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Plan prezentacji:

1. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (SAO) – informacje ogólne.

2. Tropa Verde – nagradzamy recykling (URBACT III).

3. Prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych związanych z 

gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej (RPO 

WO).

4. Inne projekty SAO.



Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

- powstało w 2013 roku,

- zrzesza 21 gmin w obszarze funkcjonalnym Opola (Opole-
miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich + 13 
gmin wiejskich),

- 337.000 mieszkańców, pow. 2370 km2,

- pełni rolę związku ZIT jako Instytucja Pośrednicząca RPO 
WO 2014-20 (EFRR/EFS = 71.400.000 euro),

- realizuje projekty własne.



Tropa Verde – nagradzamy recykling 

Historia i cele projektu



Projekt powstał w Santiago de 

Compostela w 2015 r.

Zidentyfikowany jako jedna z 

ok. 70 dobrych praktyk w UE.

Do tej pory wdrożony 

w 8 hiszpańskich miastach 

różnej wielkości.





TROPA VERDE – nagradzamy recykling!

Tropa Verde to platforma internetowa 

stworzona w celu promowania 

odpowiedzialności za środowisko. 

Użytkownicy portalu segregują odpady i 

oddają je do wybranych punktów (np. 

PSZOK) w zamian otrzymując vouchery. 

Otrzymane vouchery podlegają wymianie 

na nagrody oraz zniżki oferowane przez 

instytucje publiczne i lokalnych 

przedsiębiorców.

W ramach projektu organizowane są 

również warsztaty, akcje uliczne 

i inne działania promocyjne.



Cel:

Zachęcanie mieszkańców 

do sortowania odpadów oraz 

promowanie recyklingu poprzez 

nagradzanie zachowań

odpowiedzialnych ekologicznie.



Jak działa?

Użytkownicy portalu dostarczają 

odpady do PSZOK-ów (w tym 

mobilnych) oraz MINI PSZOK-ów 

– w zamian za vouchery 

Kontrola odpadów – zawsze czynnik 

ludzki: pracownicy PSZOK / instytucji 

współpracujących.



VOUCHER



TROPA VERDE – nagradzamy recykling!

Rodzaje nagród - przykłady:

- darmowe bilety na parkowanie, do teatru, 

muzeów, na basen, koncerty, mecze,

- zniżki w sklepach i restauracjach 

i zakładach usługowych (optyk, weterynarz, 

salon masażu, akademia tańca - 5-50%),

- darmowe usługi – np. fryzjer na pierwsze 

strzyżenie.

Liczba nagród zawsze ograniczona (określana 

przez sponsora).

Nagrody bardziej efektywne niż zniżki.

Razem = 125 sponsorów w Santiago de 
Compostela (publicznych i prywatnych).





TROPA VERDE – nagradzamy recykling!

Inne elementy projektu:

- Materiały informacyjne (ulotki, 

plakietki, instrukcje).

- Akcje uliczne.

- Warsztaty naprawy 

komputerów + innego sprzętu 

elektronicznego.



„Prowadzenie działań informacyjno –

edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”

(RPO WO 2014-20)



„Prowadzenie działań informacyjno –

edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”

Działanie 5.2 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego 
Województwa 

Opolskiego na lata 2014-
2020

Dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego

Kwota 
dofinansowania: 

806 441,75 zł



Najważniejsze działania w projekcie

Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie racjonalnej 

gospodarki odpadami na obszarze Aglomeracji Opolskiej

(razem około 400 działań):

➢ szkolenia, warsztaty, spotkania

➢ pogadanki, lekcje w szkołach, 4 konkursy

➢ tematyczne akcje społeczne

➢ kampania w mediach (prasa, radio)

➢ opracowanie materiałów edukacyjnych.



AKCJE SPOŁECZNE

ZAMIEŃ ELEKTROODPADY NA KULTURALNE WYPADY

➢ 2200 biletów do instytucji kultury w zamian za

elektroodpady.

➢ Ponad 10 ton odpadów zebranych selektywnie.

ZAMIEŃ TORBĘ FOLIOWĄ NA BAWEŁNIANĄ

➢ 2000 toreb bawełnianych wymienionych za torby

foliowe.



NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

WIZYTA STUDYJNA W GRAZ „STYRIA – ZIELONE SERCE AUSTRII”:

➢ Panel ekspertów z zakresu gospodarki odpadami (Polska, Włochy, 

Austria).

➢ Wizyta w firmie Saubermacher zajmującej się utylizacją odpadów.

➢ Innowacyjne i efektywne pod względem ekologicznym i 

ekonomicznym rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami.

➢ Inspiracje, które w znaczący sposób zmniejszają negatywne 

oddziaływanie człowieka na środowisko.

➢ Rozwiązania w ograniczeniu wytwarzania odpadów, likwidacji niskiej 

emisji i  poprawy jakości stanu powietrza.



PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU



Inne projekty Stowarzyszenia Aglomeracja 
Opolska

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl


Inne projekty SAO:

Projekty międzynarodowe:
- 30 PP z 18 państw UE,
- główne kierunki: Czechy, Hiszpania (+ FRA, HOL, GB …)

ZAWSZE tematyka

OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Element wspólny projektów i nawiązanie do działań SAO w 
RPO WO (bioróżnorodność, odpady)

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl


Inne projekty SAO:

INTERREG VA Czechy-Polska

-Razem dla rozwoju aglomeracji (2020+)

-Polsko-czeski klaster zrównoważonego 
rozwoju i turystyki prozdrowotnej 

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl


Inne projekty SAO:

INTERREG EUROPE

-Kształtowanie postaw w zakresie 
przedsiębiorczości i rozwoju firm u młodych 
ludzi poprzez dynamizację kompetencji, 
metodologii nauczania i ekosystemu 
przedsiębiorców (E-COOL)

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl


Inne projekty SAO:

INTERREG EUROPE

- Ograniczenie ubóstwa energetycznego w 
Europie dzięki wykorzystaniu energii 
odnawialnej (POWER-TY)

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl


Inne projekty SAO:

Solidarni w obliczu zagrożeń

Program poprawy 
funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania i 
ograniczania skutków 
występowania zjawisk 
ekstremalnych na 
terenie AO.



Inne projekty SAO:

Solidarni w obliczu 
zagrożeń
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