pomocą środków z pożyczki nie można
uzyskać dotacji na ten sam cel. Nie oznacza to
rozpoczęcie działalności?
jednak, że nie można starać się o dotację lub
Obecnie
oprocentowanie
to
0.03%. kolejne wsparcie w formie zwrotnej jako
Szczegółowe warunki finansowe ustalane są
przedsiębiorca, po rozpoczęciu działalności.
z instytucją udzielającą pożyczki.
Jak długo można spłacać pożyczkę?

Gdzie znajdę więcej informacji?

Na wszystkie pytania odpowiedzą pracownicy
Czas spłaty wynosi do 7 lat. Możliwa jest karencja w Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
spłacie – zawieszenie rat kapitałowych – na okres do w naszym województwie. Ponadto, dane
6 miesięcy, ale to nie wydłuża czasu spłaty.
dostępne są na stronach operatorów – Fundacji
Rozwoju Śląska oraz Agencja Rozwoju
Regionalnego Starachowice. Szczegóły opisano
w regulaminie i załącznikach.
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SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ustalimy, czy Twój pomysł ma szanse na
wsparcie z Funduszy Europejskich,
krok po kroku przedstawimy proces
ubiegania się o dofinansowanie,
udzielimy Ci wsparcia na etapie
przygotowania wniosku i realizacji projektu,
odpowiemy na pytania dotyczące
Programów finansowanych z EFS, EFRR i FS.
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SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
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KONTAKT
GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W OPOLU
UL. KRAKOWSKA 38
45-075 OPOLE

509 385 880; 515 237 525; 512 830 591
info@opolskie.pl
GPI Opole
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
PLAC WOLNOŚCI 1
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

(77) 472 50 39; (77) 403 41 79
lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
LPI K-K
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W NYSIE
UL. SŁOWIAŃSKA 19
48-300 NYSA

(77) 448 99 63
lpi.nysa@opolskie.pl
LPI Nysa
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Znajdź nasz profil
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