
Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań powiatu krapkowickiego w 2015 r.        

l.p. Nazwa zadania lub projektu Nazwa programu Cel Stan realizacji Kwota całkowita Środki pozyskane Wkład własny Wykonanie

w 2015 r.

1 "Kompleksowe wspomaganie 

szkół i przedszkoli w zakresie 

doskonalenia nauczycieli w 

powiecie krapkowickim"

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki na lata 2007 – 2013

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu 

doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim 

poprzez wsparcie 24 szkół i 5 przedszkoli, spójne z ich 

zdiagnozowanymi potrzebami w okresie od 01.08.2013 r. 

do 31.07.2015 r.

Złożono w 2013 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

611 119,37 zł 611 119,37 zł 0,00 zł 229 941,07 zł

2 "Razem możemy więcej" Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki na lata 2007 – 2013

Wyrównywanie szans oraz zmniejszanie dysproporcji w 

osiągnięciach edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez organizację 

dodatkowych zajęć na terenie powiatu krapkowickiego 

w okresie od 01.05.2014r. do 30.11.2015r., uczestnictwo 

uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne tj. 

Zespołu Szkół Specjalnych im Juliana Tuwima w 

Krapkowicach oraz Zespołu Szkół im.  Jana Kilińskiego 

w Krapkowicach.

Złożono w 2013 r. Projekt 

zrealizowany. 

W trakcie rozliczania.

393 519,82 zł 334 491,83 zł 59 027,99 zł 277 732,36 zł

3 "Pod naszym niebem" Pogram Operacyjny 

Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska na lata 

2007 – 2013

Promocja markowych produktów turystycznych 

pogranicza polsko-czeskiego, rozpowszechnienie wiedzy  

o kulturze i historii oraz przemyśle regionu poprzez 

wydanie filmu promocyjnego.

Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

41 200,01 zł 39 140,01 zł 2 060,00 zł 42 200,01 zł

4 "Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1207 O 

Błażejowice – Smolarnia 

od m. Dziedzice 

do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 414 – II Etap".

Narodowy program 

przebudowy dróg lokalnych 

Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność  – Rozwój; Dotacja 

celowa na realizację zadania

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej 

poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1207 O 

Błażejowice Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 414 – II Etap (w ramach 

Narodowego programu przebudy dróg lokalnych ); 

przebudowa / poprawa bezpieczeństwa (dotacja gminy )

Złożono w 2014 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Projekt zrealizowano w 

2015 r. Zakończono 

finansową realizację 

zadania.

3 172 491,26 zł 1 786 245,64 zł 1 586 245,64 zł 3 172 491,26 zł

5 "Budowa ronda na 

skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr 1831 O 

Gogolin – Kamień Śląski 

i 1832 O Gogolin - Chorula"

Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej 

poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr 1831 O i 1832 O.

Złożono w 2015 r. 

Przewidziany do realizacji 

w 2016 r. Znajduje się na 

liście rezerwowej.

3 555 344,14 zł 1 777 672,07 zł 1 777 672,07 zł 0,00 zł

6 "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1831 O 

Gogolin – Kamień Śląski od 

km 3+038 do km 5+041 – 

Etap II"

Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej 

poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1831 O 

Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 - 

Etap II

Złożono w 2015 r. 

Przewidziany do realizacji 

w 2016 r. Znajduje się na 

liście rezerwowej.

4 542 219,78 zł 2 271 109,89 zł 2 271 109,89 zł 0,00 zł
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7 "Środa żurowa – 

obrzędowość w sercu 

Opolszczyzny"

Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020

Kultywowanie tradycji żurowych oraz prezentacja 

dorobku kulturowego i kulinarnego wśród mieszkańców 

powiatu krapkowickiego poprzez organizację dniu 23 

marca 2016 r. środy żurowej połączonej z kiermaszem 

świątecznym.

Złożono w 2015 r. 

Przewidziany do realizacji 

w 2016 r. Znajduje się na 

liście rezerwowej.

43 437,50 zł 34 315,62 zł 9 121,88 zł 0,00 zł

8 "Nowoczesne nauczanie 

naturalny wzrost kompetencji"

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2014 - 2020

Poprawa jakości kształcenia ogólnego z naciskiem na 

podniesienie u uczniów szkół prowadzących kształcenie 

ogólne z terenu powiatu krapkowickiego tj. Zespołu Szkół 

im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – gimnazjum i 

liceum, Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w 

Krapkowicach – podstawówka i gimnazjum, kompetencji 

kluczowych pozwalających na sprawne funkcjonowanie 

w życiu społecznym i zawodowym

Złożono w 2015 r. 

Oczekiwanie na ocenę. 

Projekt przeznaczony do 

realizacji w latach 2016-

2018.

993 483,75 zł 943 809,56 zł 49 674,19 zł 0,00 zł

9 "Bo liczy się zawodowy 

sukces"

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2014 - 2020

Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów 

szkół zawodowych powiatu krapkowickiego 

na regionalnym rynku pracy poprzez poprawę 

efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego, 

podniesienie jakości i skuteczności kształcenia 

zawodowego prowadzonego w dwóch szkołach 

zawodowych powiatu krapkowickiego tj. w Zespole Szkół 

im. Jana Pawła IIw Zdzieszowicach oraz w Zespole 

Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w 

Krapkowicach, poprzez realizacje na terenie 

województwa opolskiego od września 2016 r. do czerwca 

2018 r. zajęć dodatkowych, kursów, szkoleń, staży, 

praktyk, studiów podyplomowych.

Złożono w 2015 r. 

Oczekiwanie na ocenę. 

Projekt przeznaczony do 

realizacji w latach 2016-

2018.

786 961,25 zł 708 265,13 zł 78 696,12 zł 0,00 zł

10 "Krapkowice, Zespół Szkół 

Zawodowych im. Piastów 

Opolskich w Krapkowicach 

1772 r.: częściowa wymiana i 

remont konstrukcji dachu 

budynku – II etap"

Dziedzictwo kulturowe 2016 – 

Ochrona zabytków

zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim 

jest zamek, w którym mieści się Zespół Szkół 

Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 

realizowane poprzez częściową wymianę dachu.

Złożono w 2015 r. Projekt 

nie otrzymał wystarczającej 

ilości punktów na ocenie 

merytorycznej. Złożone 

zostało odwołanie. 

Oczekiwanie na decyzję 

Ministerstwa. Projekt 

przeznaczony do realizacji 

w 2016 r.

1 567 539,06 zł 783 769,53 zł 783 769,53 zł 0,00 zł
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11 "Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych 

dla regionu branżach"

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego 2014-2020

Przebudowa sal lekcyjnych na  pracownie zawodowe w 

branży chemicznej i ochrony środowiska w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Projekt zostanie złożony w 

2016 r. Środki 

zabezpieczone na 

podstawie porozumienia. 

Projekt do realizacji w 2016 

r. 

647 865,00 zł 550 685,00 zł 97 180,00 zł 0,00 zł

12 "Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1808 O 

ul. Góry Św. Anny wraz z 

budową ronda na 

skrzyżowaniu z ul. Nową w 

Zdzieszowicach". Wykonanie 

dokumentacji projektowej.

Dotacja celowa na realizację 

zadania

przebudowa / poprawa bezpieczeństwa Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Projekt zrealizowano w 

2015 r. Zakończono 

finansową realizację 

zadania.

144 200,00 zł 72 100,00 zł 72 100,00 zł 144 200,00 zł

13 "Przebudowa drogi 

powiatowej Racławiczki – 

Strzeleczki w zakresie 

budowy chodnika w 

miejscowości Ścigów – 

dz. nr 488, 118".

Dotacja celowa na realizację 

zadania

przebudowa / poprawa bezpieczeństwa Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Projekt zrealizowano w 

2015 r. Zakończono 

finansową realizację 

zadania.

122 023,84 zł 23 000,00 zł 99 023,84 zł 122 023,84 zł

14 "Przebudowa chodnika  w 

miejscowości Brożec przy ul. 

Reymonta od posesji nr 40 

do kościoła oraz od posesji nr 

67 do nr 77 i od posesjo nr 68 

do nr 72".

Dotacja celowa na realizację 

zadania

przebudowa / poprawa bezpieczeństwa Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Projekt zrealizowano w 

2015 r. Zakończono 

finansową realizację 

zadania.

127 571,36 zł 30 000,00 zł 97 571,36 zł 127 571,36 zł

15 "Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1465 O 

Kromołów – Walce w 

zakresie budowy chodnika ul. 

Mickiewicza w Walcach".

Dotacja celowa na realizację 

zadania

przebudowa / poprawa bezpieczeństwa Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Projekt zrealizowano w 

2015 r. Zakończono 

finansową realizację 

zadania.

143 734,27 zł 63 619,74 zł 80 114,53 zł 143 734,27 zł

16 "Remont chodnika przy ul. 

Osiedlowej w Rozkochowie".

Dotacja celowa na realizację 

zadania

przebudowa / poprawa bezpieczeństwa Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Projekt zrealizowano w 

2015 r. Zakończono 

finansową realizację 

zadania.

73 343,90 zł 40 000,00 zł 33 343,90 zł 73 343,90 zł
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17 "Remont nawierzchni jezdni 

ulicy Osiedlowej w 

Rozkochowie".

Dotacja celowa na realizację 

zadania

przebudowa / poprawa bezpieczeństwa Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Projekt zrealizowano w 

2015 r. Zakończono 

finansową realizację 

zadania.

16 014,60 zł 8 000,00 zł 8 014,60 zł 16 014,60 zł

18 Zakup oprogramowania dla 

zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów

Dofinansowanie ze środków 

budżetu Województwa 

Opolskiego na zakupu sprzętu 

informatycznego oraz 

oprogramowania niezbędnego 

do zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów 

i prowadzenia spraw ochrony 

gruntów rolnych

Zakończono. 

Dofinansowanie z FOGR.

36 900,00 zł 6 041,00 zł 30 859,00 zł 36 900,00 zł

19 "Lepszy start" POKL Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób 

biorących udział w projekcie.

Złożono w 2013 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

580 365,58 zł 519 427,19 zł 60 938,39 zł 2 949,86 zł

20 "Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej"

Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej  

pieczy zastępczej na rok 2015

Zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych 

umieszczeniem w pieczy zastępczej

Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

84 520,94 zł 28 616,00 zł 55 904,94 zł 84 520,94 zł

21 Projekt Program korekcyjno-

edukacyjny dla sprawców 

przemocy

Doprowadzenie do faktycznych zmian w postawach i 

zachowaniach oraz zwiększenie poczucie 

odpowiedzialności za własne czyny u osób stosujących 

przemoc w rodzinie

Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

5 076,00 zł 5 076,00 zł 0,00 zł 5 076,00 zł

22 Zakup książek do biblioteki 

szkolnej w Zespole Szkół 

Specjalnych w Krapkowicach

Książka naszych marzeń Zakup książek Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

1 250,00 zł 1 000,00 zł 250,00 zł 1 250,00 zł
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23 Organizacja wymiany 

partnerskiej z Gymnasium 

Wissen

Zdrowy Styl życia Wymiana młodzieżowa Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

5 033,16 zł 1 673,99 zł 3 359,17 zł 5 033,16 zł

24 Doposażenie  pracowni 

technik multimedialnych z 

uwzględnieniem wyposażenia  

do przeprowadze-nia  

egzaminu  potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie

Darowizna  przekazana przez  

ArcelorMittal Poland sp. 

akcyjna  z siedzibą Al. J. 

Piłsudskiego 92, 41-308 

Dąbrowa Górnicza

Stworzenie warunków kształcenia dla zawodu technik 

cyfrowych procesów graficznych

Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

30 000,00 zł 30 000,00 zł 369,49 zł 30 369,49 zł

25 Zakup materacy ochronnych 

w ramach środków 

przyznanych przez PZU

Zadanie prewencyjne Nr: 

D/000154/2015

Zabezpieczenie  ścian  sali gimnastycznej  materacami Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

850,00 zł 850,00 zł 2 049,97 zł 2 899,97 zł

26 Projekt "Europe is served", 

Umowa  Finansowa, Program 

"Uczenie się przez całe 

życie"

Program Comenius Partnerskie 

Projekty Szkół, zgodnie z 

Umową  Nr  2013-1-FR1-

COM06-49367 5

Cele projektu: podnoszenie  jakości i zwiększanie  

mobilności  uczniów i nauczycieli; podnoszenie  jakości  i 

zwiększanie liczby projektów między szkołami; 

wspieranie nauki języków obcych. Głównym założeniem  

projektu  jest umożliwienie  uczniom ze  szkół  w 

 różnych krajach europejskich, poszerzenie  horyzontów i 

wiedzy o innych  państwach, a także lepsze zrozumienie  

różnic i podobieństw kulturowych pomiędzy 

poszczególnymi krajami Europy.

Okres obowiązywania 

umowy oraz 

kwalifikowalności  kosztów" 

od 01.08.2013 do 

31.07.2015 r. Starostwo 

Powiatowe w Krapkowicach 

jest organem 

prowadzącym. Stan 

realizacji: zakończono.

62 278,00 zł 50 280,00 zł 11 998,00 zł 28 897,34 zł

27 Zadanie Prewencyjne Ratuj życie i zdrowie Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

2 400,00 zł 407,20 zł 1 992,80 zł 2 400,00 zł

28 C.A.R.E. "Uczenie się przez 

całe życie"

COMENIUS Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej 

wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich 

oraz zrozumienia jej wartości.

Złożono w 2013 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

62 631,98 zł 62 631,98 zł 0,00 zł 27 079,12 zł
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29 "Budowa strony internetowej 

dla Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach"

Brak – Konkurs MAC na 

dofinansowanie budowy lub 

dostosowania stron www do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron 

internetowych podmiotów realizujących zadania 

publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Złożono w 2015 r. 

Otrzymano dofinansowanie. 

Zakończono finansową 

realizację zadania.

33 000,00 zł 26 400,00 zł 6 600,00 zł 330,00 zł

30 Aktywizacja osób 

bezrobotnych

Działania wspierające rozwój osób bezrobotnych , 

nabywanie umiejętności i kwalifikacji przez bezrobotnych 

wymaganych przez potencjalnych pracodawców, 

wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, zwiększenie 

dostępu do usług rynku pracy i objęcie nimi jak 

największej liczby osób.

Zakończono 1 721 008,00 zł 1 721 008,00 zł 0,00 zł 1 720 528,24 zł

31 Program POWER Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie krapkowickim (I)  

współfinansowany jest  przez  

Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu 

Społecznego

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych 

poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w 

Powiecie Krapkowickim.

Zakończono 830 492,00 zł 830 492,00 zł 0,00 zł 890 059,32 zł

32 Program RPO Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych, w tym 

zwłaszcza znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy w powiecie 

krapkowickim (I) 

współfinansowany jest przez 

Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych 

powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

krapkowickim.

Zakończono 1 221 200,00 zł 1 221 200,00 zł 0,00 zł 144 539,31 zł

33 Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy

Podwyższenie kwalifikacji pracowników powyżej 45 roku 

życia.

Zakończono 338 800,00 zł 338 800,00 zł 0,00 zł 338 795,20 zł

34 JUNIOR JUNIOR – Program aktywizacji 

zawodowe absolwentów 

niepełnosprawnych

Wsparcie absolwentów niepełnosprawnych do 30 roku 

życia.

Zakończono 65 738,00 zł 31 701,00 zł 28 037,00 zł 49 286,00 zł

35 PFRON Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Zakończono 30 000,00 zł 30 000,00 zł 0,00 zł 24 621,98 zł
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36 Rezerwa Ministra Programy  na rzecz promocji 

zatrudnienia  i aktywizacji dla 

osób poniżej 25 roku życia 

i powyżej 50 roku życia, osób 

bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji oraz 

łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych w wieku 30-50 

lat. Program robót publicznych 

w rejonach wysokiego 

bezrobocia.

Wzrost wskaźnika zatrudnienia, obniżenie stopy 

bezrobocia, zwiększenie wskaźnika aktywności 

zawodowej, działania wspierające rozwój osób 

bezrobotnych , nabywanie umiejętności i kwalifikacji 

przez bezrobotnych wymaganych przez potencjalnych 

pracodawców, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, 

zwiększenie dostępu do usług rynku pracy i objęcie nimi 

jak największej liczby osób

Zakończono 888 200,00 zł 888 200,00 zł 0,00 zł 887 910,18 zł

Kwota całkowita Dofinansowanie Wkład własny Wykonanie

w 2015 r.

SUMA 22 981 812,57 zł 15 871 147,75 zł 7 307 084,30 zł 8 632 698,78 zł

14 349 113,79 zł

37 "Wykształcenie szansą na 

międzynarodowym rynku 

pracy"

Program Interreg V-A 

Republika Czeska - Polska

Poznanie zasad funkcjonowania szkolnictwa 

ponadgimn., wymiana doświadczeń  i dobrych praktyk w 

tym zakresie, budowanie relacji polsko – czeskich, 

poszukiwanie obszarów do wspólnych przedsięwzięć, 

działań, projektów zacieśnianie współpracy w zakresie 

edukacji, wzajemne poznanie kultury, obyczajów, 

zwyczajów, pokonywanie barier językowych, poprzez 

transgraniczną wymianę uczniów i nauczycieli dwóch 

szkół ponadgimn. – Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Zdzieszowicach i Zespołu Szkół Specjalnych w 

Krapkowicach.

W 2015 r. złożono fiszkę 

projektową. Projekt nie 

został złożony z uwagi na 

brak zgody czeskich 

partnerów szkół na 

wniesienie obowiązkowego 

wkładu własnego do 

projektu.

21 200,01 € 18 020,00 € 3 180 € 

(w podziale po 

10% każdy 

partner)

0,00 €

SUMA 21 200,01 € 18 020,00 € 3 180,00 € 0,00 €

Projekt niezłożony - brak zgody partnerów na wniesienie obowiązkowego wkładu własnego

Zrealizowane do 2015 r. i do realizacji w latach 2016-2018
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