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W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Powiatu Namysłowskiego Adama 

Maciąga z dnia 27 maja 2019 r. informuję, że Instytucja Zarządzająca RPO WO nie 

przedstawiła do tej pory założeń nowego, planowanego Programu Operacyjnego, który ma być 

realizowany na terenie województwa opolskiego w latach 2021 – 2027. W związku  

z powyższym, na tym etapie programowania, bez znajomości kryteriów, wskaźników, podziału 

na osie tematyczne, itp. trudno przygotowywać fiszki projektowe dla konkretnych projektów. 

Znane są zarysy obszarów tematycznych przewidywanych do wsparcia w ramach puli środków 

europejskich przeznaczonych dla Polski, ale nie jest to wiedza przełożona na dokumenty 

regionalne, do których można się w tym momencie odnosić. 

Jednocześnie informuję, że władze powiatu namysłowskiego monitorują na bieżąco 

proces przygotowawczy nowej perspektywy finansowej na lata 2021 - 2027. W najszybszym 

możliwym terminie po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

kadencji 2018-2023, w styczniu 2019 r. odbyło się spotkanie Starosty Namysłowskiego 

Konrada Gęsiarza oraz Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Wioletty Socha – 

Kompała z Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kariną Bedrunką i Zastępcą Dyrektora tego 

Departamentu Tomaszem Hanzelem. Podczas tego spotkania uzyskano informacje  

o planowanym przebiegu opracowywania dokumentów programowych, a ze strony powiatu 

namysłowskiego zadeklarowano, już na tym etapie, gotowość do kontynuowania 

prowadzonych w latach 2014-2019 projektów, również wdrożenia tych o charakterze 

strategicznym. Wymienione przez Radnego obszary tematyczne: strategie niskoemisyjne, 

efektywność energetyczna, ochrona powietrza, edukacja, ale także ochrona dziedzictwa 

kulturowego i ochrona bioróżnorodności zostały podczas przedmiotowego spotkania 

wskazane, jako te pola, które są dla powiatu namysłowskiego istotne. 



Bazując na doświadczeniu z procedury przygotowawczej do aktualnej perspektywy 

finansowej i dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego  

w tym zakresie, który w odpowiednim momencie informuje potencjalnych beneficjentów  

o możliwościach wsparcia, a następnie terminie przełożenia pomysłów na fiszki projektowe, 

pozostajemy w gotowości do podjęcia konsultacji zarówno dokumentów strategicznych, jak  

i konkretnych proponowanych obszarów wsparcia. Taki model współpracy zaowocował 

realizacją 4 dużych, partnerskich, pod wieloma względami nowatorskich projektów, które  

w bieżącej perspektywie były lub są nadal przez powiat namysłowski realizowane. Był one 

również realizacją zasad podejścia terytorialnego – identyfikowały wspólne problemy, odnosiły 

się zarówno do wykorzystania i rozwijania wewnętrznych czynników wzrostu naszego obszaru 

(tzw. zasobów endogenicznych, np. potencjał kulturowy, turystyczny), jak też wprowadzenia 

nowych instrumentów partnerstwa i koordynacji działań między samorządami i partnerami  

z innych sektorów. 

Natomiast odnosząc się do współpracy w ramach Subregionu Północnego 

Opolszczyzny to sytuacja jest analogiczna. Pozostajemy w gotowości do podjęcia wspólnych 

prac nad nowym dokumentem strategicznym (terminy wyznacza lider inicjatywy gmina 

Kluczbork), podobnie jak miało to miejsce podczas opracowywania Strategii Obszaru 

Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno 2015-2020. Powiat Namysłowski był 

jednym z najaktywniejszych samorządów w tym zakresie, dzięki czemu przedmiotowy 

dokument zawiera wiele zapisów, które uwzględniały potrzeby i były zgodne z kierunkami 

strategicznymi, które powiat wyznaczył w ramach własnych koncepcji rozwojowych. 

Resumując – powiat namysłowski kwestii aktywnego pozyskiwania dofinansowań 

zewnętrznych, a także uczestnictwa w procesie programowania rozwoju regionu i subregionu 

nadaje priorytetowe znaczenie. Na bazie dostępnej wiedzy formułowane są zarysy przyszłych 

koncepcji projektowych, po uzyskaniu konkretnych informacji i terminów realizacyjnych będą 

one przekładane na propozycje zapisów w dokumentach regionalnych i strategicznych (w fazie 

ich konsultacji), a następnie na konkretne wnioski dotyczące dofinansowań. 

 


