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INFORMACJE OGÓLNE 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE 

OPOLSKIM  
 

Skorzystaj z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  

w województwie opolskim! 

W naszych Punktach Informacyjnych: 

 ustalimy, czy Twój pomysł ma szanse na wsparcie z Funduszy Europejskich, 

 krok po kroku przedstawimy proces ubiegania się o dofinansowanie, 

 udzielimy Ci wsparcia na etapie przygotowania wniosku i realizacji projektu. 

 odpowiemy na pytania dotyczące Programów finansowanych z EFS, EFRR i FS. 

W przypadku chęci skorzystania z konsultacji bezpośredniej w punkcie w zakresie przygotowania 

bądź realizacji projektu pomocne będzie wypełnienie tzw. karty diagnozy i przesłanie na adres 

mailowy wybranego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość konsultacji indywidualnej u klienta. W celu 

ustalenia możliwości skorzystania z usługi prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym punktem. 

Punkty nie świadczą usług polegających na wypełnianiu dokumentacji na rzecz klienta. 

Informacje przekazywane przez specjalistów ds. FE opierają się na ich wiedzy i dostępnych 

dokumentach programowych. 

Wszystkie usługi świadczone przez Punkty Informacyjne są bezpłatne! 

Zanim skorzystasz z usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zobacz, czy podobne 

pytanie już się nie pojawiło w często zadawanych pytaniach. 

Za koordynacje Sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Ministerstwo Rozwoju. 

Usługi są świadczone przez Punkty Informacyjne w oparciu o Standardy Działania Punktów 

Informacyjnych, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju. 

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez 

wypełnienie ankiety dostępnej na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/punkty/#/ oraz wysłanie e-maila na adres monitoringpunktow@mfipr.gov.pl  

Projekt finansowany jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 

85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/KARTA_DIAGNOZY_FS.doc
http://rpo.opolskie.pl/?page_id=274
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/standardy-dzialania-punktow/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/standardy-dzialania-punktow/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE1HAozN1xXTU05FwYKDUdbRUNQQx4CDxYRQwocElhGWBABAENBJ10DVQkHTAZdVkF2d3gdBAE%2BKyhNPwUVKU0%2FAxE0KEdKUwZqVx4CD0NGHAELBV0UCkNRX0hEIFMDcA%3D%3D
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  RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
 

Rzecznik Funduszy Europejskich zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawiania propozycji 

usprawnień oraz przekazywania informacji o zidentyfikowaniu utrudnień w zakresie realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO).  

Kto może przekazać zgłoszenie? 

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy podmiot np. wnioskodawca lub beneficjent. 

Jak dokonać zgłoszenia? 

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób: 

 pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”) 
 listownie na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego                                                                               
Piastowska 14, 45-082 Opole 

 poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 
na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego                                                                              
Piastowska 14, 45-082 Opole 

 elektronicznie, na adres e-mail rzecznikfunduszy@opolskie.pl 
 osobiście w Biurze Rzecznika Funduszy w godzinach pracy Biura po uprzednim umówieniu 

telefonicznym +48 504 825 581 od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00. 

Adres Biura: ul. Ostrówek 5-7 pok. 7, 45-082 Opole 

 telefonicznie pod numerem +48 504 825 581 od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00. 

Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=27350 

 

 

 

 

 

mailto:rzecznikfunduszy@opolskie.pl
http://rpo.opolskie.pl/?p=27350
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NABORY WNIOSKÓW  
 

Poniżej prezentujemy ogólne informacje na temat aktualnych lub 

planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programów 

Unii Europejskiej i innych inicjatyw. 

Jeżeli chcesz skorzystać z danego programu/inicjatywy sprawdź szczegółowe 

warunki uczestnictwa w danym naborze na podanych stronach 

internetowych. 

 

 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020  

[RPO WO 2014-2020] 
 

AKTULANE NABORY:  

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi,  

w tym z niepełnosprawnościami 

 
Termin naboru: od 07.06.2021 do 14.06.2021 

 
Kto może składać wnioski? 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze pomocy 
i integracji społecznej, podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia (publiczne i prywatne), 
podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi oraz rozwój działań 
wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami. 

Szczegółowe informacje: https://rpo.opolskie.pl/?p=44748 

 

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów 
wniosków. 

 

https://rpo.opolskie.pl/?p=44748
https://rpo.opolskie.pl/?page_id=1352
https://rpo.opolskie.pl/?page_id=1352
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PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ [POWER] 
 

AKTUALNE NABORY: 
 
2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie 

procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Wiedza Edukacja Rozwój 
 
Termin naboru: od 26.04.2021 do 21.05.2021 

 

Kto może składać wnioski? 
Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Dofinansowanie przeznaczone na usługi szkoleniowe dla kadry menadżerskiej oraz na usługi doradcze 
dla przedsiębiorstw. 

Szczegółowe informacje: https://www.power.gov.pl/nabory/1-382/ 

 
 
2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 

przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój 
 

Termin naboru: od 01.04.2021 do 19.05.2021 

 

Kto może składać wnioski? 

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - 

wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki….. 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Celem konkursu jest przeszkolenie co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania 

przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków 

dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. 

 

Szczegółowe informacje: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 

przestrzennego - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (power.gov.pl) 

 
 

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój – opieka domowa na 

terenach wiejskich 
 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-382/
https://www.power.gov.pl/nabory/1-374/
https://www.power.gov.pl/nabory/1-374/
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Termin naboru: od 12.04.2021 do 17.05.2021 

 

Kto może składać wnioski? 

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - 
wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:  

 posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. 
hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach), w tym w 
formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o 
dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów), 

 zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Celem konkursu jest upowszechnienie usług społecznych i zdrowotnych w formie domowej na 
terenach wiejskich, a tym samym ułatwienie dostępu do opieki w takiej formie dla mieszkańców tych 
terenów. 

Szczegółowe informacje: 4.1 Innowacje społeczne - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

(power.gov.pl) 

 
 

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie 

procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Wiedza Edukacja Rozwój- 

Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców 
 
Termin naboru:  

I runda: 20.06.2020-30.06.2021 

II runda: 31.07.2020-31.05.2022 

 

Kto może składać wnioski? 

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa: 

 planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu 

na stanowisko kierownicze; 

 spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej; 

 zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% 

kwoty wsparcia 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania 

przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. 

Szczegółowe informacje: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-

menadzera-msp 

 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-372/
https://www.power.gov.pl/nabory/1-372/
https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
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2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie 

procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Wiedza Edukacja Rozwój- 

Nowy start - oferta dla przedsiębiorców 
 
Termin naboru: od 1.06.2020 do 30.11.2022 

 
Kto może składać wnioski? 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie 
rozpoczęli działalność gospodarczą:  

 przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, 
którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali 
prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem 
przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa 
handlowego 

 przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, 
którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali 
prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby 

uniknąć kolejnej porażki w przyszłości, pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań 

rynkowych oraz konkurencji, przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków 

kadrowych.  

Szczegółowe informacje:  https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1  

 
 

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie 

procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Wiedza Edukacja Rozwój-

Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców 
 
Termin naboru: od 10.2020 do 09.2022 

 

Kto może składać wnioski? 

Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Udział w szkoleniach i doradztwie. 

Szczegółowe informacje: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-

na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow  

 

 

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1
https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow
https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow
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Jeśli chcesz w wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory przejdź do harmonogramu naboru 

wniosków. 

 

 

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  

[PO IŚ] 

  AKTULANE NABORY:  

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii 

z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej VII nabór - instalacje fotowoltaiczne - cały kraj, 

Infrastruktura i Środowisko 
 

Termin naboru: od 31.03.2021 do 28.05.2021 

 

Kto może składać wnioski? 

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii 
(forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, 
kod 140). 
 
Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem 
mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących 
energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). 

Szczegółowe informacje: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej VII nabór - instalacje 

fotowoltaiczne - cały kraj - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pois.gov.pl)

 

Jeśli chcesz w wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory przejdź do harmonogramu naboru 

wniosków. 

 

 

 

https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
https://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-6/
https://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-6/
https://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-6/
https://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-6/
https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
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PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ [PO IR] 

 AKTULANE NABORY: 

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum 

analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, Inteligentny Rozwój 
 

Termin naboru: od 15.06.2021 do 30.06.2021 

 

Kto może składać wnioski? 

Mali i średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy  
w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, 
w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Grant przeznaczony jest na realizację projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia 
kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań 
w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. 

Szczegółowe informacje: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-101/ 

 

2.3.6 Granty na Eurogranty, Inteligentny Rozwój 
 

Termin naboru: od 01.04.2021 do 27.01.2022 

 

Kto może składać wnioski? 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria 
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 
651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną 
wpisem do odpowiedniego rejestru. 
 
Na co można otrzymać dofinansowanie? 
W ramach poddziałania 2.3.6 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące 
przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE zarządzanych 
centralnie, m.in. Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa dla europejskich sektorów kultury i 
kreatywnych, LIFE – Program LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie 
przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. 

Szczegółowe informacje: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.6 Granty na Eurogranty 

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (poir.gov.pl) 

 

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-101/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-100/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-100/
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Jeśli chcesz w wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory przejdź do harmonogramu naboru 

wniosków. 

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 

  

AKTULANE NABORY: BRAK 

Szczegółowe informacje: 
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1 
 
Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów 
wniosków. 
 

PROGRAMY NCN / NCBiR  
 

Narodowe Centrum Nauki  

Program OPUS 21 
Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców. 

TERMIN NABORU: 15 marca 2021 r. - 15 czerwca 2021 r. 

 

Program PRELUDIUM 20 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby, które nie posiadają stopnia naukowego 

doktora. 

TERMIN NABORU: 15 marca 2021 r. - 15 czerwca 2021 r. 

 

Program QantERAII 
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.  

TERMIN NABORU: 13 maja – 15 września 2021 

 

Program DIOSCURI 4 
Konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. 

TERMIN NABORU: Od 23 lutego 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. 

 

Program WEAVE-UNISONO 
Konkurs na projekty w ramach współpracy międzynarodowej oceniane poza NCN w ramach Lead 

Agency procedure. Współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Asturią, 

Szwajcarią, Niemcami. 

https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/
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TERMIN NABORU: nabór ciągły od stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej 

 

Program TANGO 5 
Konkurs na wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badan podstawowych 

uzyskanych w projektach bazowych. 

TERMIN NABORU: od 1 lutego do 30 czerwca 2021 

  

Program ForestValue 
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze 

TERMIN NABORU: 13 kwietnia 2021 r.  

 

Program EN-UTC 
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co Found 

dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów 

zurbanizowanych. 

TERMIN NABORU: od 15 kwietnia do 30 września 2021 r.  

 

 

Program M-ERA.NET 
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii 

materiałowej 

TERMIN NABORU: od 15 czerwca do 17 listopada 2021 r.  

 

Program MINIATURA 5* 
Konkurs na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. 

TERMIN NABORU: nabór ciągły od 4 maja 2021 r. do 30 września 2021 r. 

 

Program SONATA BIS 11 
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane 

przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w 

okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

TERMIN NABORU: nabór ciągły od 15 czerwca 2021 r. do 15 września 2021 r. 

 

Program MAESTRO 13 
Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców, mające na celu 

realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 

wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

TERMIN NABORU: nabór ciągły od 15 czerwca 2021 r. do 15 września 2021 r. 

 

Program OPUS 22 + WEAVE 
Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na projekty realizowane w 

formacie Lead Agency Procedure. Współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, 

Asturią, Szwajcarią, Niemcami. 

TERMIN NABORU: 15 września 2021 r. - 15 grudnia 2021 r. 
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Program PRELUDIUM BIS 3 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. 

TERMIN NABORU: 15 września 2021 r. - 15 grudnia 2021 r. 

 

Program SONATA 17 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające 

stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

TERMIN NABORU: 15 września 2021 r. - 15 grudnia 2021 r. 

 

Program POLONEZ BIS 1 
Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 

TERMIN NABORU: 15 września 2021 r. - 15 grudnia 2021 r. 

 

Program SONATINA 6 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby będące do 3 lat po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora. 

TERMIN NABORU: 15 grudnia 2021 r. - 15 marca 2022 r. 

 

Program INFOSTRATEG 
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac 

przedwdrożeniowych. 

 
Konkurs obejmuje dwa tematy – pierwszy i ósmy - z zakresu tematycznego programu: 

 TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy; 
 TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte 

są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym); 

TERMIN NABORU: 7maja  2021 r. – 6 lipca 2021 r. 

 

* termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie 

 
Szczegółowe informacje: 

www.ncn.gov.pl  

www.gov.pl/web.ncbr  

http://www.gov.pl/web.ncbr
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EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 

Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Pradziad 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

 

Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia. 

 

Efektem interwencji, którą będzie stanowić kompleks działań ukierunkowanych zarówno  

na rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych, jak i na ich udostępnienie i promocję, będzie 

zwiększenie atrakcyjności promowanego obszaru dla odwiedzających, co przyczyni się do powstania 

nowych miejsc pracy w turystyce i powiązanych branżach. 

 

Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności 

W ramach działania będą dofinansowywane mikroprojekty zmierzające do wzmacniania integracji na 

poziomie lokalnym, współpracy społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do 

spójności na poziomie lokalnym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

 władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia 

 organizacje powołane przez władze publiczne 

 organizacje pozarządowe 

 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 

 kościoły i związki wyznaniowe 

 stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki 

 instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe 

 izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego 

 izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców  

i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego 

 

Euroregionalny Komitet Sterujący wyznaczył datę zakończenia XIV naboru na 26.05.2021 roku oraz 

określił jego zasady: 

 Polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków projektowych w żadnej z Osi 

Priorytetowych! Zachęcamy polskich wnioskodawców do składania projektów typu A  

z czeskim Partnerem Wiodącym do Sekretariatu FM we Vrbnie pod Pradědem 

 Po czeskiej stronie mogą być składane projekty typu A, B i C w obu Osiach Priorytetowych  

i w pełnym zakresie tematycznym 

Ostateczny termin zakończenia realizacji mikroprojektów jest ograniczony do 31 grudnia 2022 roku! 

 

Szczegółowe informacje: http://www.europradziad.pl 

  

http://www.europradziad.pl/
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA 
 

  

 

AKTULANE NABORY  

W grudniu 2020 roku została zatwierdzona realizacja programu w kolejnej perspektywie budżetowej 

Unii Europejskiej 2021-2027. Szczegóły nowej edycji programu, w tym obszary dofinansowania oraz 

szacowany kalendarz konkursów wniosków będą znane nie wcześniej niż w drugiej połowie maja 

2021, po zatwierdzeniu Rozporządzenia ustanawiającego program Kreatywna Europa na lata 2021-

2027 oraz Planu Pracy na 2021 rok. 

Szczegółowe informacje: https://kreatywna-europa.eu/ 

 

 

FUNDUSZE NORWESKIE i EOG 

 

 

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram naborów w Programach Funduszy norweskich  

i EOG III edycji, według stanu na 19 lutego 2021 roku. 

Terminarz naborów w ramach Funduszy Norweskich znajduje się pod adresem: 

https://www.eog.gov.pl/media/99033/Nabory_MFEOGNMF2014_2021_19022021.pdf  

 

KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE - FUNDUSZ 

REGIONALNY 

 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2 850 000 euro, 

Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2 950 
000 euro, 

Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym 
(w tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4 155 000 euro, 

https://kreatywna-europa.eu/
https://www.eog.gov.pl/media/99033/Nabory_MFEOGNMF2014_2021_19022021.pdf
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Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 
1-3): kwota 2 000 000 euro.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami 
partnerstw ubiegających się o granty, mogą być: 

 stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń; 
 spółdzielnie socjalne; 
 spółki non-profit; 
 koła gospodyń wiejskich; 
 kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość 
samodzielnego zaciągania zobowiązań.  

TERMIN NABORU: od 17 marca 2021 do 17 maja 2021 r.  

Szczegółowe informacje: https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-

wnioskow/dzis-startuje-pierwszy-konkurs-grantowy-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-

fundusz-regionalny/  

 

 

PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI 
 

 
 

AKTULANE NABORY: BRAK 

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe  
i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze 
społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych  
z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego  
i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. 
 
 
Więcej o programie "Europa dla obywateli" znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: 
https://europadlaobywateli.pl/ oraz na profilu Facebook: 
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli 
 
 

 
 
 

https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/dzis-startuje-pierwszy-konkurs-grantowy-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny/
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/dzis-startuje-pierwszy-konkurs-grantowy-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny/
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/dzis-startuje-pierwszy-konkurs-grantowy-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny/
https://europadlaobywateli.pl/
file://///192.168.0.8Home$ioleszczukDesktopwww.facebook.comProgramEuropaDlaObywateli
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PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO I SPORTU 
 

Programy Ministra ogłaszane są jesienią (przeważnie wrzesień/październik) danego roku 

na realizację zadań w roku następnym. 

Aktualne ogłoszenia publikowane są na stronie 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programy-mkidn-2021  

 

 

PROGRAMY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
W OPOLU 
 

Program priorytetowy Czyste Powietrze 
 

Dla kogo? 

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w 

budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Zakres wsparcia 

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 

źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku 

Kwota dofinansowania 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla 

podwyższonego poziomu dofinansowania 

Szczegółowe informacje: Weź dofinansowanie | Czyste Powietrze 
Link do strony z nową odsłoną programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 
 

 
 

Program priorytetowy Moja Woda 
 
Cel programu 
Program  ma  na  celu  ochronę  zasobów wodnych  oraz  minimalizację  zjawiska  suszy  w  Polsce 
poprzez zwiększenie poziomu retencji   na   terenie   posesji   przy   budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych   oraz wykorzystywanie  zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym 
dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. 
 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programy-mkidn-2021
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
https://portal.wfosigw.opole.pl/wymagana-dokumentacja
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Dla kogo? 
Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami 
nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem 
nieruchomości, dla  której  udzielono  już dofinansowania z Programu  Moja Woda. Dofinansowanie  
dotyczy  również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których 
rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
 
Dofinansowanie 
Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji 
wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 
 
Szczegółowe informacje 
https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/dokumenty-programu-moja-woda  
 

 

INNE INCJATYWY  
KONKURSY / NABORY 

Konwersja cyfrowa domów kultury 
 
Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne 
do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz 
animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia 
i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub 
w sposób cyfrowy. 

Uprawnione do składania wniosków w konkursie grantowym są: 

1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej 
instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 
samorządu terytorialnego. 

2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy 
kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki; 

Nabór wniosków został przedłużony do 21 maja 2021 roku. 

Szczegółowe informacje: Konwersja cyfrowa domów kultury. NABÓR PRZEDŁUŻONY! | Narodowe 

Centrum Kultury (nck.pl) 

 

Program EJP SOIL 
 
Program EJP SOIL wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi  
z uwzględnieniem kwestii klimatycznych.  

Nabór wniosków trwa do 7 września 2021 roku. 

Szczegółowe informacje: EJP SOIL - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl 

(www.gov.pl) 

https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/dokumenty-programu-moja-woda
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone%20%C2%A0
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone%20%C2%A0
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor
https://www.gov.pl/web/ncbr/ejp-soil-ii?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Jeste%C5%9Bmy+dla+Was%21&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/ejp-soil-ii?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Jeste%C5%9Bmy+dla+Was%21&utm_campaign=Newsletter+NCBR
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Program „Pierwszy Biznes -Wsparcie w starcie II” 
 

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym 
realizowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy  
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów 
rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie 
niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób bezrobotnych. 

Oferowane wsparcie to:  
1) Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej 
pracy zarobkowej. 

2) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy.  

Maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 109 159,60 zł. zaś na 
utworzenie miejsca pracy  32 747,88 zł.  

Program będzie realizowany do  wyczerpania środków lub do 30.05.2021 r. 

Kontakt do pośredników (woj. opolskie): 

Fundacja Rozwoju Śląska                        

ul. Wrocławska 133  

45-837 Opole   

tel. 77 423 28 82, 77 423 29 19 

e-mail: rudolf.grabinski@fundacja.opole.pl 

 

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 

ul. Mickiewicza 1a  

27-200 Starachowice 

tel. 41 274 46 90 

e-mail: farr@farr.pl 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/ 

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie opolskim, 
które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo oraz pracujące,  
spełniające co najmniej jedno z kryteriów szczegółowych) które zamierzają rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego.  

mailto:rudolf.grabinski@fundacja.opole.pl
mailto:farr@farr.pl
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 Maksymalna kwota pożyczki wynosi 109 159,60 zł* 
 Okres spłaty do 84 miesięcy 
 Okres karencji do 12 miesięcy 
 Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostają bez pracy (bezrobotne, 

poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) 
 Oprocentowanie 0,011% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) 
 Brak innych opłat i prowizji 
 Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku 
bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP 

 Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej 

* maksymalna wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

 

Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania pożyczki można uzyskać: 

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Opolu 

ul. Zielonogórska 3, pok. nr 4  

45-955 Opole,  

tel. 77 457 67 23,  

kom. 602 229 280 

www.pfp.com.pl 
 

POŻYCZKA NA NOWE PRODUKTY I USŁUGI 
 
NABÓR ZAMKNIĘTY Z POWODU WYCZERPANIA PULI ŚRODKÓW!!! 
 
Małe i Duże Pożyczki Inwestycyjne to program finansowania przedsiębiorstw, zamierzających 
realizować przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym.  
  
POŻYCZKOBIORCA: 
Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie woj. 
opolskiego. 
 
PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK: 
1. Duża Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 1.200.000,00 zł. 
2. Mała Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 150.000,00 zł. 
 
OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA: 
1. Duża Pożyczka Inwestycyjna: do 84 miesięcy. 
2. Mała Pożyczka Inwestycyjna: do 60 miesięcy (inwestycje ekologiczne do 84 miesięcy). 

w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy (inwestycje ekologiczne 
do 24 miesięcy). 

 
KOSZTY POŻYCZKI: 
Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: - 0 %  (pomoc de minimis). 
Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki. 
 
 
Fundacja Rozwoju Śląska 
Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.  

https://www.pfp.com.pl/pozyczki/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-1-2-3-4
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-1-2-3-4
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ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
tel. 77 454 26 21, 77 423 29 15, 77 423 29 18 
e-mail: frs-pozyczki@fundacja.opole.pl  
www.fundacja.opole.pl  
 
 

Efektywne Opolskie – Duża pożyczka inwestycyjna 
 
POŻYCZKOBIORCA: 
Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie woj. 
opolskiego. 
 
PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK: Duża Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 1 000.000 zł, 
 
OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA: do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na 
spłatę kapitału do 6 miesięcy, oraz do 24 miesięcy dla przedsiębiorstw ekologicznych.  
 
KOSZTY POŻYCZKI 
oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 
– 0,15% w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikroprzedsiębiorstw oraz , 
– 1,15% w skali roku (na warunkach rynkowych lub z pomocą de minimis) dla pozostałych 
przedsiębiorstw, 
 
KONTAKT 
BIURO TISE W Opolu 
ul. Ozimska 4/7 
45-057 Opole 
tel. 77 546 61 70 
e-mail: tise@tise.pl 
https://tise.pl/offers/efektywne-opolskie-duza-pozyczka-inwestycyjna/ 
 
 
 

Program Aktywizacja 
 

Program Aktywizacja kierujemy do osób, które w ciągu ostatnich 60 dni założyły własny biznes lub 

zamierzają to zrobić. Celem programu jest wspieranie małych przedsiębiorców  

w najważniejszym okresie, jakim jest pierwszy rok prowadzenia firmy. Wsparcie polega na 

bezpłatnym udostępnieniu na okres 12 miesięcy usług księgowości internetowej oraz innych aplikacji 

niezbędnych do prowadzenia nowoczesnego biznesu. 

Więcej: http://programaktywizacja.pl/ 

 
 

Pożyczki na kształcenie 
 

mailto:frs-pozyczki@fundacja.opole.pl
http://www.fundacja.opole.pl/
mailto:tise@tise.pl
https://tise.pl/offers/efektywne-opolskie-duza-pozyczka-inwestycyjna/
http://programaktywizacja.pl/
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Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule 
(szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą; wyłączone są jedynie 
studia I, II i III st. 
 
Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może 
przekraczać 25% jej wartości. 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
http://inwestujwrozwoj.pl/ 
 

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych 

 
Dla kogo? 
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach  
o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla 
województwa opolskiego. Od 8 marca Operator prowadzi nabór wyłącznie dla pracowników z grupy 
powyżej 50 r.ż 
  
Okres realizacji 
1 listopada 2017 r. – 31 października 2021 r. 
 
W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, 
pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN. 
 
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 
80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych. 
 
Operator: 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Krakowska 38, 
45-075 Opole 
tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09 
e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl 
biuro@ocrg.opolskie.pl 
  
Partner: 
Fundacja Rozwoju Śląska 
ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
 
Więcej: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-
5-rpo-wo-2014---2020-22.html 
 
 
 

Akademia Menadżera 

 
Celem projektu Akademia Menadżera MŚP jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób 
zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli osób, które już sprawują  
w tych firmach kierownicze stanowiska albo mają być na takie stanowiska awansowane. 

http://inwestujwrozwoj.pl/
mailto:szkolenia@ocrg.opolskie.pl
mailto:biuro@ocrg.opolskie.pl
http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html
http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html
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Okres realizacji 
21 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2022 r. 
 
Operator: 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Krakowska 38, 
45-075 Opole 
tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09 
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl 
  
Więcej: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/akademia-menadzera-25.html 
 

 
 

SPOTKANIA/SZKOLENIA/ 

KONFERENCJE/TARGI 

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
https://rpo.opolskie.pl/?cat=18 
 

 
 

KORONAWIRUS  
 

WSPARCIE  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
 
W okresie epidemii wywołanej koronawirusem wprowadzono instrumenty, które wspierają 
utrzymanie działalności gospodarczej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które 
instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych są dostępne i do kiedy można się  
o nie ubiegać. 

 
Dofinansowanie wynagrodzeń 
 

Wojewódzkie Urzędy Pracy - dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych 

mailto:biuro@ocrg.opolskie.pl
https://rpo.opolskie.pl/?cat=18
https://rpo.opolskie.pl/?cat=18
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1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) objętych przestojem 

ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy  
 
 

2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) nieobjętych przestojem, 
przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy 

 
 

3. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców), z wybranych branż, według 
przeważającego PKD działalności  

 
 

4. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) z wybranych branż, według 
przeważającego PKD 

 

Starosta – dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Pracy (FP) 

1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) mikroprzedsiębiorcom, 
małym oraz średnim przedsiębiorcom 

 
 

Dotacje i pożyczki 

1. Dofinansowanie działalności gospodarczej 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 

2. Pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorcy 

Jednorazowo pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy 
 

3. Jednorazowa dotacja 

Jednorazowo dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy według przeważającego PKD  

 

Świadczenia postojowe 

 
1. Świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (podstawowe) 

 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-antykryzysowe-1-0-4-0-i-5-0-wsparcie-dla-firm-w-okresie-epidemii-covid-19#2
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-antykryzysowe-1-0-4-0-i-5-0-wsparcie-dla-firm-w-okresie-epidemii-covid-19#2
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#3
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#3
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/2/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448
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2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 
(podstawowe) 

 
3. Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych według przeważającego PKD 
 

4. Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą z wybranych branż, w tym  turystycznej, estradowej i wystawienniczej, z 
wybranych branż, według przeważającego PKD 
 

5. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą z wybranych branż, według przeważającego PKD 
 

6. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy 
cywilnoprawne w ramach działalności artystycznej, twórczej, architektonicznej, na rzecz 
muzeów 
 

7. Ponowne świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą z wybranych branż, według przeważającego PKD 
 

8. Ponowne świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą z wybranych branż według przeważającego PKD 
 

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek 

 
1. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 płatników prowadzących działalność 

gospodarczą, według przeważającego PKD 
 

2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 płatników prowadzących 
działalność gospodarczą, według przeważającego PKD 

 
3. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 i styczeń 2021 płatników 

prowadzących działalność gospodarczą, według przeważającego PKD 
 

Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 

1. Subwencja finansowa dla mikro, małych i średnich firm (54 kody PKD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/swiadczenie-postojowe-dla-agentow-turystycznych-pilotow-wycieczek-i-przewodnikow-turystycznych/2676663
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/swiadczenie-postojowe-dla-agentow-turystycznych-pilotow-wycieczek-i-przewodnikow-turystycznych/2676663
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/dodatkowe-swiadczenie-postojowe/2676719
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/dodatkowe-swiadczenie-postojowe/2676719
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/dodatkowe-swiadczenie-postojowe/2676719
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/2718648
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/2718648
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2718668
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2718668
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2718668
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ponowne-swiadczenie-postojowe/2747477
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ponowne-swiadczenie-postojowe/2747477
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ponowne-swiadczenie-postojowe/2747477
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ponowne-swiadczenie-postojowe/2747477
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz-na-podstawie-tarczy-antykryzysowej-6_0-od-26-stycznia-2021-r_/2718628
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz-na-podstawie-tarczy-antykryzysowej-6_0-od-26-stycznia-2021-r_/2718628
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2747498
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2747498
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2747498
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2747498
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-finansowa-pfr-2-0-dla-mikrofirm-malych-i-srednich-firm-wsparcie-dla-45-branz
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ZNAJDŹ PUNKT INFORMACYJNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli szukasz Punktów informacyjnych skorzystaj ze strony: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

