
Załącznik nr do Uchwały nr  13/ 21/ 2022 
Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

z dnia 14.11.2022 r.  

 
 
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY DORADCZEJ DO 

SPRAW STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH  

AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+ 

 

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych                                                  

w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: 

Strategia ZIT)  Aglomeracji Opolskiej 2021+, wynikającą z postanowień Umowy 

Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska ogłasza nabór kandydatów na członków Rady doradczej do spraw 

Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej dalej: Radą). 

 

1. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności:   

 

 Opiniowanie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z listą projektów 

zintegrowanych wskazanych do realizacji 

 Opiniowanie zmian Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ 

 Udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej 2021+. 

 

2. Członkowie Rady zostaną wyłonieni spośród kandydatów reprezentujących partnerów 

społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników                               

i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych                              

i rządowych.  

 

3. Kandydaci do Rady powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w 

jednym z obszarów tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla 

Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ tj.: 

 

 efektywność energetyczna  

 zapobieganie zagrożeniom 

 gospodarka wodno – ściekowa 

 odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym 
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 ochrona różnorodności biologicznej  

 zrównoważona mobilność miejska 

 edukacja, w tym edukacja włączająca 

 kształcenie ogólne 

 kształcenie ustawiczne 

 wsparcie rodziny i pieczy zastępczej 

 profilaktyka zachowań społecznych 

 usługi zdrowotne dla osób starszych 

 usługi społeczne dla osób niesamodzielnych 

 opieka długoterminowa.  

  

4. Dodatkowo, kandydaci do Rady mogą reprezentować organizacje aktywnie działające w 

następujących dziedzinach: 

 społeczeństwo obywatelskie 

 ochrona środowiska 

 promowanie włączenia społecznego  

 promowanie praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci                    

i niedyskryminacji. 

 

5. Zgłoszenia osób indywidualnych bez przynależności/rekomendacji organizacji nie będą 

rozpatrywane. 

 

6. Liczba powołanych członków Rady zapewnić ma reprezentatywność zgodną                                              

z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 

2021tj. wskazanymi w punkcie 3  oraz reprezentować organizacje wskazane w punkcie                                  

4 niniejszego ogłoszenia.  

 

7. Rekomendacja członków Rady z grona kandydatów nastąpi w zgodzie z następującymi 

kryteriami:  

 doświadczenie, wiedza i kompetencje w obszarze interwencji wskazanej dla Strategii ZIT 

Aglomeracji Opolskiej 2021+ zgodnie z punktem 3 i/lub w obszarach działalności 

wskazanych w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia 

 obszar działania organizacji obejmujący terytorium Aglomeracji Opolskiej. 
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8. Spełnienie kryterium, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez 

kandydatów poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego, 

zgodnie z opracowanym wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

 

9. Oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych przez kandydatów dokona komisja 

powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w drodze odrębnej uchwały. 

 

10. Komisja działać będzie w oparciu o zasady obiektywizmu, niezależności i bezstronności. 

 

11.  Powołanie członków Rady nastąpi w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska po przedstawieniu rekomendacji Zarządu.  

 

12. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie 

przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata za utracone zarobki. 

 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 77 54 17 935 oraz pod 

adresem e-mail: bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl.  

 

14. Zgłoszenia, z dopiskiem: „NABÓR NA CZŁONKÓW RADY DORADCZEJ” należy: 

 

 przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie opisanej według powyższego wzoru na adres: 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 645-018 Opole 

o lub 

 składać osobiście w zamkniętej kopercie opisanej według powyższego wzoru w: Biurze 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole (I p. nad Pizza 

Hut, wejście od parkingu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30). 

 

15. Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  21 dni od 

publikacji ogłoszenia na stronie internetowej www. aglomeracja-opolska.pl tj. do dnia 7 

grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do siedziby Biura).  

 

16. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia -  Formularz zgłoszeniowy  

 

mailto:bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/media/AKTUALNOSCI/Nabor_Rada_Doradcza_2022/Formularz_2022.docx

