
Akcja „Wieś przyszłości” 
- zadania -

Infrastruktura rozwoju 

•• OgólnodostOgólnodostęępna pna sala sala 
dostosowana do dostosowana do 
przedsiprzedsięęwziwzięćęć szkoleniowych szkoleniowych i i 
wykorzystywana w tym celu na wykorzystywana w tym celu na 
rzecz mieszkarzecz mieszkańńcówców.

•• OgólnodostOgólnodostęępna pna sala sala 
komputerowa z funkcją komputerowa z funkcją 
telepracy i/lub etelepracy i/lub e--learningulearningu..
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Organizacja i strategia

• Zorganizowane przywództwo 
wsi będące organizacja 
pozarządową ze statusem 
osobowości prawnej lub 
dysponujące możliwości 
oddziaływania przez taką / 
takie organizacje, zarządzające  
rozwojem miejscowości  przy 
zaangażowaniu ogółu 
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osobowości prawnej lub 
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rozwojem miejscowości  przy 
zaangażowaniu ogółu 

Projekty

• Ustalone i wdrażane:                
a. projekty wzmacniające 
tożsamość i życie wspólnotowe 
społeczności wiejskiej, 
b. projekty rozwijające wiodący, 
specyficzny, temat, kluczowy dla 
konstruowania oferty wsi dla 
społeczeństwa,
c. przedsięwzięcia kształtujące 

• Ustalone i wdrażane:                
a. projekty wzmacniające 
tożsamość i życie wspólnotowe 
społeczności wiejskiej, 
b. projekty rozwijające wiodący, 
specyficzny, temat, kluczowy dla 
konstruowania oferty wsi dla 
społeczeństwa,
c. przedsięwzięcia kształtujące telepracy i/lub etelepracy i/lub e--learningulearningu..

•• InternetInternet dostdostęępny dla ogółu pny dla ogółu 
mieszkamieszkańńców. ców. 

• Strona www wsi jako 
platforma komunikacji między 
mieszkańcami oraz źródło 
informacji o życiu i ofercie wsi.

•• „Dom Mieszka„Dom Mieszkańńców”ców” jako jako 
miejsce spotkamiejsce spotkańń spospołłecznoecznośści ci 
wiejskiej i zorganizowanej wiejskiej i zorganizowanej 
pracy poszczególnych grup i pracy poszczególnych grup i 
śśrodowisk wiejskich, rodowisk wiejskich, 
wspieranej przez personel.wspieranej przez personel.

•• Urządzone  Urządzone  „Centrum wsi”„Centrum wsi” z z 
funkcją  plenerowych spotkań funkcją  plenerowych spotkań 
integracyjnych.integracyjnych.

telepracy i/lub etelepracy i/lub e--learningulearningu..
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zaangażowaniu ogółu 
mieszkańców. 

• Sprecyzowana wizja wsi i
wynikająca z niej strategia
rozwoju, sporządzone i
realizowane plany działania
krótko i długookresowego.
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c. przedsięwzięcia kształtujące 
przestrzeń publiczną, budujące 
specyfikę wsi.

• Nawiązana współpraca 
zewnętrzna, uczestnictwo w 
programach współpracy.
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Akcja „Wieś przyszłości” 
- infrastruktura rozwoju -

ZadanieZadanie11. Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć
szkoleniowych i wykorzystywana w tym celu na rzecz mieszkańców.

Standardy wykonania:
1.1 Ogólnodostępna sala, tzn. nie ma 

ograniczeń w jej wykorzystaniu na cele 
edukacyjne i szkoleniowe podmiotów edukacyjne i szkoleniowe podmiotów 
lub grup osób oraz czasu 
udostępniania. 

1.2 Sala w zakresie organizacji i wyposażenia 
umożliwia przeprowadzenie 
jednodniowego przedsięwzięcia 
szkoleniowego dla grupy minimum 25 
osób

1.3 Można potwierdzić nie incydentalne 
wykorzystanie sali do przedsięwzięć 
szkoleniowych

Lasowice Wielkie

Kielcza



Akcja „Wieś przyszłości” 
- infrastruktura rozwoju -

ZadanieZadanie 2.2. Ogólnodostępna sala komputerowa z funkcją telepracy 
i/lub e-learningu.

Standardy wykonania:

2.1 sala komputerowa obejmuje kilka 
stanowisk wyposażonych w sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem, 

2.2 sala komputerowa jest ogólnodostępna, 
tj. istnieje możliwość korzystania przez 
wszystkie zainteresowane osoby. 

2.3 stworzono warunki do telepracy i/lub e-
learningu poprzez odpowiednie 
wyposażenie, oprogramowanie, 
udostępnione aplikacje, możliwość 
indywidualnego korzystania ze stanowisk 
komputerowych i fachową pomoc.

ZadanieZadanie 3.3. Internet dostępny dla ogółu 
mieszkańców. 

Solec

Żyrowa



Akcja „Wieś przyszłości” 
- infrastruktura rozwoju -

ZadanieZadanie 4.4. Strona www wsi pełniąca funkcję platformy komunikacji pomiędzy
mieszkańcami oraz źródła informacji o życiu i ofercie wsi.

Standardy wykonania:

4.1 społeczność lokalna 
posiada odrębną stronę 
www swojej wsi, 

4.2 strona www jest 
regularnie aktualizowana 
i zawiera informacje o 
faktach oraz 
wydarzeniach minionych i 
przyszłych,

4.3 strona daje możliwość 
wymiany informacji 
pomiędzy mieszkańcami.



Akcja „Wieś przyszłości” 
- infrastruktura rozwoju -

ZadanieZadanie 5.5. Dom Mieszkańców jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i 
zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich, wspieranej przez
personel (etatowy i/lub wolontariat). 

Standardy wykonania:
5.1. Dom Mieszkańców jest wyodrębnionym budynkiem

/lokalem./lokalem.

5.2. Dom Mieszkańców jest do dyspozycji społeczności

wiejskiej.

5.3. Nie ma ograniczeń w wykorzystaniu Domu Mieszkańców

na spotkania i zorganizowaną pracę poszczególnych organizacji.

5.4. Zasady udostępnienia Domu Mieszkańców są ustanowione

i podane do publicznej wiadomości.

5.5. Funkcjonowanie Domu Mieszkańców jest oparte o 

zorganizowaną i zaplanowaną pracę wolontariuszy lub

pracowników etatowych (wspierają pracę organizacji, grup 

mieszkańców, poszczególnych środowisk wiejskich).

Biedrzychowice

Biedrzychowice



Akcja „Wieś przyszłości” 
- otwarte konkursy ofert -
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Akcja „Wieś przyszłości” 
- efekty dofinansowania -

1. Wsparcie powstania sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt 
multimedialny

2007 2008 2009 SUMA

Liczba sal 
szkoleniowych

11 15 23 49

2. Wsparcie powstania sal komputerowych – dwu, trzy stanowiskowych

3. Powstało dodatkowo 19 stron www

szkoleniowych

2007 2008 2009 SUMA

Liczba sal 
komputerowych

3 6 6 15



Liczba stron www sołectw oraz adresów mailowych
w latach 2007 – 2009 



Strony internetowe sołectw województwa opolskiego w 2009 roku  

Byczyna

DomaszowiceNamysłów

Kluczbork

Świerczów

Wołczyn Gorzów
Śląski

Praszka

Rudniki

Radłów

Olesno
Lasowice

Wielkie

Pokój

Murów

Popielów
Brzeg

Skarbimierz

Olszanka

Lewin 
Brzeski

Dobrzeń
Wielki

Łubniany

Dobrodzień

Zębowice

Ozimek

Kolonowskie

Lubsza

Niemodlin

Grodków
Dąbrowa

Opole

Turawa

Chrząstowice

Wilków

2009 rok

Liczba sołectw
posiadających 
stronę www

% sołectw
posiadających 
stronę www

Skoroszyce

Łambinowice

Tułowice

Komprachcice

Prószków

Tarnów 
Opolski Izbicko

Strzelce 
Opolskie

Jemielnica
Zawadzkie

Pakosławice
Kamiennik

Otmuchów

Nysa Korfantów

Głuchołazy
Prudnik

Biała

Lubrza

Strzeleczki

Gogolin

Głogówek

Walce

Krapkowice
Zdzieszowice

Leśnica

Ujazd

Kędzierzyn
- Koźle

Głubczyce

Pawłowiczki

Reńska 
Wieś

Bierawa

CisekPolska 
Cerekiew

Baborów

Kietrz
Branice

Paczków

Gminy w których powstały strony internetowe sołectw

Strony internetowe opolskich sołectw

147 24,26%



Sale komputerowe i szkoleniowe

powstałe w ramach Programu Odnowy Wsi i programów zewnętrznych

Byczyna

DomaszowiceNamysłów

Kluczbork

Świerczów

Wołczyn Gorzów
Śląski

Praszka

Rudniki

Radłów

Olesno
Lasowice

Wielkie

Pokój

Murów

Popielów
Brzeg

Skarbimierz
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Lewin 
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Dobrzeń
Wielki

Łubniany

Dobrodzień

Zębowice

Ozimek

Kolonowskie

Lubsza

Niemodlin

Grodków
Dąbrowa

Opole

Turawa

Chrząstowice

Wilków

2007 - 2009

Sale 
szkoleniowe 
powstałe w 
ramach OW

Sale 
komputerowe 

powstałe w 
ramach OW

Sale 
komputerowe 

powstałe w 
ramach WI

49 15 36

Paczków

Skoroszyce

Łambinowice

Tułowice

Komprachcice

Prószków

Tarnów 
Opolski Izbicko

Strzelce 
Opolskie

Jemielnica
Zawadzkie

Pakosławice
Kamiennik

Otmuchów

Nysa Korfantów

Głuchołazy
Prudnik

Biała

Lubrza

Strzeleczki

Gogolin

Głogówek

Walce

Krapkowice
Zdzieszowice

Leśnica

Ujazd

Kędzierzyn
- Koźle

Głubczyce

Pawłowiczki

Reńska 
Wieś

Bierawa

CisekPolska 
Cerekiew

Baborów

Kietrz
Branice

Gminy w których powstały sale komputerowe/szkoleniowe

Sale komputerowe powstałe w ramach programu „Wioska internetowa”

Sale  szkoleniowe powstałe dzięki wsparciu Programu odnowy wsi

Sale komputerowe powstałe dzięki wsparciu Programu odnowy wsi

źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO
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Sterowanie procesem Sterowanie procesem 
odnowy wsi w województwie odnowy wsi w województwie 

opolskimopolskim



ZasadyZasady programu odnowy wsi w programu odnowy wsi w 
województwie opolskimwojewództwie opolskim

Oddolność - zaangażowanie i 
odpowiedzialność społeczności lokalnej   
wynikające z tożsamości i wartości: energia 
relacji międzyludzkich



Zasady

wsparcie

a r
ci

e  
re

gio
nu wsparc ie gmzaangażo-

Subsydiarno ść
wsparcie przez gmin ę i region 
procesu samoorganizacji oraz 
działań wsi:
partnerstwo sołectwa i gminy

Wsparcie

w
sp

a

gm
iny

specjalistów
pomoc

zaangażo-
wanie społecz-
ności lokalnej

krajowe i zagraniczne

Odnowa wsi 

to zrealizowana na 
obszarach wiejskich 
zasada subsydiarności 
(pomocniczości)



Zasady
Współdziałanie czynników rozwoju lokalnego

Wiemy co i jak

Strategia rozwoju
� przywództwo
(nowa formuła) 

� strategia jako 
podstawa działania

Zasoby (obszar)     Przywództwo 
(partnerzy)

Wiemy z czego Wiemy kto 

i z kim

podstawa działania

� zasoby 



Strategia obejmuje 
kluczowe dla odnowy 
wsi obszary życia. 
Pozwala planować 
działania, aby działania, aby 
wzmacniać te obszary, 
które rozpoznano jako 
słabe.



Zakres 

Odnowa wsi (program odnowy wsi) może 
obejmować wszystko to, co można 

przedsięwziąć na obszarach wiejskich w przedsięwziąć na obszarach wiejskich w 
ramach partnerstwa społeczności 
lokalnych z władzami lokalnymi i 

regionalnymi



Program odnowy wsi w latach 1997 – 2009
- uczestnicy -



Ilość przedsięwzięć rocznie 
w latach 2004 – 2007 
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Wartość zrealizowanych przedsięwzięć w mln zł
w latach 2004 - 2009  
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Wartość przedsięwzięć materialnych i niematerialnych w mln zł    
w latach 2004 - 2009



Składowe wartości inicjatyw w ujęciu procentowym  
w latach 2004 - 2009



Ilość przedsięwzięć rocznie na jedno sołectwo i na 100 mieszkańców
w latach 2004 – 2009 



Wartość przedsięwzięć na 1 mieszkańca w zł/rok



Czynniki rozwoju sołectwa
w latach 2004 – 2009  



Podłoże aktywności sołectw w programie odnowy wsi w ujęciu procentowym
w latach 2004 - 2009



wsie  uczestniczące w  programie posiadają:

•przywództwo świadome swego powołania do 
prowadzenia odnowy wsi,

•strategi ę rozwoju akceptowaną przez ogół mieszkańców

Misja programu
(kanon działań programu regionalnego w woj. opolskim)

•strategi ę rozwoju akceptowaną przez ogół mieszkańców

pozwalającą  uruchomić zasoby ,
• gminny system wsparcia na rzecz oddolnej 

realizacji strategii,
• wiedzę o przebiegu procesu odnowy wsi.



Program Odnowy Wsi 
w wojeww wojeww wojeww województwie opolskim dztwie opolskim dztwie opolskim dztwie opolskim 

DziałaniaDziałaniaDziałaniaDziałania

Ewaluacja

Akcja „Wieś 
Przyszłości”

Otwarte konkursy ofert 

Szkolenia,

seminaria

Planowanie

Doradztwo 
fachowców

Konkurs Piękna 
Wieś Opolska 



Program odnowy wsi w latach 1997 – 2009
- nakłady -



Możliwości oddziaływania 
regionalnego programu odnowy wsi

Inicjowanie 

procesu, 

Wzmacnianie 

procesu, 

Wsparcie 

specjalizacji, 

kooperacji  i 

tworzenie wsi 

tematycznych

Koncepcje, 

projekty 

Sterowanie 

percepcją 

procesu

Mało środków

procesu, 

animowanie 

przywództwa

procesu, 

wsparcie 

aktywności

Sterowanie wsparciem 

(limitowanie dziedzin 

wsparcia lub liczby 

uczestników) Całościowa 

Odnowa wsi

Wsparcie 

wybranych 

dziedzin lub 

wsi 

wzorcowych

projekty 

regionalne, 

tworzenie sieci

Dużo środków



Fazy odnowy wsi

INICJALNA

A

POCZĄTKOWA

B

ZAAWANSOWANA

C

CAŁOŚCIOWA

D



Model przebiegu procesu odnowy wsi

Fazy Zakres działań (skala zmian) Rozwój organizacyjny Czas

A

Inicjalna

- startu

Projekty startowe - przede wszystkim integrujące 
mieszkańców

Pierwsze punktowe zmiany w przestrzeni publicznej

Porządkowanie terenów publicznych i posesji prywatnych

Zawiązana grupa odnowy wsi,

Organizacje we wsi działają w sposób 
nieskoordynowany

Krótkoterminowe  uproszczone 
planowanie

1-2 

lata

B 

Początkowa

- pokonania barier

Różnorodne projekty nastawione na usuwanie 
podstawowych barier i zaspokojenie głównych potrzeb

Widoczne zmiany w przestrzeni publicznej

Mieszkańcy podejmują odnowę własnych posesji i 
utrzymanie przyległej przestrzeni publicznej.

Liczna grupa odnowy wsi

Powołane stowarzyszenie odnowy wsi

Skoordynowane działanie organizacji

Systematyczne planowanie działań

2-3

C

Zaawansowana

- obrania kierunku

Projekty jakościowej zmiany – zmieniające strukturę wsi
lub  kluczowe obszary życia, 

Projekty wyróżniające i / lub tworzące wizerunek wsi,

Kształtuje się centrum wsi, wzrasta ład przestrzenny

Powszechne odnowa prywatnych posesji i mieszkańcy 
zaangażowani w utrzymanie przestrzeni publicznej

„Koalicja” organizacji i instytucji na rzecz 
odnowy wsi

Animacja aktywności poszczególnych 
środowisk i grup mieszkańców

Planowanie strategiczne i projektowanie 
działań

3-5

D

Całościowa

- trwałego rozwoju

Projekty wzajemnie powiązane (lokalnie i regionalnie) -
tworzenie warunków gospodarowania, miejsc pracy;

wzrost cyrkulacji pieniądza w obiegu lokalnym

Projekty wsi  tematycznej lub zaawansowana specjalizacja 
wsi

Ukształtowane centrum wsi, ogólny ład przestrzenny

Dostosowanie projektów prywatnych do programu odnowy 
wsi.

Stowarzyszenie odnowy wsi (lub inna 
organizacja) w roli instytucji rozwoju 
lokalnego

Zorganizowana aktywność kluczowych 
grup mieszkańców

Planowanie strategiczne oraz 
kompleksowe i szczegółowe planowanie 
przestrzenne

5-8



Polega na pokonywaniu barier i zaspokajaniu
oczekiwa ń i aspiracji społeczno ści wiejskiej .

Początkiem jest jedno lub kilka w miar ę prostych przedsi ęwzięć startowych,
których podstawowym celem jest uzyskanie sukcesu integruj ącego mieszka ńców
wokół przyj ętego programu odnowy wsi.

Powodzenie pozwala realizowa ć szereg projektów o du żym znaczeniu dla
usuwania podstawowych problemów i zaspokojenia najpilniejszych potrzeb .

Pierwszy etap (fazy A + B)

usuwania podstawowych problemów i zaspokojenia najpilniejszych potrzeb .
Zwykle projekty dotycz ą różnych dziedzin życia i nie koniecznie s ą ze sob ą

powi ązane.

Na tym etapie odnowa wsi jest zwrócona „do wewn ątrz”
wsi, skupia si ę na korzy ściach dla lokalnej społeczno ści oraz
wzmacnia jej potencjał, tak aby w kolejnym etapie było
możliwe zwrócenie kierunku działa ń na zewnątrz .



Drugi etap polega na okre śleniu i wygenerowaniu
„produktów wsi” i zaproponowaniu ich społecze ństwu.

Wieś zmierza ku specjalizacji w wybranym rodzaju lub
temacie działa ń oraz do ukształtowania specyficznego
wizerunku miejscowo ści.

Realizowane s ą wzajemnie powi ązane projekty, dzi ęki którym wie ś wyró żnia
się na tle otoczenia . Często są to oryginalne pomysły urządzenia przestrzeni

Drugi etap (fazy C + D)

się na tle otoczenia . Często są to oryginalne pomysły urządzenia przestrzeni
publicznej oraz niepowtarzalne pod wzgl ędem formy i tre ści imprezy masowe o
zasięgu gminnym a nawet regionalnym. Wie ś generuje koszyk towarów i usług,
ofert ę kooperacji i partycypowania w jej życiu społecznym.

Drugi etap skierowany jest „na zewn ątrz” wsi, prowadzi do
rynkowej obecno ści wsi w obiegu i wymianie dóbr,
zaistnienia w społecze ństwie i gospodarce opartych na
wiedzy.

Wieś uzyskuje korzy ści zapewniaj ąc sobie stabilne
podstawy dalszego rozwoju .



Zmiana świadomo ści i zaanga żowania 
społeczno ści lokalnej  w procesie 

odnowy wsi

świadomość zaangażowanie

Społeczno ść lokalna:

poinformowana   i   zainteresowana

Fazy 
odnowy

A startu poinformowana   i   zainteresowana

akceptuj ąca      i   uczestnicz ąca

zainspirowana     i   współdziałaj ąca

kreuj ąca  i  kooperuj ąca

A startu

B pokonania  
barier

CC obrania    obrania    
kierunkukierunku

DD całościowacałościowa



Akcja „Wieś przyszłości” 
- zadania -

Infrastruktura rozwoju 

•• OgólnodostOgólnodostęępna pna sala sala 
dostosowana do dostosowana do 
przedsiprzedsięęwziwzięćęć szkoleniowych szkoleniowych i i 
wykorzystywana w tym celu na wykorzystywana w tym celu na 
rzecz mieszkarzecz mieszkańńcówców.

•• OgólnodostOgólnodostęępna pna sala sala 
komputerowa z funkcją komputerowa z funkcją 
telepracy i/lub etelepracy i/lub e--learningulearningu..

•• OgólnodostOgólnodostęępna pna sala sala 
dostosowana do dostosowana do 
przedsiprzedsięęwziwzięćęć szkoleniowych szkoleniowych i i 
wykorzystywana w tym celu na wykorzystywana w tym celu na 
rzecz mieszkarzecz mieszkańńcówców.

•• OgólnodostOgólnodostęępna pna sala sala 
komputerowa z funkcją komputerowa z funkcją 
telepracy i/lub etelepracy i/lub e--learningulearningu..

Organizacja i strategia

• Zorganizowane przywództwo 
wsi będące organizacja 
pozarządową ze statusem 
osobowości prawnej lub 
dysponujące możliwości 
oddziaływania przez taką / 
takie organizacje, zarządzające  
rozwojem miejscowości  przy 
zaangażowaniu ogółu 

• Zorganizowane przywództwo 
wsi będące organizacja 
pozarządową ze statusem 
osobowości prawnej lub 
dysponujące możliwości 
oddziaływania przez taką / 
takie organizacje, zarządzające  
rozwojem miejscowości  przy 
zaangażowaniu ogółu 

Projekty

• Ustalone i wdrażane:                
a. projekty wzmacniające 
tożsamość i życie wspólnotowe 
społeczności wiejskiej, 
b. projekty rozwijające wiodący, 
specyficzny, temat, kluczowy dla 
konstruowania oferty wsi dla 
społeczeństwa,
c. przedsięwzięcia kształtujące 

• Ustalone i wdrażane:                
a. projekty wzmacniające 
tożsamość i życie wspólnotowe 
społeczności wiejskiej, 
b. projekty rozwijające wiodący, 
specyficzny, temat, kluczowy dla 
konstruowania oferty wsi dla 
społeczeństwa,
c. przedsięwzięcia kształtujące telepracy i/lub etelepracy i/lub e--learningulearningu..

•• InternetInternet dostdostęępny dla ogółu pny dla ogółu 
mieszkamieszkańńców. ców. 

• Strona www wsi jako 
platforma komunikacji między 
mieszkańcami oraz źródło 
informacji o życiu i ofercie wsi.

•• „Dom Mieszka„Dom Mieszkańńców”ców” jako jako 
miejsce spotkamiejsce spotkańń spospołłecznoecznośści ci 
wiejskiej i zorganizowanej wiejskiej i zorganizowanej 
pracy poszczególnych grup i pracy poszczególnych grup i 
śśrodowisk wiejskich, rodowisk wiejskich, 
wspieranej przez personel.wspieranej przez personel.

•• Urządzone  Urządzone  „Centrum wsi”„Centrum wsi” z z 
funkcją  plenerowych spotkań funkcją  plenerowych spotkań 
integracyjnych.integracyjnych.

telepracy i/lub etelepracy i/lub e--learningulearningu..

•• InternetInternet dostdostęępny dla ogółu pny dla ogółu 
mieszkamieszkańńców. ców. 

• Strona www wsi jako 
platforma komunikacji między 
mieszkańcami oraz źródło 
informacji o życiu i ofercie wsi.

•• „Dom Mieszka„Dom Mieszkańńców”ców” jako jako 
miejsce spotkamiejsce spotkańń spospołłecznoecznośści ci 
wiejskiej i zorganizowanej wiejskiej i zorganizowanej 
pracy poszczególnych grup i pracy poszczególnych grup i 
śśrodowisk wiejskich, rodowisk wiejskich, 
wspieranej przez personel.wspieranej przez personel.

•• Urządzone  Urządzone  „Centrum wsi”„Centrum wsi” z z 
funkcją  plenerowych spotkań funkcją  plenerowych spotkań 
integracyjnych.integracyjnych.

zaangażowaniu ogółu 
mieszkańców. 

• Sprecyzowana wizja wsi i
wynikająca z niej strategia
rozwoju, sporządzone i
realizowane plany działania
krótko i długookresowego.

zaangażowaniu ogółu 
mieszkańców. 

• Sprecyzowana wizja wsi i
wynikająca z niej strategia
rozwoju, sporządzone i
realizowane plany działania
krótko i długookresowego.

c. przedsięwzięcia kształtujące 
przestrzeń publiczną, budujące 
specyfikę wsi.

• Nawiązana współpraca 
zewnętrzna, uczestnictwo w 
programach współpracy.

c. przedsięwzięcia kształtujące 
przestrzeń publiczną, budujące 
specyfikę wsi.

• Nawiązana współpraca 
zewnętrzna, uczestnictwo w 
programach współpracy.



Akcja „Wieś przyszłości” 
- infrastruktura rozwoju -

ZadanieZadanie11. Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć
szkoleniowych i wykorzystywana w tym celu na rzecz mieszkańców.

Standardy wykonania:
1.1 Ogólnodostępna sala, tzn. nie ma 

ograniczeń w jej wykorzystaniu na cele 
edukacyjne i szkoleniowe podmiotów edukacyjne i szkoleniowe podmiotów 
lub grup osób oraz czasu 
udostępniania. 

1.2 Sala w zakresie organizacji i wyposażenia 
umożliwia przeprowadzenie 
jednodniowego przedsięwzięcia 
szkoleniowego dla grupy minimum 25 
osób

1.3 Można potwierdzić nie incydentalne 
wykorzystanie sali do przedsięwzięć 
szkoleniowych

Lasowice Wielkie

Kielcza



Akcja „Wieś przyszłości” 
- infrastruktura rozwoju -

ZadanieZadanie 2.2. Ogólnodostępna sala komputerowa z funkcją telepracy 
i/lub e-learningu.

Standardy wykonania:

2.1 sala komputerowa obejmuje kilka 
stanowisk wyposażonych w sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem, 

2.2 sala komputerowa jest ogólnodostępna, 
tj. istnieje możliwość korzystania przez 
wszystkie zainteresowane osoby. 

2.3 stworzono warunki do telepracy i/lub e-
learningu poprzez odpowiednie 
wyposażenie, oprogramowanie, 
udostępnione aplikacje, możliwość 
indywidualnego korzystania ze stanowisk 
komputerowych i fachową pomoc.

ZadanieZadanie 3.3. Internet dostępny dla ogółu 
mieszkańców. 

Solec

Żyrowa



Akcja „Wieś przyszłości” 
- infrastruktura rozwoju -

ZadanieZadanie 4.4. Strona www wsi pełniąca funkcję platformy komunikacji pomiędzy
mieszkańcami oraz źródła informacji o życiu i ofercie wsi.

Standardy wykonania:

4.1 społeczność lokalna 
posiada odrębną stronę 
www swojej wsi, 

4.2 strona www jest 
regularnie aktualizowana 
i zawiera informacje o 
faktach oraz 
wydarzeniach minionych i 
przyszłych,

4.3 strona daje możliwość 
wymiany informacji 
pomiędzy mieszkańcami.



Akcja „Wieś przyszłości” 
- infrastruktura rozwoju -

ZadanieZadanie 5.5. Dom Mieszkańców jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i 
zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich, wspieranej przez
personel (etatowy i/lub wolontariat). 

Standardy wykonania:
5.1. Dom Mieszkańców jest wyodrębnionym budynkiem

/lokalem./lokalem.

5.2. Dom Mieszkańców jest do dyspozycji społeczności

wiejskiej.

5.3. Nie ma ograniczeń w wykorzystaniu Domu Mieszkańców

na spotkania i zorganizowaną pracę poszczególnych organizacji.

5.4. Zasady udostępnienia Domu Mieszkańców są ustanowione

i podane do publicznej wiadomości.

5.5. Funkcjonowanie Domu Mieszkańców jest oparte o 

zorganizowaną i zaplanowaną pracę wolontariuszy lub

pracowników etatowych (wspierają pracę organizacji, grup 

mieszkańców, poszczególnych środowisk wiejskich).

Biedrzychowice

Biedrzychowice



Akcja „Wieś przyszłości” 
- infrastruktura rozwoju -

ZadanieZadanie 6.6. Urządzone  Centrum wsi
z funkcją  plenerowych spotkań 
integracyjnych.

Kamionek

Kamień Śląski



Akcja „Wieś przyszłości” 
- organizacja i strategia -

ZadanieZadanie 7.7. Zorganizowane przywództwo wsi będące organizacja pozarządową
ze statusem osobowości prawnej lub dysponujące możliwości oddziaływania przez
taką / takie organizacje, zarządzające rozwojem miejscowości przy
zaangażowaniu ogółu mieszkańców. 

Standardy wykonania:
7.1 Przywództwo wsi ma formalne umocowanie 

do prowadzenia procesu odnowy (rozwoju 
wsi), jako stowarzyszenie, rada sołecka lub 
grupa osób reprezentująca wiejskie 
organizacje, które uzgodniły między sobą 
formułę współdziałania.

7.2. Przywództwo wsi dysponuje statusem 
osobowości prawnej

7.3. Przywództwo przyjęło odpowiedzialność za 
rozwój wsi i fakt ten jest powszechnie znany w 
społeczności wiejskiej.

7.4. Ustalono formuły współdecydowania 
mieszkańców o kierunkach rozwoju wsi i 
podejmowanych działaniach.

Kadłub



Akcja „Wieś przyszłości” 
- organizacja i strategia -

ZadanieZadanie 8.8. Sprecyzowana wizja wsi i wynikająca z niej strategia rozwoju , 
sporządzone i realizowane plany działania krótko i długookresowego.

Standardy wykonania:

8.1. Istnieje aktualny dokument 
określający wizję rozwoju wsi i 
strategię (cele i kierunki działania).

8.2. Na podstawie wizji i strategii 
określane są plany działania na dłuższą 
i krótszą perspektywę czasową.

8.3. Zostały uzgodnione i przyjęte sposoby 
i terminy aktualizowania wizji i 
strategii. 

8.4. Zostały uzgodnione i przyjęte sposoby 
oraz terminy formułowania planów i 
działania na kolejne okresy.



Akcja „Wieś przyszłości” 
- projekty -

a) projekty wzmacniające tożsamość i życie 
wspólnotowe społeczności wiejskiej 
b) projekty podnoszące jakość życia mieszkańców
c) projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat -
kluczowy dla konstruowania oferty wsi  

a) Jełowa

ZadanieZadanie 9. 9. Ustalone i wdrażane:

kluczowy dla konstruowania oferty wsi  
d) przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń publiczną, 
budujące specyfikę wsi.

c) Chrzelice d) Kamień Śląskib) Łaziska



Akcja „Wieś przyszłości” 
- projekty -

ZadanieZadanie 10. 10. Uczestnictwo w zewn ętrznych projektach / 
programach współpracy .

Kuniów

Przechód

Bobrowa



Akcja „Wieś przyszłości” 
- otwarte konkursy ofert -

280 000

475 154

248 665

276 680
2009 Ilość złożonych

wniosków:
- 22 (2007r.)
- 38 (2008r.)

220 000

250 000

292 909

473 080

210 234

248 665

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

2007

2008

zł

Kwota przyznanego dofinansowania Kwota na którą złożono wnioski

Kwota dostępnego w budżecie wsparcia

- 38 (2008r.)
- 40 (2009r.)

Ilość 
dofinansowanych

wniosków:
- 16 (2007r.)
- 19 (2008r.)
- 26 (2009r.)



Akcja „Wieś przyszłości” 
- efekty dofinansowania -

1. Wsparcie powstania sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt 
multimedialny

2007 2008 2009 SUMA

Liczba sal 
szkoleniowych

11 15 23 49

2. Wsparcie powstania sal komputerowych – dwu, trzy stanowiskowych

3. Powstało dodatkowo 19 stron www

szkoleniowych

2007 2008 2009 SUMA

Liczba sal 
komputerowych

3 6 6 15



Konkurs Piękna Wieś Opolska 
- wybrani laureaci -

Pilszcz (2005)

Kamień Śląski (2004)

Brynica (2009)

Kadłub (2008)



Konkurs Piękna Wieś Opolska - uczestnictwo

Lata Kategorie
Łączna liczba 
uczestników 

1999 Wsie, zagrody 59
2000 37
2001 Projekty 45
2002 60

402003 40
2004 51
2005 52
2006 48

2007
Wsie w kategorii 
Najlepszy start 51

2008
Wsie w kategorii "Wie ś 

przyszło ści" 55
2009 63

SUMA 561



Liczba stron www sołectw oraz adresów mailowych
w latach 2007 – 2009 



Strony internetowe sołectw województwa opolskiego w 2009 roku  

Byczyna

DomaszowiceNamysłów

Kluczbork

Świerczów

Wołczyn Gorzów
Śląski

Praszka

Rudniki

Radłów

Olesno
Lasowice

Wielkie

Pokój

Murów

Popielów
Brzeg

Skarbimierz

Olszanka

Lewin 
Brzeski

Dobrzeń
Wielki

Łubniany

Dobrodzień

Zębowice

Ozimek

Kolonowskie

Lubsza

Niemodlin

Grodków
Dąbrowa

Opole

Turawa

Chrząstowice

Wilków

2009 rok

Liczba sołectw
posiadających 
stronę www

% sołectw
posiadających 
stronę www

Skoroszyce

Łambinowice

Tułowice

Komprachcice

Prószków

Tarnów 
Opolski Izbicko

Strzelce 
Opolskie

Jemielnica
Zawadzkie

Pakosławice
Kamiennik

Otmuchów

Nysa Korfantów

Głuchołazy
Prudnik

Biała

Lubrza

Strzeleczki

Gogolin

Głogówek

Walce

Krapkowice
Zdzieszowice

Leśnica

Ujazd

Kędzierzyn
- Koźle

Głubczyce

Pawłowiczki

Reńska 
Wieś

Bierawa

CisekPolska 
Cerekiew

Baborów

Kietrz
Branice

Paczków

Gminy w których powstały strony internetowe sołectw

Strony internetowe opolskich sołectw

147 24,26%



Sale komputerowe i szkoleniowe

powstałe w ramach Programu Odnowy Wsi i programów zewnętrznych

Byczyna

DomaszowiceNamysłów

Kluczbork

Świerczów

Wołczyn Gorzów
Śląski

Praszka

Rudniki

Radłów

Olesno
Lasowice

Wielkie

Pokój

Murów

Popielów
Brzeg

Skarbimierz

Olszanka

Lewin 
Brzeski

Dobrzeń
Wielki

Łubniany

Dobrodzień

Zębowice

Ozimek

Kolonowskie

Lubsza

Niemodlin

Grodków
Dąbrowa

Opole

Turawa

Chrząstowice

Wilków

2007 - 2009

Sale 
szkoleniowe 
powstałe w 
ramach OW

Sale 
komputerowe 

powstałe w 
ramach OW

Sale 
komputerowe 

powstałe w 
ramach WI

49 15 36

Paczków

Skoroszyce

Łambinowice

Tułowice

Komprachcice

Prószków

Tarnów 
Opolski Izbicko

Strzelce 
Opolskie

Jemielnica
Zawadzkie

Pakosławice
Kamiennik

Otmuchów

Nysa Korfantów

Głuchołazy
Prudnik

Biała

Lubrza

Strzeleczki

Gogolin

Głogówek

Walce

Krapkowice
Zdzieszowice

Leśnica

Ujazd

Kędzierzyn
- Koźle

Głubczyce

Pawłowiczki

Reńska 
Wieś

Bierawa

CisekPolska 
Cerekiew

Baborów

Kietrz
Branice

Gminy w których powstały sale komputerowe/szkoleniowe

Sale komputerowe powstałe w ramach programu „Wioska internetowa”

Sale  szkoleniowe powstałe dzięki wsparciu Programu odnowy wsi

Sale komputerowe powstałe dzięki wsparciu Programu odnowy wsi

źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO


