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Projekt 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 

W 2016 ROKU 
 

 

1. Udział w imprezach oraz organizacja stoisk wystawienniczych Śląska Opolskiego                 

w kraju i za granicą. 

L. p. Nazwa targów Termin 

1 Tour Salon - Poznań 12-14.02.2016 

2 Reise & Camping – Essen (Niemcy) 24-28.02.2016 

3 ITB – Berlin (Niemcy) 09-13.03.2016 

4 Infotour – Hradec Kralove (Czechy) 11-12.03.2016 

5 GLOBalnie - Katowice 18-20.03.2016 

6 Tourtec – Jelenia Góra 06-07.05.2016 

7 Atrakcje Regionów - Chorzów 13-15.05.2016 

8 W stronę Słońca - Opole 20-22.05.2016 

9 VIII Festiwal Opolskich Smaków - Opole 26-28.08.2016 

 
Działalność targowa Stowarzyszenia była oparta na promocji województwa opolskiego 
m.in. w sąsiednich województwach, promując w szczególności Szlak Kulinarny Opolski 
Bifyj, szlaki rowerowe, piesze, spływy kajakowe oraz największe atrakcje turystyczne.               
W trakcie większości targów stoisko województwa opolskiego było wzbogacone 
(jednocześnie bądź wymiennie) ofertą warsztatów malowania „Porcelany Opolskiej”, 
prowadzonych przez „Cepelię Opolską”, jak również warsztatów paleontologicznych 
prowadzonych przez „JuraPark” w Krasiejowie. Niezależnie od organizacji 
wystawiennictwa województwa opolskiego na targach w kraju i za granicą, OROT 
przekazywał materiały informacyjno – promocyjne na inne imprezy turystyczne 
organizowane przez UMWO i innych partnerów. 
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2. Wydawnictwa. 

 Folder dotyczący prezentacji członków Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego 
Informator. Szlak Kulinarny Opolski Bifyj, 20 000 egz. (projekt otrzymał dofinansowanie             
w ramach Programu KSOW 2014 – 2020); 
 

 Przewodnik turystyczny województwa opolskiego w języku rosyjskim Опольская 
Силезия: замки, дворцы  и многое другое, 2 000 egz. (projekt otrzymał 
dofinansowanie z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego); 
 

 Ulotka promująca Szlak kulinarny Opolski Bifyj. Poznaj najlepsze opolskie smaki,                
20 000 sztuk (projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki                     
w ramach projektu pn.: Wsparcie procesu certyfikacji i rekomendacji Szlaku Kulinarnego 
Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”). 
 

 

3. Projekty realizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej. 
 
 Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla Województwa 

Opolskiego na lata 2016 – 2017: 
 

 Realizacja projektu pn.: „Promocja dziedzictwa kulturowego, regionalnych 
produktów tradycyjnych, kultury i atrakcji turystycznych obszarów wiejskich 
województwa opolskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 
Berlin 2016”; Projekt dotyczył prezentacji województwa opolskiego podczas targów 
ITB 2016 w Berlinie; Budżet całkowity projektu: 86 786,45 zł. Wkład finansowy                
z OROT wyniósł 39 341,02 zł. Realizacja: luty – kwiecień 2016 r.  
           

 Realizacja projektu pn.: „Wsparcie promocji i rozwoju sieciowania Szlaku 
Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj”; W ramach projektu 
zrealizowano 5 następujących zadań: cykl siedmiu szkoleń tematycznych; dwie 
wizyty studyjne dla członków szlaku (w Małopolsce i w Kraju Morawsko-Śląskim  
w Republice Czeskiej); wizytę studyjną na szlaku kulinarnym dla dziennikarzy                    
i blogerów kulinarnych; udział w dwóch imprezach turystycznych i kulinarnych:               
w Chorzowie i Opolu; wydanie folderu „Informator. Szlak kulinarny Opolski Bifyj” – 
20 000 egzemplarzy. Budżet całkowity projektu: 115 775,67 PLN; Realizacja: 
marzec – listopad 2016 r. 

 
Realizacja powyższych projektów nie ma odzwierciedlenia w dokumentacji finansowej za 
2016 rok (bilans oraz rachunek zysków i strat), gdyż wszelkie rozliczenia obsługiwane były 
bezpośrednio przez Instytucję Pośredniczącą – Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego. 
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 Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna 2014-2020 Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska (2 projekty). Koncepcje projektów są poprawioną wersją dwóch 
poprzednich, które w 2015 roku nie otrzymały dofinansowania. Poprzednie wersje 
zostały poddane korekcie (m.in. finansowej) i ponownie złożone do konkursów 
ogłoszonych w 2016 r. Początek realizacji projektów przypada na 2017 r. 

 
 Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-

czeskim. Celem projektu jest opracowanie koncepcji długodystansowej trasy 
rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych, przy 
uwzględnieniu dotychczasowych rowerowych polityk, strategii i kierunków działań 
regionów polskich oraz czeskich. Zostanie również stworzona „mapa drogowa“ oraz 
strategia marketingowo-promocyjna, które będą narzędziem wspomagającym                     
i koordynującym prowadzenie działań inwestycjnych w obszarze pogranicza. Budżet 
całkowity Projektu: 700 243,99 EURO, Budżet OROT: 90 032,50 EURO, 
dofinansowanie z EFRR 85%. Realizacja: lata 2017-2019. 

 
 Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego 

„Wspólne dziedzictwo”. Celem projektu jest stworzenie trwałej, zintegrowanej 
sieci współpracy w zakresie turystyki na obszarze polsko-czeskiego pogranicza. 
Współpraca ta oparta będzie na dziedzictwie przyrodniczym oraz kulturalnym po 
obu stronach granicy. Będzie ona miała za zadanie wspierać branżę turystyczną, 
tworzyć i promować produkty turystyczne, łączyć istniejące szlaki Turystyczne                
w szlaki transgraniczne, integrować istniejące oferty w kompleksowe 
transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza. Całość działań ma prowadzić do 
wydłużenia pobytów turystów na obszarze polsko-czeskiego pogranicza oraz do 
podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego.  
Budżet całkowity projektu: 2 756 024,91 EURO, Budżet OROT: 356 963,50 EURO, 
dofinansowanie z EFRR 85%. Realizacja: lata 2017-2020. 

 
 OROT był partnerem Projektu Tourism for All realizowanego przez Europejskie 

Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. w ramach Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkiego. Celem Projektu było propagowanie idei projektowania 
uniwersalnego, zwanego też projektowaniem dla wszystkich (Design for All)                        
w  obszarze turystyki. Turystyka osób niepełnosprawnych, osób z dysfunkcjami, 
starszych, rodziców itd. oznacza konieczność pokonywania przeciwności, barier 
architektonicznych oraz braku informacji. Działania projektowe miały za zadanie 
zwrócić uwagę na konieczność projektowania miejsc i usług turystycznych 
uwzględniających zasady projektowania uniwersalnego, aby planując podróż, 
determinacja, odwaga, przebojowość oraz gotowość rezygnacji z części własnego 
komfortu, by pokonać czyhające po drodze bariery, była w coraz mniejszym stopniu 
koniecznością. Projekt składał się z trzech elementów: warsztatów, konferencji oraz 
wystawy prezentującej dobre rozwiązania przestrzeni i produktów w turystyce. 
Partnerstwo OROT było bezkosztowe. 
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4. Projekty realizowane w ramach dotacji centralnych  
 

 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
pn.: Wsparcie procesu certyfikacji i rekomendacji Szlaku Kulinarnego Województwa 
Opolskiego „Opolski Bifyj”. W ramach projektu przeprowadzono proces certyfikacji lokali 
gastronomicznych pretendujących do bycia członkami Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj. 
Zainicjowano działania marketingowe w obrębie promocji Szlaku m.in. poprzez cykl 
audycji radiowych Radia Opole (relacjonowanych także w mediach społecznościowych – 
facebook), w których przedstawiano każdego członka Szlaku oraz potrawy tradycyjne 
dostępne w danym obiekcie. Ponadto utworzono Opolski Klub Smakosza, który będzie 
systemem rekomendacji, w ramach którego przewidziane zostało nagradzania lojalnych 
klientów. Goście będą mogli na specjalnie do tego zaprojektowanej i wydanej  karcie 
zbierać pieczątki w restauracjach zrzeszonych w Szlaku. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości 
pieczątek na kartach będzie można zrealizować bon lub odebrać nagrody w jednej                      
z restauracji współtworzących Opolski Klub Smakosza. Przeprowadzono cykl pięciu 
profesjonalnych szkoleń dla restauratorów, który miał na celu dobrze merytorycznie 
przygotować branżę do stworzenia odpowiedniej usługi oraz produktu turystycznego. 
Oprócz szkoleń przygotowano również materiały rzeczowe takie jak: certyfikaty w formie 
dyplomów do powieszenia wewnątrz lokali, metalowe tabliczki do powieszenia na 
zewnątrz lokali, nalepki zamieszczane w widocznych miejscach w lokalach, wkładki do 
kart dań zawierające serwowane potrawy Regionalne, ulotki promujące Szlak, gadżety w 
postaci toreb z juty, przeznaczone m.in. do nagród w Klubie Smakosza, gadżety w postaci 
fartuchów, przeznaczone m.in. do nagród w Klubie Smakosza, karty Klubu Smakosza dla 
klientów, pieczątki Klubu Smakosza dla lokal. 
Budżet całkowity: 86 371,74 PLN, dofinansowanie: 38 050,80 PLN. Realizacja: marzec-
grudzień 2016 r. 

 

 Złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki pn.: VisitOpolskie – katalog 
produktów turystycznych Śląska Opolskiego w języku niemieckim. Całkowita wartość 
projektu: 138 775,00 PLN. Z MSiT 68 600,00 PLN, z OROT 56 675,00 PLN. Wniosek 
dotyczył stworzenie katalogu w ilości 5.000 egzemplarzy oraz aplikacji mobilnej w postaci 
przewijanej książki. Projekt nie otrzymał dofinansowania. 

 

 Złożenie wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn.: System bezpłatnego                                      
i ogólnodostępnego poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego w zakresie usług 
turystycznych. Całkowita wartość projektu: 91 484,52 PLN. Z FIO 69 084,52 PLN; z OROT 
22 400,00 PLN. Projekt nie otrzymał dofinansowania. 

 
 
5. Projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz aplikacja             

z innych źródeł. 
 
 Realizacja projektu pn.: Wydanie przewodnika turystycznego województwa opolskiego  

w języku rosyjskim oraz wsparcie organizacji Forum Turystycznego Polska-Rosja  
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w województwie opolskim; Zadanie składało się z dwóch integralnych części: wydanie 
profesjonalnego rosyjskojęzycznego przewodnika po Śląsku Opolskim oraz wsparcie 
organizacji XIII Forum Turystycznego Polska-Rosja „ETO POLSZA” odbywającego się 
terminie 2-5 listopada 2016 roku na terenie Opolszczyzny. W Forum wzięło udział                 
34 przedstawicieli rosyjskich biur podróży,40 touroperatorów z całej Rosji oraz 
przedstawicieli Zagranicznych Ośrodków POT-u; Budżet całkowity – 28 039,99 PLN; 
dofinansowanie: 15 000 PLN. Realizacja: czerwiec-grudzień 2016 r. 
 

 Realizacja projektu pn.: Promocja walorów turystycznych oraz prezentacja oferty 
turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych. 
Zadanie polegało na promocji walorów województwa opolskiego oraz prezentacji oferty 
turystycznej na największych międzynarodowych targach turystycznych w kraju                         
i zagranicą. Budżet całkowity: 32 896,30 PLN; dofinansowanie: 14.000,00 PLN. 
Realizacja: luty-sierpień 2016 r. 

 
 Pozyskanie wsparcia finansowego z Samorządu Województwa Opolskiego na realizację 

projektu pn.: Promocja regionu - wykonanie oryginalnych materiałów promocyjnych. 
W ramach projektu zrobiono i zakupiono: 200 sztuk breloków do kluczy w postaci 
ręcznie zdobionych kroszonek drewnianych wielkości jaja przepiórczego, 200 sztuk 
miodów regionalnych w słoikach o pojemności 35 ml z etykietą, 200 sztuk podkładek 
pod mysz okrągłych z nadrukiem tradycyjnego wzoru opolskiego, 70 sztuk kubków 
ręcznie malowanych ze wzorem opolskim. Budżet całkowity: 12 093,75 PLN; 
dofinansowanie: 9 993,75 PLN. Realizacja: wrzesień – listopad 2016 r. 

 
 Pozyskanie wsparcia finansowego z Samorządu Województwa Opolskiego na realizację 

projektu pn.: Wsparcie procesu certyfikacji i rekomendacji Szlaku Kulinarnego 
Województwa Opolskiego "Opolski Bifyj". Utworzono system rekomendacji i wykonano 
materiały rzeczowe służące do aktywnej promocji Szlaku. Budżet całkowity: 32 780 PLN; 
dofinansowanie: 10 000 PLN. Realizacja: sierpień-wrzesień 2016 r. 
 

 Pozyskanie wsparcia finansowego na szkolenia dla pracowników w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Środki przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. 
Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 12 180,00 PLN i tym samym objął 
indywidualnym kursem językowym (j. niemiecki i angielski) dwóch pracowników OROT. 

 
 

6. Pozyskanie nowych członków OROT:  
 

Władze OROT oraz Dyrektor OROT w roku 2016, tak jak w latach poprzednich, podjęli 
rozmowy z władzami gmin i powiatów, hotelami, właścicielami atrakcji turystycznych, 
zmierzające do zwiększenia ilości członków Stowarzyszenia, szczególnie wśród 
samorządów i wiodących firm województwa opolskiego. W 2016 r. do OROT przyjęto             
22 nowych członków. 
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 Samorządy: 
1. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle 
2. Gmina Dąbrowa 
3. Gmina Głogówek 

 
 Firmy i pozostali: 

 
1. Orbis S.A. Warszawa, Oddział Hotel Mercure Opole 
2. Aerovis Mariusz Boba Sp. Jawna, Opole 
3. Kajaki Wiking, Chróścina 
4. Opolskie Dziouchy. Sandra Murzicz, Opole 
5. AXA MARKETING Sp. z o.o., Łódź – Zamek w Niemodlinie 
6. Usługi Gastronomiczno – Rekreacyjne Pinkawa Urszula, Restauracja 

Ratuszowa w Strzelcach  Opolskich 
7. BEVER Sp. z o. o. – Hotel I Restauracja “Bajka” 
8. Party Kajaki Robert Sklorz, Staniszcze Małe 
9. FLY – Consulting Robert Drohomirecki, Opole – przeloty balonem 
10. REHA VITAL Alicja Toma, Siołkowice Stare 
11. Uniwersytet Opolski 
12. Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem 

 
 Stowarzyszenia: 

1. Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego PROFIL 
2. Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej 
 

 5 członków Indywidualnych 
 
W dniu 21.01.2016 r. podczas posiedzenia Zarządu OROT została podjęta Uchwała                           
o skreśleniu z listy OROT 19 członków, którzy zalegają ze składkami od dwóch lat i więcej.  
Stan członków OROT na dzień 31.12.2016 - 163  
 

 
 

16 78 19 50 

CZŁONKOWIE 

Samorządy 

Firmy i pozostali 

Stowarzyszenia 

Indywidulani 



                                     

  

 

 

 

 

 

Adres Korespondencyjny - Kontaktowy: 

ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel./fax.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522  

e-mail: info@orot.pl, info@ocit.pl 

www.orot.pl; www.visitopolskie.pl  

NIP: 754 27 48 106, KONTO BOŚ: 27 1540 1229 2055 4603 1112 0002 

St
ro

n
a 

7 

 
7. Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną. 
 

Jak co roku zostało podpisane „Porozumienie o Współpracy pomiędzy POT i OROT na rok 
2016”.  Przedmiotem porozumienia jest współpraca celem Rozwoju i promocji Turystyki 
obszaru Polski a w tym głównie województwa opolskiego. Działania związane z realizacją 
porozumienia przeszły na rok 2017. 
 

 Udział i partnerstwo OROT w pierwszej pilotażowej akcji „Polska za pół ceny”, 
przeprowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki a koordynowanej przez POT.              
W przedsięwzięciu wzięło udział prawie 400 partnerów z całego kraju, między innymi 
restauratorzy, hotelarze, gestorzy atrakcji turystycznych, którzy przygotowali ofertę usług 
w obniżonych cenach. Skorzystało z niej ponad 60 tys. Polaków.  
Z województwa opolskiego udział w Akcji brali: 

1. Dom Kultury „Zamek” w Otmuchowie 
2. Bastion Św. Jadwigi w Nysie 
3. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu 
4. Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie - JuraPark 
5. Zamek Książęcy Niemodlin 
6. Orbis S.A. Mercure w Opolu 
7. Wypożyczalnia kajaków w Zagwiździu 
8. Hotel Bajka w Grodźcu 
9. Hotel Kręgielnia Szara Willa Opole 
10. Moszna Zamek 

 Organizacji XIII Forum Turystycznego Polska-Rosja „ETO POLSZA” odbywającego się 
terminie 2-5 listopada 2016 roku na terenie Opolszczyzny. W Forum wzięło udział                  
34 przedstawicieli rosyjskich biur podróży z całej Rosji oraz przedstawicieli Zagranicznych 
Ośrodków POT-u 

 
 Członkowstwo i czynny udział Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski 

Bifyj” w Konsorcjum „Polskich Szlaków Kulinarnych”, działającego przy Polskiej 
Organizacji Turystycznej; 

 
 Dalsza aktywna działalność OROT w ramach „Forum ROT”. Udział w obradach Forum ROT 

– POT – LOT: w Lublinie 03-04.06.2016 r. oraz w Starych Jabłonkach 14-16.11.2016 r.  
 
 

8. Współpraca OROT na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 
 
 Współpraca z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej (14 biur) na 

świecie, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego i ukraińskiego. Współpraca 
polega przede wszystkim na organizacji imprezy typu study Tour study Press, wspólnym 
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wystawiennictwie na imprezach targowych, przekazywaniu materiałów wydawniczych  
i promocyjnych wedle zainteresowania turystów i kontrahentów oraz przesyłaniu 
informacji o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach turystycznych, kulturalnych, 
sportowych w województwie opolskim.  
 

                           
 Kontynuacja współpracy z Krajem Kralovohradeckim oraz stowarzyszeniem KUKS 

(Republika Czeska) – wspólne wystawiennictwo na targach, wydawnictwa itp.  
 
 Kontynuacja współpracy z Krajem Morawsko-Śląskim. Współpraca związana  

z projektem w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.: Wsparcie Promocji 
 i rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj” 
 i dotyczyć będzie organizacji wizyty studyjnej dla członków Szlaku Kulinarnego Opolski 
Bifyj w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Szlaku Kulinarnego Kraju Morawsko-
Śląskiego. 

 
 

9. Współpraca na szczeblu regionalnym. 
 
Od czasu powstania, OROT wypracowała sobie silną pozycję w Regionie, przez co stała się 
spoiwem dla branży turystycznej w województwie opolskim. W 2016 roku, tak jak w latach 
poprzednich, współpracowaliśmy bardzo blisko z Samorządem Województwa Opolskiego – 
głównym regionalnym partnerem, w tym z Departamentem Kultury, Sportu i Turystyki 
UMWO, Departamentem Promocji i Współpracy z Zagranicą UMWO, Departamentem 
Programów Operacyjnych UMWO czy Departamentem Rolnictwa UMWO, otrzymując 
wydatne wsparcie i realizując z powodzeniem wiele przedsięwzięć (m.in. promocja podczas 
imprez targowych i wystawienniczych, wydawnictwa). OROT przekazała na ręce Marszałka 
Województwa Opolskiego opracowanie dotyczące propozycji zadań do realizacji w zakresie 
promocji turystycznej, w szczególności dalszego rozwoju portalu VisitOpolskie.pl oraz kuchni 
tradycyjnej, regionalnej oraz kulinariów. 
W lutym 2016 roku odbyło się spotkanie między: UMWO, OROT, samorządami powiatowymi 
i gminnymi, komercyjnymi przewoźnikami z terenu województwa opolskiego oraz 
administratorami największych atrakcji turystycznych. Spotkanie dotyczyło możliwości 
utworzenia sezonowego połączenia komunikacyjnego Opole – Jurapark Krasiejów oraz Opole 
- Moszna i Opole – Góra Św. Anny. W sierpniu 2016 roku w Urzędzie Marszałkowski odbyło 
się spotkanie dotyczące dalszej Promocji województwa opolskiego. Gospodarzem spotkania 
był Marszalek Województwa Opolskiego a uczestniczyły w nim wybrane departamenty 
UMWO i OROT. 
 
 
10. Imprezy z cyklu „Study Tour”. 

 
 W dniach 17.10 – 19.10. 2016 r. W dniach 17-19 października 2016 roku na zaproszenie 

Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej nasz Region odwiedziło 8 dziennikarzy 
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oraz blogerów kulinarnych, w tym Panowie Krzysztof Dutkiewicz oraz Piotr Perczyński  
z kanału telewizyjnego Kuchnia+, Pan Piotr Chabzda z magazynu „SlowLife”, Państwo 
Adriana i Mateusz Baran prowadzący bloga www.poracoszjesc.pl, Pani Agnieszka 
Jasińska prowadząca bloga www.kulinarnenawigacje.pl – uczestniczka najnowszej edycji 
programu „Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia”, Pani Antonina Kolo prowadząca bloga 
www.burczymiwbrzuchu.pl , a także Pan Łukasz Majchrowski prowadzący bloga 
www.food2.pl . Wizyta odbyła się w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2016-2017 ze 
środków Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 – Instytucja 
Zarządzająca PROW na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 W dniach 24-25 października 2016 roku Członkowie Szlaku Kulinarnego Województwa 

Opolskiego „Opolski Bifyj” wybrali się w podróż po smakach województwa 
małopolskiego. Celem wizyty było odwiedzenie wybranych obiektów gastronomicznych 
zrzeszonych w „Małopolskiej Trasie Smakosza” oraz poznanie zasad działalności 
restauracji na szlaku, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązanie 
bezpośrednich relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Wizyta odbyła się w ramach Planu 
Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa 
opolskiego na lata 2016-2017 ze środków Schematu II Pomocy Technicznej PROW na 
lata 2014-2020 – Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. 

 
 W dniach 23-24 listopada 2016 roku Członkowie Szlaku Kulinarnego Województwa 

Opolskiego „Opolski Bifyj” odbyli podróż po szlaku kulinarnym „Jak šmakuje 
Moravskoslezsko“  Kraju Morawsko-Śląskiego w Republice Czeskiej. Celem wizyty było 
poznanie funkcjonującego szlaku kulinarnego za granicami Polski, poznanie 
uwarunkowań historyczno kulturowych oraz sposób sieciowania obiektów  
i współpracy członków  na innym szlaku. Wizyta odbyła się w ramach Planu 
Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa 
opolskiego na lata 2016-2017 ze środków Schematu II Pomocy Technicznej PROW na 
lata 2014-2020 – Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. 

 
 W dniu 03 listopada 2016 r. touroperatorzy z 34 rosyjskich biur podróży, którzy 

uczestniczyli XIII Polsko – Rosyjskie Forum Turystyczne „ETO POLSZA!”, przy wsparciu 
Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mieli okazję, zwiedzić interesujące                    
z perspektywy turysty rosyjskiego atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, poznać 
historię regionu oraz zasmakować potraw tradycyjnych. Goście odwiedzili m.in.: Park 
Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Hotel Hugo Business & SPA ***, Zamek w Mosznej, 
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. oraz Pałac w Sulisławiu  

 
 
11. Konkursy oraz wydarzenia 
 

http://www.poracoszjesc.pl/
http://www.kulinarnenawigacje.pl/
http://www.burczymiwbrzuchu.pl/
http://www.food2.pl/
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 Otrzymanie przez OROT Nagrody Magellana 2015 za wydawnictwo Opolski Bifyj. 
Przyjazny Przewodnik Kulinarny; publikacja okazała się najlepszym przewodnikiem 
kulinarnym w Polsce 2015 roku. Nagrody Magellana to najwyższe i najważniejsze 
wyróżnienie w kraju w tej dziedzinie; Wśród nagrodzonych, OROT był jedynym 
przedstawicielem sektora publicznego, konkurując ze znanymi i uznanymi 
wydawnictwami, działającymi od wielu lat na rynku księgarskim. Nagroda Magellana 
została powołana w 2008 roku w celu uhonorowania najbardziej wartościowych 
publikacji turystycznych (albumów, przewodników, map itp.). W 2016 roku o nagrody 
rywalizowało 45 tytułów zgłoszonych przez 20 firm wydawniczych. Organizatorem 
Konkursu jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, który zajmuje się zagadnieniami rynku 
wydawniczo-księgarskiego adresowanymi do szerokiego grona osób zainteresowanych 
tematyką książkową. Wręczenie nagród odbyło się na Stadionie Narodowym  
w Warszawie gdzie odbywały się Międzynarodowe Targi Książki. 
 

 Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat OROT”. Przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną już po raz ósmy (od 
2009 roku).  Spośród 19 nadesłanych zgłoszeń Certyfikaty OROT przyznane zostały 
następującym produktom: 
 
 Bajkowy świat na zamku w Mosznej (dla Moszna Zamek Sp. z o.o.) 
 Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (dla Urzędu Miasta Opole) 
 Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdza Nysa (dla Urzędu Miejskiego w Nysie) 
 Lato kwiatów w Otmuchowie (dla Urzędu Miejskiego w Otmuchowie) 
 Wojewódzkie Święto Karpia (dla Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”)  

 
Wyróżnienie zostało przyznane: 

 
 Event Hostel - za innowacyjne i atrakcyjne miejsce noclegowe dla turysty. 

 
Kapituła Konkursu zdecydowała, że do etapu ogólnopolskiego zostaną zgłoszone 
następujące produkty turystyczne: 
 
 Bajkowy świat na zamku w Mosznej  
 Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – zdobył Certyfikat Polskiej Organizacji 

Turystycznej dla Najlepszego Produkty Turystycznego 2016 
 Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdza Nysa 

 
Dodatkowo spośród wymienionych trzech produktów Kapituła jednomyślnie 
wybrała Bajkowy świat na zamku w Mosznej i zgłosiła go do konkursu 
internetowego (Certyfikat Internautów). Spośród produktów turystycznych, które 
otrzymały w latach ubiegłych Certyfikaty POT, do ubiegania się o najwyższe wyróżnienie 
– Złoty Certyfikat POT, zgłoszone zostały Dni Twierdzy Nysa.  
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 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna została laureatem w Konkursie Głównym 
na Najlepszą Organizację Pozarządową Województwa Opolskiego „Opolska 
Niezapominajka 2015”, oraz laureatem w głosowaniu internautów dla najlepszej 
organizacji pozarządowej województwa opolskiego.  

 
 

12. Certyfikacja punktów Informacji Turystycznej w województwie opolskim. 
 
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej już po raz szósty przeprowadziła we 
współpracy z POT proces certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej na terenie 
województwa opolskiego. W czerwcu 2016 roku została ogłoszona możliwość poddania się 
certyfikacji (dla nowych punktów oraz dla już certyfikowanych chcących podnieść kategorię). 
W dniach od 5 do 15 lipca 2016r. Regionalna Komisja Certyfikacyjna odwiedziła                                  
i skontrolowała 14 zgłoszonych do certyfikacji Punkty Informacji Turystycznej                                     
w Województwie Opolskim:  

 Punkt Informacji Turystycznej w Zawadzkiem otrzymał 3 gwiazdki,  
 Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach otrzymał kategorię 1 gwiazdki, 
 Punkt Informacji Turystycznej  w Nysie „Bastion Św. Jadwigi” w Nysie utrzymał 

kategorię 4 gwiazdek, 
 Centrum Informacji Turystycznej w Kamieniu Śląskim utrzymał kategorię 2 gwiazdek,  
 Miejska Informacja Turystyczna w Opolu utrzymała kategorię 4 gwiazdek,  
 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej w Opolu (OCIT) otrzymał kategorię                      

3 gwiazdek, 
 Punkt Informacji Turystycznej w Turawie, utrzymał standard 2 gwiazdek,  
 Punkt Informacji Turystycznej przy Oleskim Muzeum Regionalnym utrzymał standard 

1 gwiazdki,  
 Punkt Informacji Turystycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku 

otrzymał kategorię 4 gwiazdek, 
 Punkt Informacji Turystycznej w Jemielnicy otrzymał kategorię 3 gwiazdek, 
 Punkt Informacji Turystycznej w SSM w Wieszczynie otrzymał kategorię 2 gwiazdek, 
 Punkt Informacji Turystycznej w Pokoju otrzymał kategorię 2 gwiazdek,  
 Centrum Informacji Turystycznej w Brzegu otrzymał kategorię 1 gwiazdki, 
 Punkt Informacji Turystycznej w Górze Św. Anny otrzymał kategorię 1 gwiazdki.  

 
 
13. Opolskie Centrum Informacji Turystycznej oraz portal Visitopolskie.pl 
 
W ramach swojej działalności Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna nadal prowadziła 
Opolskie Centrum Informacji Turystycznej, które cały czas pełni zarówno funkcję centralnej 
jednostki zajmującej się informacją turystyczną i działaniami promującymi region jako całość, 
ale także jest miejscem, gdzie uzyskać można informacje, czy materiały szczegółowe                       
z praktycznie większości terenu naszego województwa.  
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Ważnym akcentem działalności Centrum była bieżąca aktualizacja regionalnego portalu 
turystycznego www.visitopolskie.pl. Aktualizacji podlegała nie tylko baza noclegowo-
gastronomiczna, znajdująca się na portalu, ale także kalendarium wydarzeń, bieżące 
Aktualności z dziedziny turystyki w regionie, a także wszystkie inne kategorie informacji, 
zawarte na portalu. Tym samym portal był i jest najpełniejszym i najbardziej aktualnym 
źródłem informacji dla osób odwiedzających województwo opolskie, bądź to w celach 
turystycznych, ale też biznesowych, szkoleniowych, rodzinnych, itp. Co ważne, portal 
internetowy VisitOpolskie.pl od początku posiadał swoje konto na portalach 
społecznościowych, gdzie na bieżąco prezentowane były najważniejsze informacje dotyczące 
wydarzeń turystycznych, kulturalnych, czy sportowych, odbywających się  w województwie 
opolskim w 2016 roku. W roku 2016 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło 
ponad 3 000 turystów z Polski jak i z zagranicy:  Niemiec, Czech, Japonii, Hiszpanii, Francji, 
Szwajcarii Słowacji, Anglii, Holandii. Regionalny portal turystyczny www.visitopolskie.pl 
odwiedziło około 150 tysięcy internautów. Opolskie Centrum Informacji Turystycznej czynne 
jest: w miesiącach październik - kwiecień od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 oraz 
maj – wrzesień 9:00 -17:00 oraz w każdą sobotę od 9:00 do 16:00. 
 
Statystyki dotyczące wejść na www.visitopolskie.pl:  

 

 

http://www.visitopolskie.pl/
http://www.visitopolskie.pl/
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14. Koło Przewodników Terenowych i Pilotów Wycieczek OROT 

Koło działa od 2012 roku, w ramach struktur organizacyjnych Opolskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, jako wydzielona jednostka organizacyjna, koordynująca działalność 
licencjonowanych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w województwie 
opolskim. Członkowie koła angażowani są w przedsięwzięcia  o charakterze turystyczno-
krajoznawczym, a także w imieniu Stowarzyszenia są często współorganizatorami imprez 
turystycznych. Od roku 2014 członkowie Koła spotykają się systematycznie, za każdym razem 
w innej lokalizacji (hotel, restauracja lub atrakcja turystyczna). Każde posiedzenie jest 
powiązane ze zwiedzaniem i zapoznaniem się z ofertą firm turystycznych działających na 
terenie województwa opolskiego.  
W 2016 roku odbyły się trzy zebrania Koła Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek 
OROT. 02.02.2016 r.  spotkanie Koła Przewodników i Pilotów Wycieczek odbyło się w „Galerii 
Sztuki Współczesnej” w Opolu. Podczas spotkania Kierownik Działu Promocji Pani Anna 
Łęgowik omówiła zakres działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu oraz aktualną 
ofertę dla grup zorganizowanych. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z wystawą prac 
Pani Beaty Wiewiórki pt. "Redukcja Kolorów". 20.02.2016 r. Członkowie Koła Przewodników   
i Pilotów Wycieczek przy Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej uczestniczyli                      
w kolejnej edukacyjnej wycieczce po Opolszczyźnie. Odwiedzili m.in.: zamek w Niemodlinie, 
zamek w Mosznej, Stadninę Koni w Mosznej, która specjalizuje się w hodowli koni pełnej 
krwi angielskiej oraz szlachetnej półkrwi, oraz zapoznali się z twórczością Pana Sebastiana 
Kucharskiego z Łącznika, który głównie w oparciu o zużyte części samochodowe stworzył 
kolekcje "opolskich Transformers". 14.10.2016 r. Członkowie Koła mieli okazję zwiedzić 
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.  Liczba członków koła na dzień 31.12.2016 wyniosła                
32 osoby. 
 
 
15. Klaster Turystyczny „VisitOpolskie” 
 
Do tej pory w ramach działalności Klastra przygotowana wydana została oferta turystyczna 
województwa opolskiego w ramach Katalogu Produktów Turystycznych „VisitOpolskie”                 
(w j. polskim oraz na nośnikach CD w j. niemieckim). Z powodu braków finansowych i kadrowych 
działalność Klastra pozostaje w zawieszeniu. 
 

 
16. Szlak Kulinarny Województwa Opolskiego 
 
Funkcjonujący od 2015 roku Szlak Kulinarny Województwa Opolskiego pn.: Opolski Bifyj 
zrzesza restauracje serwujące tradycyjne dania regionalne. W  2016 r. wydano folder pn.: 
Informator. Szlak Kulinarny „Opolski Bifyj”, który zawiera informacje o Członkach Szlaku 
świadczących swoje usługi na wysokim poziomie, którzy w swoim menu łączą ścisłe 
nawiązanie do tradycji i historii naszego regionu. Głównym celem funkcjonowania szlaku 
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nadal pozostaje m.in. upowszechnianie wiedzy o kuchni regionalnej oraz produktach                       
i potrawach wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego.  
W 2016 roku Członkowie Szlaku mieli możliwość prezentowania się podczas imprez  
o charakterze targowo-wystawienniczym w kraju i zagranicą a także w różnego typu 
imprezach kulinarnych czy jarmarkach regionalnych. Członkowie w ramach realizowanych 
projektów mieli możliwość wziąć udział w szkoleniach a także odbyć dwie wizyty studyjne do 
małopolski i Republiki Czeskiej.  
Przeprowadzono proces certyfikacji, stworzono rozpoznawalny system rekomendacji oraz 
zrealizowano szkolenia uzupełniające mające na celu dopełnienie formalności związanych  
z planowanym przyłączeniem do Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj lokali gastronomicznych.  
W trakcie realizacji zadania jeden z 20 lokali nie dopełnił formalności związanych                               
z pomyślnym przejściem procesu certyfikacji, a następnie zrezygnował z członkostwa                      
w szlaku. 19 lokali z 20 spełniło warunek pierwszorzędny przyłączenia danej restauracji do 
Szlaku, czyli posiadało co najmniej cztery potrawy (lub/i dań lub/i produkty) kuchni 
tradycyjnej, składających się na zestaw obiadowy. Potrawy zgłoszone przez restauratorów 
były potrawami wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo regulamin Szlaku zabraniał przyłączenia 
lokali, które w żaden sposób nie są związane z kuchnią regionalną Śląska Opolskiego. 
Powyższe wytyczne sprawiły, że na Szlaku Kulinarnym zebrane zostały miejsca serwujące 
prawdziwe, rekomendowane przez ekspertów dania regionalne, przygotowywane na bazie 
oryginalnych przepisów. Fakt, iż w skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzili eksperci związani             
z branżą gastronomiczną, turystyczną, z promocją oraz mediami, stanowiło o jakości 
rekomendowanych lokali oraz ich wiarygodnej ofercie kulinarnej.  
Na bazie 19 lokali gastronomicznych utworzono sieć rekomendowanych obiektów, którymi 
Opolszczyzna może poszczycić się poza granicami regionu i kraju. W planach jest 
uruchomienie sprawnie działającego systemu rekomendacji, który kontynuowany może być 
również w kolejnych latach funkcjonowania Szlaku. System ten opierał się będzie zarówno na 
współudziale ekspertów z branży w procesie certyfikacji, jak i na aktywnej promocji za 
pomocą następujących materiałów rzeczowych: 

 certyfikatów w formie dyplomów, tabliczek oraz nalepek z logiem Szlaku, będących 
wskazówką dla turysty oraz wizytówką dla miejsca; 

 kart w formie DL z potrawami regionalnymi, dodatkowo dołączonych do kart 
głównych danego lokalu; 

 ulotek promujących Szlak zawierających listę obiektów do niego przyłączonych oraz 
wykaz serwowanych dań regionalnych; 

Ponadto rozpoczęto tworzenie Opolskiego Klub Smakosza, który będzie systemem 
rekomendacji, w ramach którego przewidziane zostało nagradzania lojalnych klientów. 
Goście będą mogli na specjalnie do tego zaprojektowanej i wydanej  karcie zbierać pieczątki 
w restauracjach zrzeszonych w Szlaku. 
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17. Turystyczne znaki Drogowe 
 
Kapituła Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, powołana w sprawie opiniowania 
projektów lokalizacji oznakowania drogowymi znakami turystycznymi E-22, pozytywnie 
zaopiniowała złożone wnioski przy drogach innych niż Ekspresowe i Autostrada, dla: 

 Gminy Niemodlin: Zamek Książęcy w Niemodlinie, Arboretum i Basen w Lipnie; 
Wniosek o postawienie znaku dla Zamku w Niemodlinie na Autostradzie został 
skierowany do Kapituły przy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), w skład której 
wchodzą przedstawiciele POT, ROT, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  (Dz. U. nr 220 poz.2181).  

 Zespołu klasztornego jezuitów ob. Oblatów w Bodzanowie 
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18. Praktyki i staże w OROT 
 
W 2016 roku w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odbywały się staże i praktyki 
osób z następujących szkół średnich/uczelni wyższych: Uniwersytetu Opolskiego (studentka   
z Ukrainy oraz polskich studentów), Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława 
Koraszewskiego w Opolu (dwóch uczniów z klas I-III). Uczestnicy mieli okazję poznać zasady 
funkcjonowania OROT, zasady promocji atrakcji turystycznych Regionu oraz branżę 
turystyczną województwa opolskiego. 
 


