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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2021 rok1 

(wersja nr 4 z dnia 28 czerwca 2021 r.) 

Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona 
na 

dofinansowanie 
projektów  
w ramach 
konkursu 

(PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

Priorytet 1. Innowacje w gospodarce 

Działanie 1.1 
Innowacje  
w przedsiębiorstwach 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

Działanie 1.2 Infrastruktura B + R Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP 

Poddziałanie 
2.1.1 

Nowe produkty i usługi Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. W tym poddziałaniu realizowane są projekty w trybie nadzwyczajnym  SSD 

Poddziałanie 
2.1.2 

Wsparcie TIK  
w przedsiębiorstwach 

Październik 
2021r. 

1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o 
nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 

2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania 
najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia 
procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C). 

1 000 000 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.pl 

SSD 

Poddziałanie 
2.1.3 

Nowe produkty  
i usługi w MSP na 
obszarach 
przygranicznych 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

Poddziałanie 
2.1.4 

Inwestycje dla 
Podmiotów Ekonomii 
Społecznej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddziałanie 
2.2.1 

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

Poddziałanie 
2.2.2 

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych  
w Aglomeracji Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

Poddziałanie 
2.2.3 

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na 
obszarach 
przygranicznych 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

Działanie 2.3 
Wzmocnienie 
otoczenia biznesu 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 2.4 
Współpraca 
gospodarcza i 
promocja 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD  

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddziałanie 
3.1.1 

Strategie niskoemisyjne  
w miastach 
subregionalnych 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Poddziałanie 
3.1.2 

Strategie niskoemisyjne 
w Aglomeracji Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Poddziałanie 
3.1.3 

Strategie niskoemisyjne 
w województwie 
opolskim 

W tym poddziałaniu realizowane są projekty w trybie pozakonkursowym.  

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna 

Poddziałanie 

3.2.1 

Efektywność 
energetyczna  
w budynkach 
publicznych 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 (www.rpo.opolskie.pl). 
2 Doprecyzowanie i uszczegółowienie typów projektów zostanie zawarte w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20014-2020 oraz Ogłoszeniu  
i Regulaminie konkursu w ramach danego działania/poddziałania. 
3 Kwota pochodząca z budżetu Unii Europejskiej. 
4 Wkład środków RPO WO 2014-2020 na realizację Programu Specjalnej Strefy Demograficznej. 

http://ocrg.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
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Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona 
na 

dofinansowanie 
projektów  
w ramach 
konkursu 

(PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

Poddziałanie 
3.2.2 

Efektywność 
energetyczna  
w budynkach 
publicznych 
Aglomeracji Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Poddziałanie 
3.2.3 

Efektywność 
energetyczna  
w mieszkalnictwie 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 3.3 
Odnawialne źródła 
energii 

Rezygnacja z realizacji działania zgodnie z decyzją KE  
przyjmującą zmiany RPO WO 2014-2020 z dnia 20.02.2020 r. 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 

ocrg.opolskie.pl 

 

Działanie 3.4 
Efektywność 
energetyczna w MSP 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Priorytet 4. Zapobieganie zagrożeniom 

Działanie 4.1 Mała retencja Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 4.2 
System wczesnego 
reagowania  
i ratownictwa 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. W tym działaniu realizowane są również projekty w trybie 
pozakonkursowym. 

 

Priorytet 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.1 
Ochrona różnorodności 
biologicznej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 
 

Działanie 5.2  

Poprawa 
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddziałanie 
5.3.1 

Dziedzictwo kulturowe  
i kultura 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Poddziałanie 
5.3.2 

Dziedzictwo kulturowe  
i kultura na obszarach 
przygranicznych   

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Poddziałanie 
5.3.3 

Dziedzictwo kulturowe  
i kultura w Aglomeracji 
Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 5.4 
Gospodarka wodno-
ściekowa 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 5.5 Ochrona powietrza Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Priorytet 6. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 

Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. W tym działaniu realizowane są projekty w trybie pozakonkursowym.  

Działanie 6.2 
Nowoczesny transport 
kolejowy 

W tym działaniu realizowane są projekty w trybie pozakonkursowym.  

Priorytet 7. Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.1 

Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana 
przez PUP 
 

Brak naborów w trybie konkursowym w tym działaniu. Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. SSD 

Działanie 7.2 

Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy 
 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 
SSD  

 

Działanie 7.3 

Zakładanie działalności 
gospodarczej 
 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

Działanie 7.4 
Wydłużanie aktywności 
zawodowej 
 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

Działanie 7.5 

Szkolenia, doradztwo 
dla przedsiębiorców  
i pracowników 
przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność 
przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 7.6 
Godzenie życia 
prywatnego  
i zawodowego 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 
SSD 

 

http://ocrg.opolskie.pl/
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Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona 
na 

dofinansowanie 
projektów  
w ramach 
konkursu 

(PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

Priorytet 8. Integracja społeczna 

 
Działanie 8.1 

 
 

 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych  
i społecznych 
 

Czerwiec  
2021r. 

Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami 
1) Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami 

starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.: 
a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki 

medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym w ramach 
POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący lub innych 
form opieki, 

b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji 
realizacji usług medycznych, 

c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w 
tym długoterminowej medycznej opieki domowej, 

d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych, 
e) teleopieki medycznej, 
f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego 

transportu, 
g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących 

usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych. 
2) Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym 

z niepełnosprawnościami, w tym: 
a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna, 
b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym 
szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w 
zakresie jego wykorzystania, 

c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w 
zakresie opieki medycznej. 
 

2 000 000 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

SSD 
Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o  
wartości 

dofinansowa
nia nie 

większej niż 
100 tys. 
EURO. 

              
 

Działanie 8.2 Włączenie społeczne Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 
 

 
 

W tym działaniu realizowane są projekty w trybie pozakonkursowym.  

Priorytet 9. Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 

9.1.1 
Wsparcie kształcenia 
ogólnego 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

Poddziałanie 

9.1.2 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

SSD 

. 

 

Poddziałanie 

9.1.3 
Wsparcie edukacji 
przedszkolnej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 
SSD 

 

Poddziałanie 

9.1.4 

Wsparcie edukacji 
przedszkolnej  
w Aglomeracji Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

Poddziałanie 

9.1.5 
Programy pomocy 
stypendialnej 

Brak naborów w trybie konkursowym w tym działaniu. Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
 

SSD 

Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 

9.2.1 
Wsparcie kształcenia 
zawodowego 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 
SSD 

 

Poddziałanie 

9.2.2 

Wsparcie kształcenia 
zawodowego  
w Aglomeracji Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

SSD  

 

 

Działanie 9.3 
Wsparcie kształcenia 
ustawicznego 

 
Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

SSD 

Działania 9.4 

Wsparcie kształcenia 
ustawicznego w 
ramach Europejskiego 
Budżetu 
Obywatelskiego 

W tym działaniu realizowane są projekty w trybie pozakonkursowym.  

Priorytet 10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług 

Poddziałanie 

10.1.1 

Infrastruktura ochrony 
zdrowia w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD 

http://rpo.opolskie.pl/
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Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona 
na 

dofinansowanie 
projektów  
w ramach 
konkursu 

(PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

Poddziałanie 

10.1.2 
Infrastruktura usług 
społecznych 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. SSD  

Działanie 10.2 
Inwestycje wynikające  
z Lokalnych Planów 
Rewitalizacji 

Czerwiec  
2021r. 

Przebudowa, remont i adaptacja budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych, w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców  
3 500 000 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 

 

Działanie 10.3 E-usługi publiczne Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  

Działanie 10.4 
Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej  
i szkoleniowej 

Brak naborów w trybie konkursowym w tym działaniu.  

Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
SSD 

 

http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/

