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OPIS PROGRAMU
GŁÓWNY CEL PROGRAMU

Opis Programu

Najważniejszym wyzwaniem rozwojowym województwa opolskiego,
determinującym całą regionalną politykę do 2020 r. jest zapobieganie i
przeciwdziałanie procesom depopulacji. Do podejmowanych w tym
zakresie działań m.in. komplementarnie realizowane będą inicjatywy na
rzecz budowania kapitału społecznego, a także gospodarczego i
innowacyjnego regionu, co jest spójne z celami Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Opolskiego do roku 20201.
Stąd też Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 [RPO WO 2014-2020] ma na celu zwiększenie
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz jakości życia w
wielokulturowym
regionie
opolskim.
Program
odzwierciedla
ukierunkowanie wsparcia na cele wskazane w dokumencie Europa 20202,
z uwzględnieniem zaleceń określonych w CSR3, a także priorytety
wskazane w Umowie Partnerstwa [UP]4, w tym podział
odpowiedzialności i kompetencji pomiędzy poziomem regionalnym i
krajowym. W myśl wyzwań, celów rozwojowych UE oraz Polski celem
interwencji RPO WO 2014-2020 jest podejmowanie i wspieranie działań
na rzecz pobudzania aktywności społecznej, poprawy spójności
społecznej oraz zwiększanie konkurencyjności gospodarki regionalnej.
Biorąc pod uwagę zapisy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do
20205, w Programie uwzględniony został wymiar terytorialny, który ma
zastosowanie do określonych w UP obszarów strategicznej interwencji, tj.
miasta wojewódzkiego z obszarem funkcjonalnym, miast wymagających
rewitalizacji, obszarów przygranicznych. Szczególne znaczenie ma
specyficzne dla regionu Obszary Strategicznej Interwencji Depopulacja,
który ze względu na wyróżniające na tle kraju i UE zjawiska
demograficzne obejmuje całe województwo opolskie.
OSIE PRIORYTETOWE RPO WO 2014-2020
 OP I Innowacje w gospodarce
 OP II Konkurencyjna gospodarka
 OP III Gospodarka niskoemisyjna
 OP IV Zapobieganie zagrożeniom
 OP V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 OP VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
 OP VII Konkurencyjny rynek pracy
 OP VIII Integracja społeczna
 OP IX Wysoka jakość edukacji
 OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną
 OP XI Pomoc techniczna

1

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, dokument przyjęty Uchwałą nr 5250/2014
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2014 r.,
2
Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3 marca 2010 r. Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
3
Skrót od ang. Country-specific Recommendations.
4
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, dokument przyjęty przez Komisję Europejską
23 maja 2014 r.
5
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., dokument przyjęty Uchwałą nr XXV/325/2012 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
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SPODZIEWANE SKUTKI
rezultatu/produkty]

[przykłady

najważniejszych

wskaźników

Wskaźniki produktu [wartość docelowa, Priorytet Inwestycyjny]
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [1 156 przedsiębiorstw
– PI 1b, 3a, 3b, 3c]
 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
[32 szt. – PI 1b]
 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [500 ha – PI
3a]
 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [60 800 ton
równoważnika CO2 – PI 4a, 4b, 4c, 4e]
 Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony
przeciwpowodziowej [1 575 osób – PI 5b]
 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków [15 400 osób – PI 6b]
 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii
kolejowych [140 km – PI 7d]
 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie [25 340 osób – PI 8i]
 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [679 osób –
PI 8iii]
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
objętych wsparciem w programie [5 890 osób – PI 9i]
 Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [50 530 osób – PI 10i,
10iv, 10iii]
Wskaźniki rezultatu [wartość docelowa, Priorytet Inwestycyjny]
 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie
z pracującymi na własny rachunek) [53 osób – PI 8i]
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu [40 osób – PI 9i]
 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu [95 osób – PI 10i]
 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu [85 osób – PI 10i]

Dane kontaktowe
Instytucji
Zarządzającej
RPO WO 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego
tel.: (+48) 77 54 16 510, 77 54 16 511
fax: (+48) 77 54 16 512
e-mail: marszalek@opolskie.pl

Departament Koordynacji
Programów Operacyjnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego

Dyrektor Departamentu Koordynacji
Programów Operacyjnych
tel.: (+48) 77 54 16 565; 77 54 16 566
fax: (+48) 77 54 16 567
e-mail: dpo@opolskie.pl
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1. OGÓLNE DANE GOSPODARCZE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
OGÓLNE DANE GOSPODARCZE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
WSKAŹNIK

LATA

Stolica regionu

WARTOŚĆ
OPOLE

2

Całkowita powierzchnia (km )

2012

9 412

Ludność (w tysiącach)

2013

1 004,4

Gęstość zaludnienia

2012

107

Polska =100

2011

80,1

(EU27=100)

2011

52

IX.2014

12

PKB na miejszkańca w PLN (ceny bieżące)

Stopa bezrobocia (%)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat. Na podstawie RPO WO 2014-2020, Załącznik nr 1 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów
obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020.

2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 20142020
W 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowity budżet Programu wynosi blisko 944,97 mln Euro, w tym
kwota alokacji z EFRR stanowi ponad 679,15 mln Euro, natomiast z EFS prawie 265,82 mln Euro
(około 1,15% ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności na lata 20142020).

2.1. GŁÓWNE CELE SZCZEGÓŁOWE RPO WO 2014-2020


OŚ PRIORYTETOWA I Innowacje w gospodarce

1) Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
2) Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej


OŚ PRIORYTETOWA II Konkurencyjna gospodarka

1) Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP
2) Lepsze warunki do rozwoju MSP
3) Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP

1)
2)
3)
4)

OŚ PRIORYTETOWA III Gospodarka niskoemisyjna

Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego
Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zwiększona efektywność energetyczna MSP
Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych


OŚ PRIORYTETOWA IV Zapobieganie zagrożeniom

1) Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, w szczególności
powodziowych
2) Zwiększona skuteczność reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i
cywilizacyjnych
7


1)
2)
3)
4)

OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie
Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie
Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu
Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z
dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych


OŚ PRIORYTETOWA VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

1) Zwiększona dostępność transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa
bezpieczeństwa na drogach
2) Zwiększony udział transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w regionie
oraz poprawa jakości kolejowego transportu zbiorowego


OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy

1) Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy
2) Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych dzięki środkom przekazanym na założenie
działalności gospodarczej
3) Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji
programów zdrowotnych
4) Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP i kwalifikacji ich pracowników do potrzeb
regionalnej gospodarki
5) Poprawa adaptacyjności pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i
zwolnionych do nowych warunków zawodowych
6) Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania
zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę


OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna

1) Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie
2) Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regiony
3) Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji
4) Wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego sektora gospodarki społecznej


OŚ PRIORYTETOWA IX Wysoka jakość edukacji

1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
2) Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do
funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w
szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3) Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów kształcenia i szkolenia na regionalnym
rynku pracy poprzez poprawę efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego
4) Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy w zakresie rozwoju umiejętności TIK i znajomości języków obcych

8



OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

1) Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na
obszarach miejskich
2) Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu
3) Lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej do wyzwań demograficznych regionu
4) Większa dostępność e-usług publicznych
5) Lepsze warunki kształcenia zawodowego


OŚ PRIORYTETOWA XI Pomoc techniczna

1) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie
instytucji
2) Sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020
3) Spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów RPO WO 2014-2020
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2.2 OSIE PRIORYTETOWE RPO WO 2014-2020
Tabela 1: Podział alokacji Europejskich Funduszy Strukturalnych wg obszaru priorytetowego (w Euro)
Nr
I.

II.

Oś priorytetowa
Innowacje w
gospodarce

Konkurencyjna
gospodarka

Cel tematyczny/Priorytet inwestycyjny
Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego
i innowacji
Priorytet 1a. (EFRR) Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i
zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji
oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą
w interesie Europy
Priorytet 1b. ()EFRR) Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania
i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami,
ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorami szkolnictwa wyższego,
w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług,
transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań
w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i
otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań
technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej
walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej
produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających,
oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu
Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MSP
Priorytet 3a. (EFRR) Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez
ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie
tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości
Priorytet 3b. (EFRR) Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych
dla MSP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia
Priorytet 3c. (EFRR) Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych
zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
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Fundusze Unii
Europejskiej

Wkład
krajowy

Finansowanie
ogółem

73 600 000

12 988 236

86 588 236

%
całkowitej
alokacji
7,8

94 900 000

16 747 059

111 647 059

10,0

Nr
III.

IV.

V.

Oś priorytetowa

Cel tematyczny/Priorytet inwestycyjny

Gospodarka
niskoemisyjna

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Zapobieganie
zagrożeniom

Priorytet 4a. (EFRR) Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych
Priorytet 4b (EFRR) Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
Priorytet 4c. (EFRR) Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze
mieszkaniowym
Priorytet 4e. (EFRR) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem

Ochrona
środowiska,
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

Priorytet 5b. (EFRR) Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne
rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski
i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami
Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
Priorytet 6a. (EFRR) Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie
środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb
inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie
Priorytet 6b. (EFRR) Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie
środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb
inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie
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Fundusze Unii
Europejskiej

Wkład
krajowy

Finansowanie
ogółem

123 500 000

21 794 118

145 294 118

%
całkowitej
alokacji
13,1

23 000 000

4 058 824

27 058 824

2,4

75 700 000

13 358 824

89 058 824

8,0

Nr

VI.

VII.

VIII.

Oś priorytetowa

Zrównoważony
transport na rzecz
mobilności
mieszkańców

Cel tematyczny/Priorytet inwestycyjny
Priorytet 6c. (EFRR) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego
Priorytet 6d. (EFRR) Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona
i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez
program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę
Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktury
sieciowej

Konkurencyjny
rynek pracy

Priorytet 7b. (EFRR) Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie
węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami
multimodalnymi
Priorytet 7d. (EFRR) Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości
i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań
służących zmniejszeniu hałasu
Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz
wsparcie mobilności pracowników

Integracja
społeczna

Priorytet 8i. (EFS) Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku
pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników
Priorytet 8iii. (EFS) Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Priorytet 8v. (EFS) Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian
Priorytet 8vi. (EFS) Aktywne i zdrowe starzenie się
Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i
wszelką dyskryminacją
Priorytet 9i. (EFS) Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
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Fundusze Unii
Europejskiej

Wkład
krajowy

Finansowanie
ogółem

%
całkowitej
alokacji

193 500 000

34 147 059

227 647 059

20,5

95 207 517

16 801 327

112 008 844

10,1

73 929 483

13 046 380

86 975 863

7,8

Nr

IX.

X.

Oś priorytetowa

Wysoka jakość
edukacji

Inwestycje w
infrastrukturę
społeczną

Cel tematyczny/Priorytet inwestycyjny
Priorytet 9iv. (EFS) Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej
i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia
Priorytet 9v. (EFS) Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej
i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia
Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
Priorytet 10i. (EFS) Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej
edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego
z uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia
Priorytet 10iii. (EFS) Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup
wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły
roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji
Priorytet 10iv. (EFS) Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego
i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności,
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia
się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy
z pracodawcami
Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i
wszelką dyskryminacją
Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
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Fundusze Unii
Europejskiej

Wkład
krajowy

Finansowanie
ogółem

%
całkowitej
alokacji

58 879 168

10 390 442

69 269 610

6,2

94 952 913

16 756 397

111 709 310

10,1

Nr

XI.

Oś priorytetowa

Pomoc techniczna

Cel tematyczny/Priorytet inwestycyjny
Priorytet 9a. (EFRR) Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które
przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania
nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego
poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz
przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych
Priorytet 9b. (EFRR) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich
Priorytet 10a. (EFRR) Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Łączna wartość RPO WO 2014-2020
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Fundusze Unii
Europejskiej

Wkład
krajowy

Finansowanie
ogółem

%
całkowitej
alokacji

37 798 711

6 670 361

44 469 072

4,0

944 967 792

166 759 027

1 111 726 819

100,0

Tabela 2: Podział alokacji RPO WO 2014-2020 wg celów tematycznych

Cel tematyczny

EFRR

% całkowitej
alokacji

EFS

% całkowitej
alokacji

1

73 600 000

7,8

-

-

73 600 000

2

10 000 000

1,1

-

-

10 000 000

3

94 900 000

10,0

-

-

94 900 000

4

123 500 000

13,1

-

-

123 500 000

5

23 000 000

2,4

-

-

23 000 000

6

75 700 000

8,0

-

-

75 700 000

7

193 500 000

20,5

-

-

193 500 000

8

-

-

95 207 517

10,1

95 207 517

9

79 071 726

8,4

73 929 483

7,8

153 001 209

10

5 881 187

0,6

58 879 168

6,2

64 760 355

Ogółem CT

679 152 913

-

228 016 168

96,0

907 169 081

Pomoc techniczna

-

-

37 798 711

4,0

37 798 711

Ogółem [EFRR i EFS]

679 152 913

71,9%

265 814 879

28,1

944 967 792

Ogółem

2.3 WYMAGANA KONCENTRACJA TEMATYCZNA
W ramach RPO WO 2014-2020 alokacja będzie przeznaczona na cele tematyczne 1-10 określone w
art. 9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Nastąpi jednak koncentracja
środków w tych obszarach, które umożliwią w najpełniejszy sposób realizacje określonych w UP
celów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu finansowania najbardziej efektywnych przedsięwzięć.
Środki RPO WO 2014-2020 zostaną przeznaczone na cele dotyczące podnoszenia innowacyjności
gospodarki oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw (CT 1-3), gospodarką nieskoemisyjną (CT 4),
integracją społeczną (CT 9).
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Tabela 3: Poziomy koncentracji tematycznej RPO WO 2014-2020
POZIOM KONCENTRACJI TEMATYCZNEJ LICZONY DO DANEGO FUNDUSZU

Fundusz

Pula środków dedykowanych tematycznie

Aktualny poziom koncentracji tematycznej
w ramach RPO WO 2014- 2020
Kwota

%

EFRR

CT 1-4

302 000 000

44,47

EFRR

w tym CT 4

123 500 000

18,18

EFS

w tym CT 9

73 929 483

27,81

2.4 PLANOWANE WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Zgodnie z art. 37 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. (…) wsparcie z instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 opiera się także
o wyniki ewaluacji ex-ante.
Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 przewiduje się
w następujących Priorytetach Inwestycyjnych:


PI 1b (innowacje w przedsiębiorstwach)



PI 3c (nowe produkty i usługi)



PI 4a (odnawialne źródła energii)



PI 4b (efektywność energetyczna w MSP)



PI 4c (efektywność energetyczna w mieszkalnictwie)



PI 8iii (zakładanie działalności gospodarczej).

2.5 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Koncentracja podejścia terytorialnego przyjętego w RPO WO 2014-2020 na rozwoju obszarów
miejskich wyraża się poprzez uwzględnienie specyfiki Aglomeracji Opolskiej, ośrodków
subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych, a także miast i dzielnic wymagających rewitalizacji.
Działania na obszarze Aglomeracji Opolskiej, realizowane będę z wykorzystaniem instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), a ich celem będzie poprawa sytuacji
w zidentyfikowanych obszarach problemowych. Interwencja RPO WO 2014-2020 dedykowana ZIT
koncentrować się będzie na przygotowaniu terenów inwestycyjnych (OP II), efektywności
energetycznej w budynkach publicznych, strategiach niskoemisyjnych (OP III), a także wsparciu
dziedzictwa kulturowego i kultury (OP V), podnoszeniu jakości edukacji przedszkolnej, kształcenia
ogólnego i zawodowego (OP IX). Wsparcie działań realizowanych w formule ZIT pochodzić będzie
z EFRR oraz EFS. Na realizację tego typu działań zaplanowane zostało ponad 7% alokacji RPO WO
2014-2020. Działania realizowane w ramach ZIT przyczyniać się będą do osiągania celów
szczegółowych określonych dla poszczególnych PI w ww. Osiach priorytetowych.
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Tabela 4: Obszary RPO WO 2014-2020 powierzone do realizacji Związkowi ZIT

Fundusz

EFRR

Alokacja
[mln Euro]

CT

PI

3

3a

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji
Opolskiej

8,0

4c

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej

6,0

4e

Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

40,9

6c

Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

2,0

4
6

Zakres

SUMA [EFRR]

EFS

10

56,9

10i

Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

2,6

10i

Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

8,0

10iv

Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

3,9

SUMA [EFS]

14,5

SUMA [EFRR + EFS]

71,4

2.6 POZIOM WYDATKÓW PLANOWANYCH NA CELE KLIMATYCZNE
Na podstawie metodologii podanej w rozporządzeniu wykonawczym KE nr 215/2014 indykatywnie
szacowana wysokość wydatków klimatycznych w RPO WO 2014-2020 wynosi ok. 140 mln Euro.
Tabela 5: Poziom wydatków na cele klimatyczne w ramach RPO WO 2014-2020
Alokacja UE
[Euro]

Oś priorytetowa

% całkowitej
alokacji

OP III. Gospodarka niskoemisyjna

86 141 000

9,12

OP IV. Zapobieganie zagrożeniom

21 800 000

2,31

OP V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

9 120 000

0,97

OP VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

16 880 000

1,79

3 000 000

0,32

136 941 000,00

14,49

OP VII. Konkurencyjny rynek pracy
Ogółem

2.7 DUŻE PROJEKTY
W ramach RPO WO 2014-2020 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją
dużych projektów.
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