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1. Wstęp 
 

Konkurs grantowy „Opolskie EDUKO 2017” jest zadaniem realizowanym w ramach projektu pn. 

„Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018”, dofinansowanego ze środków budżetu 

Województwa Opolskiego oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda 

Kultura 2016–2018.  

W 2016 roku przeprowadzono pierwszy konkurs w ramach którego zrealizowano 10 projektów za 

łączną kwotę dofinasowania 87 tys. zł. Środki te, pozwoliły na m.in. rozwój współpracy pomiędzy 

podmiotami reprezentującymi sferę kultury i edukacji, której efektem były przedsięwzięcia z zakresu 

edukacji i animacji kulturowej, skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych. Łącznie 

projekty grantowe będą realizowane przez 40 podmiotów z terenu województwa opolskiego. 

Głównym celem konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017” jest rozwój i promocja edukacji 

kulturowej rozumianej jako wszelkie działania które przygotowują różne jednostki (podmioty 

konkursu) do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Efektem działań mają być podobnie jak 

w 2016 roku przedsięwzięcia, o wysokiej jakości merytorycznej, z zakresu edukacji i animacji 

kulturowej, skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych1.  

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów grantowych, zgodnie z założeniami konkursu, w 

szczególności mają: 

• przyczyniać się do nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem edukacji i kultury na obszarze 

województwa opolskiego, 

• budować i pogłębiać współpracę pomiędzy sektorem edukacji i kultury, reprezentowanym 

przez różne podmioty np. osoby fizyczne, instytucje kultury i oświaty, organizacje pozarządowe 

działające na terenie województwa opolskiego, 

• podnosić jakość oferowanego wsparcia, 

• zapewniać trwałość podejmowanych działań po zakończeniu jego realizacji. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ewaluacja wniosków złożonych w ww konkursie 

grantowym. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji 

ewaluacji. Ewaluacja jest instrumentem stałego podnoszenia jakości prowadzonych działań i 

standardem dobrego zarządzania. Istotne jest jednak aby w systemie tym nie koncentrować się jedynie 

na samym procesie /przyjmowania, oceny, realizacji zgodnie z planem projektów/ ale na jego efektach, 

jego trafności, czyli temu czemu cały system ma służyć.  

Aby dokonać ewaluację wniosków złożonych w konkursie granowym należy posłużyć się kilkoma 

najważniejszymi kryteriami oceny, są to: 

• Skuteczność - która pozwoli ocenić czy działania (realizacja projektów granowych) przyczyniły 

się do realizacji celów projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018”; 

• Efektywność – która pozwoli określić relacje pomiędzy wartością poniesionych nakładów w 

stosunku do uzyskanych efektów; 

                                                           
1 Regulamin konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017” (http://edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/konkurs-
grantowy-opolskie-eduko-2017-3.html) 
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• Użyteczność – która pozwoli ocenić rzeczywiste efekty realizacji projektów grantowych, także 

te nieprzewidziane, oraz ich wpływ na rozwój edukacji kulturowej województwa opolskiego, 

• Trwałość – która pozwoli ocenić czy osiągnięte efekty są trwałe po zakończeniu interwencji 

oraz zostaną utrzymane w przyszłości, 

• Adekwatność/Trafność, określającą czy rezultaty wytworzone podczas realizacji projektów 

odpowiadają potrzebom określonym zarówno w Diagnozie jak i badaniach prowadzonych 

przez samych projektodawców. 

 

Z uwagi na czas realizowanego badania, obecnie dokonana zostanie analiza wniosków jakie złożono w 

konkursie – edycja 2017 roku. Szczególnej analizie poddano wnioski, które otrzymały dofinansowanie. 

Charakterystyka projektów dotyczy w szczególności: 

• opisu wnioskodawców: 

o na jakich obszarach  

o i przez kogo będą realizowane projekty; 

• zakresu merytorycznego zaplanowanych działań: 

o kto będzie odbiorcą ostatecznym projektów,  

o jaki jest główny katalog działań, 

o jakie problemy mają zostać rozwiązane dzieki zaplanowanym działaniom 

projektowym. 

Na podstawie dokonanej analizy wypracowano rekomendacje strategiczne i operacyjne, które mogą 

zostać wykorzystane przez instytucje regionalne w przeszłych projektach wspierających rozwój 

opolskiej edukacji kulturowej.  

Natomiast pełna ewaluacja wniosków według ww kryteriów oceny dokonana zostanie w IV kwartale 

2017 po badaniu zrealizowanych lub będących w fazie końcowej realizacji projektów grantowych.  
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2. Konkurs grantowy - 2017 rok 
 

W drugiej edycji konkursu granowego w 2017 roku wpłynęło 48 wniosków na łączną kwotę 452.302,36 

zł. Załącznik 1 przedstawia pełną listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie oraz listę wniosków 

odrzuconych.  

W wyniku dokonanej oceny 40% złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie, z czego już 1/3 

wniosków po pierwszym etapie oceny (tabela 1).  

Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

W wyniku pierwszego etapu oceny merytorycznej, 15 wniosków zostało zaakceptowanych (otrzymały 

ocenę powyżej 27 pkt na 30 pkt możliwych do otrzymania). Zaakceptowana kwota dofinansowania na 

realizację tych wniosków wyniosła 122 462,66 zł. Sześć wniosków przekazano do etapu drugiego /w 

tym negocjacji dofinansowania/, w wyniku którego cztery z nich zostały zaakceptowane do 

dofinasowania. Kwota dofinansowania tych wniosków została zmniejszona w wyniku 

przeprowadzonych negocjacji i ogólne przyznane dofinansowanie wyniosło dla ww. czterech wniosków 

27 537,34 zł.  

Ostatecznie liczba zaakceptowanych projektów w 2017 roku wyniosła 19, na łączną kwotę 

dofinansowania 150 000,00 zł. 

 

Tabela 1. Wnioski w Konkursie grantowym „Opolskie EDUKO 2017” 

WNIOSKI 
Liczba 

wniosków 
Kwota dofinansowania 

(zł) 

złożone 48 452 302,36 

zaakceptowane po I-wszym etapie oceny 15 122 462,66 

skierowane do II etapu 6 34 634,98 

zaakceptowane po II-gim etapie oceny 4 27 537,34 

odrzucone 29 302 302,36 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z założeniami projekty muszą być realizowane w okresie od 15 maja 2017 r. do 31 października 
2017 r. Taki tez horyzont czasowy przyjęli wszyscy wnioskodawcy. 

Budżet realizowanych projektów to zgodnie z założeniami minimalnie 5.000,00 zł brutto, maksymalnie 

10.000,00 zł brutto. Jeden z realizowanych projektów po etapie negocjacji /etap drugi oceny 

merytorycznej opiewa na 4,3 tys. zł. Wartości realizowanych projektów przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2. Wartości realizowanych projektów 

Wartość projektów Liczba projektów 

do 5 tys. zł 1 

5,1 - 6,0 tys. zł 1 

6,1 - 7,0 tys. zł 4 

7,1 - 8,0 tys. zł 5 

8,1 - 9,0 tys. zł 4 

9,1 - 10,0 tys. zł 4 

Źródło: opracowanie własne. 
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3. Rozmieszczenie przestrzenne realizowanych wniosków  
 

Projekty „Opolskie EDUKO 2017” realizowane będą w 21 opolskich miejscowościach. W konkursie 

wnioski, które otrzymały dofinansowanie złożone zostały przez instytucje/osoby z 11 opolskich 

powiatów. Tylko w jednym z powiatów – namysłowskim nie jest realizowany ani jeden projekt w 

ramach konkursu granowego. Poniższa mapa przedstawia geograficzne rozmieszczenie realizowanych 

projektów z konkursu z 2017 roku wg. miejsc, gdzie realizowane będą projekty. W przypadku dwóch 

projektów działania odbywać się będą w dwóch lokalizacjach. Sytuacja ta dotyczy projektów: 

• Ślązacy a Kresowiacy” – projekt będzie realizowany w miejscowości Popielów oraz Tarnowiec; 

• Wykopki talentów – cykl kreatywnych” – projekt realizowany w miejscowości Reńska Wieś i 

Twardawa. 

 

Mapa 1. Geograficzne rozmieszczenie projektów w ramach konkursów granowych realizowanych w ramach 

projektu „Opolskie EDUKO” w roku 2016 i 2017. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4. Wnioskodawcy  
 

Do udziału w konkursie mogły przystąpić osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz 

organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną w województwie 

opolskim, które zrealizują na terenie województwa projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej 

skierowany do dzieci i młodzieży i ich opiekunów prawnych, oparty na partnerskiej współpracy między 

sektorem oświaty i kultury2.  

Po analizie wszystkich wniosków, można dokonać umownego podziału projektodawców – liderów 

projektów, tj: 

• instytucje kultury; 

• szkoły i inne placówki oświatowe; 

• organizacje pozarządowe; 

• osoby fizyczne. 

Pomioty, które złożyły wnioski oraz te które już otrzymały dofinansowanie, w większości reprezentują 

instytucje kultury (miejskie/gminne ośrodki kultury) oraz szkoły lub inne placówki oświatowe (np. 

przedszkola, biblioteki). Najmniej wniosków zostało złożonych oraz jest realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. Sytuację tę potwierdza niewielka liczba aktywnych w województwie 

opolskim organizacji pozarządowych3.  

 
Wykres 1. Rodzaje wnioskodawców w konkursie w 2017 roku (N=48; UWAGA: liczby nie sumują się do 100% z 
uwagi na fakt, że niektóre projekty składane były przez dwóch liderów projektu) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Regulamin konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017” (http://edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/konkurs-
grantowy-opolskie-eduko-2017-3.html) 
3 Sektor organizacji pozarządowych w województwie opolskim jest niewielki, a zdecydowana większość organizacji działa w 
małej, lokalnej skali, ma nieduże budżety, nie sięga po inne niż lokalne środki finansowe. W województwie opolskim pod 
koniec 2015 roku zarejestrowanych było 3078 fundacji i stowarzyszeń (wg REGON), co stanowiło ok. 2,5% całego polskiego 
sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie, oznaczało to 31 organizacje na 10 tys. mieszkańców. Źródło: 9 
faktów o NGO w województwie opolskim, http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1996292.html (10.04.2017r) 
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Wykres 2. Rodzaje wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu grantowego w 2017 r. 
(N=19; UWAGA: liczby nie sumują się do 100% z uwagi na fakt, że niektóre projekty składane były przez dwóch 
liderów projektu) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

5. Partnerzy projektów  
 

Każdy wnioskodawca biorący udział w konkursie miał obowiązek pozyskać co najmniej jednego 

partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Partner 

musiał reprezentować inną sferę życia społecznego niż wnioskodawca oraz co najmniej jedna z tych 

osób powinna reprezentować sferę edukacji (na przykład: jeżeli aplikującym jest nauczyciel, to jego 

partnerem powinna być osoba reprezentująca instytucje kultury, podmiot lub organizację 

pozarządową zajmującą się kulturą, jeżeli aplikującą jest przedstawiciel instytucji kultury, to jego 

partnerem powinien być np. nauczyciel, szkoła lub organizacja pozarządowa działająca w obszarze 

edukacji itd.)4. 

Ponad połowa z projektów realizowana będzie przez 4-5 instytucje/podmioty/osoby. Natomiast ¼ 

projektów przez grupy od 6 do 10 partnerów. Powyżej 10 partnerów zaangażowanych ma być w jeden 

projekt, jest to projekt Spółdzielni Socjalnej Perunica z Byczyny, w ramach którego współpracować 

będzie ogółem aż 12 podmiotów.  

Ogółem w realizację wszystkich 19 projektów zaangażowanych ma być 113 podmiotów (w tym: 23 

liderów i 90 partnerów projektów). Są wśród nich szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury, 

nauczyciele, artyści.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Regulamin konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017” (http://edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/konkurs-
grantowy-opolskie-eduko-2017-3.html) 
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Wykres 3. Liczba partnerów realizujących jeden projekt (lider/rzy + partner/rzy) (N=19) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

6. Najważniejsze produkty z realizowanych projektów 
 

Efektem realizowanych 19 projektów mają być przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji 

kulturowej, skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych.  

Zgodnie z założeniami w ramach projektów realizowane będą następujące działania: 

• otwarte szkolenia/warsztaty z elementami aktywizującymi dla animatorów, edukatorów, 

nauczycieli, pasjonatów itp., zorganizowanego przez Wnioskodawcę wraz z Partnerami, 

związanego tematycznie z obszarem działań projektowych, będących przedmiotem wniosku; 

• działania edukacyjne i twórcze dedykowanych uczestnikom projektu i ich opiekunom, wśród 

których wymienić można np.: 

o warsztaty/szkolenia: 

� dziennikarskie, 
� fotograficzne, 
� teatralne/aktorskie, 
� podstaw języka migowego, 
� rękodzieła ludowego, 
� tańca i pieśni ludowych, 
� czytelniczo-edukacyjne, 
� malarskie/plastyczne, 
� filmowe, 
� pisarskie, 

� taneczne, 

o przedstawienia teatralne, taneczne;  

o plenery/wystawy fotograficzne wykonanych prac; 

o gry, w tym gry terenowe; 

o audiobooki lub książki (bajki). 
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Jedną z popularniejszych form i produktów projektów jest organizacji festynu/pikniku/happeningu dla 

szerokiej grupy odbiorców (nie tylko bezpośrednio zaangażowanych w projekt). Z produktu tego 

skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy danej miejscowości.  

Poniższy wykres prezentuje najważniejsze produkty projektów zaplanowanych w ramach konkursu w 

2017 roku.  

 

Wykres 4. Główne produkty realizowanych projektów  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 7 projektach, wśród działań projektowych, zaplanowano wyjazdy do Opola do instytucji 

regionalnych takich jak np.:  

• Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, 

• Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 

• Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach –Opolu, 

• Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 

lub do innych instytucji o zasięgu ponadlokalnym min.: 

• Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, 

• Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, 

• Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu im. Jana Pawła II. 
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7. Bezpośredni odbiorcy projektów 
 

Działania projektowe obejmowały bardzo zróżnicowane ilościowo grupy odbiorców, od 20 do 340 

bezpośrednich odbiorców. W około połowie projektów działania kierowane są do grupy poniżej 100 

osób. W projektach tych jednak znajdują się też takie działania, które skierowane będą do wszystkich 

mieszkańców, w ramach happeningów, czy festynów. Na przykład w projekcie „Światy równoległe – 

adaptacje tekstów kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych” z Kluczborka, zakłada się udział ok. 

1000 osób, które uczestniczyć będą mogły w zaplanowanych dwóch happeningach.  

 

Wykres 5. Liczba odbiorców bezpośrednich  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Projekty skierowane będą do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych. Najczęściej (63% 

projektów) projekty dedykowane są wszystkim grupom wiekowym, zarówno dzieciom, młodzieży, 

osobom dorosłym, jak i seniorom. Ciekawe i mocno uzasadnione merytorycznie są projekty skierowane 

wyłącznie do młodzieży oraz do młodzieży i seniorów (łącznie 5 projektów). Głównymi argumentami 

doboru tych grupy docelowej była chęć wzmocnienie więzi międzypokoleniowej oraz stworzenie 

atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży. 

 

Wykres 6. Rodzaje odbiorców projektów 

 

Źródło: opracowanie własne  
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12 

 

8. Główne problemy/trudności do rozwiązania których przyczynić się 

mają projekty 
 

Analizując zapisy uzasadnień projektodawców w zakresie problemów, czy trudności jakie występują na 

ich obszarach, a które mają zostać zniwelowanie lub co najmniej ograniczone poprzez realizowane 

projekty, zauważyć można przede wszystkim problemy wynikające z zagrożeń społecznych jakie 

występują w województwie opolskim. Jest to głownie problem starzejącego się społeczeństwa, 

rozwarstwienia społecznego mieszkańców, czy emigracji zarobkowych. We wnioskach wymieniano 

bardzo często problemy dot. dzieci i młodzieży, wskazując, że: 

 

„dzieci coraz więcej czasu spędzają w rzeczywistości wirtualnej, nie ponosząc konsekwencji 

życia w ‘realu’, co upośledza ich funkcjonowanie zarówno na poziomie emocjonalnym,  

jak i społecznym”.  

 

Regionalny problem „eurosieroctwa” skutku tym, że rodzice nie angażują się we wspólne z dzieckiem 

działania na rzecz jego rozwoju, edukacji, zainteresowań i pasji. 

Wskazano także na słabości systemu edukacji, czyli brak rozwoju kluczowych umiejętności społecznych 

(nauki kreatywności, ekspresji, krytycznego myślenia, odważnego wyrażania swojego zdania, 

umiejętności współpracy w grupie). Konieczne zdaniem projektodawców jest poszerzanie oferty 

edukacyjnej, wyrównywanie szans edukacyjnych, uatrakcyjnianie zajęć oraz nawiązywanie współpracy 

z środowiskiem lokalnym.  

Poniżej zaprezentowano główne wskazania beneficjentów dot. problemów/ trudności jakie występują 

na ich terenie i do rozwiązania których przyczynić się ma projekt. 

 

Tabela 2. Główne problemy/trudności do rozwiązania których przyczyni się projekt w podziale na podmioty 

których one dotyczą. 

dzieci młodzież seniorzy/osoby 
niepełnosprawne 

instytucje inne 

• ograniczone 
poczucie 
przynależności dzieci 
i młodzieży do 
lokalnej społeczności 

• brak różnorodnych 
zajęć pozalekcyjnych 

• niewystarczająca 
aktywizacja 
kulturalna młodzieży,  

• konkurencja ze 
strony świata 
wirtualnego (którego 
młode pokolenie nie 
odbiera jako źródła 
potencjalnego 
zagrożenia  

• niski udział 
młodzieży w 
współtworzeniu 
inicjatyw 
kulturalnych 

• niska świadomość 
własnego potencjału 
twórczego wśród 
młodzieży  

• brak lub ograniczone 
więzi 
międzypokoleniowe 

• zapobieganie 
alienacji starszego 
pokolenia 

• wykluczenie z 
uczestnictwa w 
działaniach 
kulturalno-
edukacyjnych 
osób/grup z 
niepełnosprawnościa
mi 

• uwrażliwienie na 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych 
w dostępie do 
kultury, 

• niska współpraca 
między lokalnymi 
instytucjami 
edukacyjno-
kulturowymi 

• niska współpraca 
między lokalnymi 
instytucjami 
edukacyjno-
kulturowymi a 
samorządem 
lokalnym 

• niska współpraca 
pomiędzy szkołami, 
szkołami a 
samorządem 
lokalnym 

• utrudniony/ogranicz
ony dostęp do 

• słabe wykorzystanie 
zasobów 
kulturowych regionu 

• brak autorytetów i 
osób które inspirują 
do podejmowania 
działań lokalnych 

• brak/zanikająca 
wiedza nt. kultury 
ludowej/ historii z 
danego obszaru 

• niska świadomość 
historyczna i 
etnograficzna  

• brak poczucia więzi z 
regionem 

• wyjazdy/emigracja 
zarobkowa (starzenie 
się społeczeństwa) 
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• brak propozycji 
spędzania wolnego 
czasu przez młodzież 

• przełamanie bariery 
nieśmiałości 
(kompleksów) 
uczniów ze szkół 
wiejskich/małych 
miejscowości 

wykorzystanie ich 
potencjału 
twórczego 

 

profesjonalnych 
/regionalnych/ 
instytucji 
kulturalnych 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W identyfikacji problemów, a przede wszystkim do określania potrzeb edukacji kulturowej beneficjenci 

głownie wykorzystali wiedzę opartą na własnym doświadczeniu, rozmowach z mieszkańcami 

(potencjalnymi odbiorcami projektów). W większości przypadków projektodawcy wskazywali na 

opracowaną w ramach projektu "Edukacja kulturowa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018" diagnozę stanu 

edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. W przypadku siedmiu projektów źródłem wiedzy o istniejących 

problemach były własne badania, w tym przeprowadzona ankietyzacja np. w szkołach.  

 

9. Podsumowanie i rekomendacje 
 

Konkurs grantowy „Opolskie EDUKO 2017”, będący już druga edycją naboru na projekty z zakresu 

edukacji kulturowej dowodzi dużego potencjału opolskich animatorów.  

Analizując przedmiot zaplanowanych działań projektowych widać że pomysły na te projekty pochodzą 

w większości z warsztatów i szkoleń zorganizowanych w ramach projektu „Edukacja kulturowa 

Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018”. Animatorzy zostali także wyposażeni w wiedzę dot. 

przygotowywania wniosków. Pisanie projektów, planowanie działań, czy pozyskiwanie partnerów było 

także przedmiotem wcześniejszych szkoleń i zostało skutecznie wykorzystane (wszystkie złożone 

wnioski przeszły bezbłędnie ocenę formalną).  

Zwiększenie kwoty dofinansowania na konkurs przez samorząd województwa opolskiego pozwoliło na 

realizację większej liczby wniosków, przez co zwiększyło możliwość włączenia w działania szersze 

grono odbiorców ostatecznych. Warte podkreślenia jest duże zaangażowanie partnerów do działań 

projektowych.  

Pełnej oceny projektów z konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017” będzie można dokonać po 

zakończeniu lub co najmniej w końcowej fazie ich realizacji. Dopiero wtedy, jak wskazano już we 

wstępie niniejszego opracowania, będzie można określić efektywność, użyteczność i skuteczność tych 

projektów.  

Na obecnym etapie na pewno możemy wskazać na trafność zaplanowanych działań w kontekście 

przeprowadzonych analiz potrzeb.  

Podsumowując dokonaną analizę wniosków wskazać można wstępne rekomendacje warte rozważenia 

przez instytucje publiczne (w tym samorząd województwa) w kontekście przyszłych działań 

wspierających edukację kulturową w województwie opolskim. Lista ta zostanie zweryfikowana po 

zaplanowanej na IV kwartał 2017 roku ewaluacji wszystkich działań z 2017 roku dla projektu „Edukacja 

kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018” (w tym realizowanych już projektów grantowych). 
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Rekomendacje strategiczne: 

o Zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w działania edukacji 

kulturowej. 

/przygotowanie dedykowanych szkoleń/warsztatów dla NGO’s, pokazywanie dobrych 

praktyk z udziałem NGO’s /przykłady regionalne, krajowe, międzynarodowe/; 

• Zwiększenie zaangażowania instytucji regionalnych we współpracę z lokalnymi 

animatorami kultury; 

• Stworzenie bazy dobrych praktyk / działań z zakresu edukacji kulturowej w 

województwie opolskim /nie tylko projektów z konkursów grantowych EDUKO/ 

/baza ta powinna być ogólnie dostępna np. na portalu edukoopolskie.pl/ 

 

Analizując dokumentację projektową wypracowano rekomendacje operacyjne, które mogą być 

przydatne w organizacji kolejnych tego typu projektach grantowych. Propozycje te dotyczą formularzy 

wniosków i formularzy oceny wniosków. 

Rekomendacje operacyjne: 

• Dot. formularzy wniosków: 

o Jednoznaczne wskazanie przez projektodawców we wniosku miejscowości, gdzie 

realizowany będzie projekt; 

o Konieczność wprowadzania przez wnioskodawców wskaźników produktu w sposób 

mierzalny /ze wskazaniem sposobu mierzenia/. 

/przykładowe wskaźniki: liczba odbiorców bezpośrednich w podziale na najważniejsze 

grupy wiekowe – dzieci, młodzież , seniorzy; liczba odbiorców pośrednich – np. uczestników 

festynów; liczba szkoleń/warsztatów – ewentualnie liczba godzin; liczby inny produktów – np. 

przedstawień teatralnych, filmów wystaw zdjęć itd./,  

• Dot. kart oceny: 

o Wprowadzenie podziału ogólnej liczby punktów na każdy element ocenianego 

podpunktu. 

/ogólna liczba punktów powinna zostać rozdzielona na poszczególne zagadnienia jakie 

są oceniane w danym punkcie/ 
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Załącznik 1. Lista wniosków  
 

 Wnioski, które otrzymały dofinasowanie   

     

lp Tytuł projektu Wnioskodawca 
Miejsce 

realizacji 
 Kwota 
dotacji  

1 
Pamiętnik fotografią pisany – 
pasjonująca Opolszczyzna 

Małgorzata Wenszka Zdzieszowice     10 000,00    

2 To co dla nas ważne Fundacja Da Radę Otmuchów        9 800,00    

3 Kulturka i Humorek Fundacja Laboratorium Zmiany Niemodlin        9 800,00    

4 
Kultura ludowa po dwóch stronach 
Prosny 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Rudnikach 

Rudniki        9 260,00    

5 
Światy równoległe – adaptacje tekstów 
kultury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Katarzyna Juranek-Mazurczak Kluczbork        8 950,00    

6 Love Ludowe - Etno Dizain Ewa Kruszyna Gorzów Śląski        8 750,00    

7 Audioatlas czlowieka. Vol.1 - Kolonowskie 
Biblioteka i Centrum Kultury w 
Kolonowskiem 

Kolonowskie        8 550,00    

8 Dajmy im skrzydła! 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w 
Prudniku "Nasza Trójka" 

Prudnik        8 430,00    

9 Podróż do średniowiecznej Byczyny Spółdzielnia Socjalna Perunica Byczyna        8 000,00    

10 
Na warsztacie słowa i muzyki – 
niepełnosprawni w kulturze 

Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Komprachcicach 

Komprachcice        8 000,00    

11 
Wyzwól swoja wyobraźnię – zostań 
twórcą! 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Nysie 

Nysa        8 000,00    

12 Rodzinny Skarbiec Sztuki 
II Liceum Ogólnokształcące 
w Brzegu 

Brzeg - 
Żłobizna 

       7 839,50    

13 
Jesteśmy artystami – bawimy się i 
tworzymy sami 

Publiczne przedszkole nr 1 w 
Praszce 

Praszka        7 350,00    

14 
Rozczytany Baborów – literatura źródłem 
inspiracji plastyczno- muzyczno-
tanecznych 

Alicja Szuba / Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Baborowie 

Baborów        7 000,00    

15 
Czym jest szczęście mówią bajki…- w 
przestrzeni wielokulturowości Śląska 
Opolskiego 

Regionalny Zespół Placówek 
Wsparcia Edukacji i PBW 

Domecko        6 861,00    

16 
Wykopki talentów – cykl kreatywnych 
działań kulturalnych 

Miejski Ośrodek Kultury 
w Kędzierzynie-Koźlu 

Reńska Wieś, 
Twardawa 

       6 672,16    

17 Człowiek – to brzmi dumnie 
Gminny Ośrodek Kultury i 
Rekreacji w Dąbrowie 

Chróścina        6 500,00    

18 Ślązacy a Kresowiacy 
Samorządowe Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji w Popielowie 

Popielów, 
Tarnowiec 

       5 700,00    

19 Historia i sztuka łączą pokolenia 
Gminne Centrum Kultury 
w Białej 

Biała        4 537,34    
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Wnioski odrzucone 
     

lp Tytuł projektu Wnioskodawca 
Miejsce 

realizacji 
Kwota dotacji 

1 Bo Ty i Ja to teatry dwa… Strzelecki Ośrodek Kultury Strzelce Op.     10 000,00    

2 Młode Muzyczne Olesno Ewa Korzeniowska Praszka     10 000,00    

3 Świadkowie nieznanych historii 
Opolskie Towarzystwo 
Fotograficzne 

Opole     10 000,00    

4 … i gitara 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Kietrzu 

Kietrz     10 000,00    

5 
To moja bajka – cykl zajęć twórczych dla 
kluczborskich rodzin 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych Fabryka Zmian 

Kluczbork, 
Opole 

    10 000,00    

6 
Dźwięczna historia czyli legendy i mity 
Opolskie 

Łukasz Szuba Opole     10 000,00    

7 Napoleoni XXI wieku Stowarzyszenie OSIEDLOK Zdzieszowice     10 000,00    

8 Mamo Tato - poczuj ten rytm fundacja BluesOpole Opole     10 000,00    

9 Poznaj swoje okolice 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Kocury i Malichów "Brzozowa 
Dolina" 

Kocury, 
Dobrodzień 

       9 990,00    

10 Kulturalnie… bliżej siebie Małgorzata Małysiak Opole        9 900,00    

11 
Kreatywne warsztaty plastyczne z panią Di 
Maggio 

Artysta plastyk Bożena Kurek-Di 
Maggio 

Krapkowice        9 898,00    

12 Buty naszych możliwości Justyna Jurasz Grodków        9 874,00    

13 
Niepełnosprawni - pełnosprawni w 
teatrze 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. 
Tuwima w Krapkowicach 

Krapkowice        9 867,00    

14 Improwizacje pod chmurką 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
14 im. Adama Mickiewicza 

Opole        9 860,00    

15 Nakręćmy to razem Ośrodek Kultury w Niemodlinie 
Niemodlin, 
Gracze 

       9 826,00    

16 Historia Gminy zatrzymana w kadrze Monika Kabat Gosławice        9 800,00    

17 Mój Głos Jak Dzwon Wojciech Poprawa Kluczbork        9 750,00    

18 Folk jest cool - odsłona II Łubniański Ośrodek Kultury Łubniany        9 500,00    

19 Kultura łączy pokolenia 
Iwona Sarnowska, Jolanta 
Rychlicka, Wiesław Okaj 

Byczyna, 
Wołczyn 

       9 400,00    

20 
Wspólne korzenie, edukacja i wspólna 
praca – społeczność lokalną wzbogaca 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Popielowie 

Popielów        9 300,00    

21 
Zawodowe BOOM. Warsztaty z zakresu 
umiejętnego planowania przyszłości 

Anna Maria Mykicka Prudnik        8 825,00    

22 Wokół średniowiecza Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic Opole        8 470,00    

23 
Uczniowie na start! Rower moja 
bezpieczna przygoda 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy Lubsza        8 301,09    

24 Plastyka gra w teatrze Zespół Szkół w Pietrowicach Głubczyce        7 880,00    

25 Słomiane Wariacje 
Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy 
Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej 
Jasienie 

Jasienie        7 800,00    

26 Taniec Ponad Podziałami - TPP Krzysztof Kowalczyk Brzeg        7 280,00    

27 
Czy Wikingowie byli w Lewinie Brzeskim? 
– tajemnica zatopionej dłubanki 

Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna 

Lewin Brzeski        6 790,59    

28 Opolskie podarki dla księżnej Wioli 
Przedszkole Publiczne nr 33 
KAROLINKA 

Opole        6 281,55    

29 Muzealne spotkania z nauką i sztuką 
Powiatowe Muzeum Ziemi 
Głubczyckiej 

Głubczyce        4 800,00    
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