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REWITALIZACJA
OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Całość działania skupia się na poprawie jakości
życia mieszkańców regionu. Tym razem nabór
ukierunkowany jest na obiekty sportowe tj. na ich
przebudowę, remont i adaptację budynków,
obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im
lub podtrzymania funkcji obiektów sportowych. Maksymalna kwota dofinansowania

uzależniona jest od liczby obiektów:
a)jeden obiekt sportowy to 300 tys. PLN;
b)dwa obiekty sportowe to 500 tys. PLN;

c)trzy obiekty sportowe to 700 tys. PLN.

Ważne, aby każdy projekt był dostępny dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, tak
aby każdy bez wyjątków mógł się cieszyć 
z efektów unijnego dofinasowania. 

31 maja 2021 przeprowadziliśmy spotkanie
informacyjne dla jednostek samorządu
terytorialnego, podczas, którego
przedstawiliśmy zasady udziału w naborze,
omówiliśmy szczegółowe warunki konkursu,
kryteria oceny wniosków, wskaźniki oraz
odpowiedzieliśmy na wiele pytań ze strony
uczestników spotkania. 

Mamy nadzieję, że już za kilkanaście
miesięcy będziemy mogli pochwalić się 
w naszym miesięczniku projektami, które
zostały zrealizowane w ramach tego naboru. 

Obiekty sportowe to przedmiot zbliżającego
się naboru wniosków do działania 10.2
Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów
Rewitalizacji, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-

2020. Wnioski będzie można składać od 14 do
21 czerwca br.
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(źródło: opracowanie własne)

(źródło: pixbay)

Kwota, jaka została zaplanowana 
na nabór to 3,5 mln złotych, 

a instytucje składające projekty
mogą liczyć nawet na 85%
dofinasowania. 

Nabór ma też swoje szczegółowe warunki.
Istnieje możliwości złożenia tylko jednego
wniosku o dofinasowanie projektu, w którym
można objąć wsparciem trzy obiekty sportowe. 



USŁUGI ZDROWOTNE
DLA OSÓB STARSZYCH

Drugi dotyczy działań wpływających na poprawę
zdrowia osób starszych tj. rehabilitacji ruchowej,
psychiatrycznej i logopedycznej, zwiększenie dostępu
do sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego
poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu w połączeniu
z nauką obsługi poszczególnych urządzeń oraz
wsparcie psychologiczne oraz szkolenia dla osób
zajmujących się osobami starszymi w zakresie opieki
medycznej. 

Wspierane będą dwa typy projektów. Pierwszy to 
 wsparcie lub tworzenie dziennych domów opieki
medycznej, zapewnienie opieki medycznej w
zastępstwie za opiekunów faktycznych, teleopieki
medycznej, zwiększenie dostępu do usług poprzez
zapewnienie odpowiedniego transportu. 

 Usługi zdrowotne skierowane do osób
starszych to temat naboru wniosków, który
będzie organizowany od 7 do 14 czerwca br.         
To kolejna propozycja w ramach poddziałania
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług
zdrowotnych i społecznych, Regionalne
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020. 
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O dotacje będą mogły ubiegać się podmioty
działające w obszarze ochrony zdrowia, pomocy 
 i integracji społecznej, organizacje pozarządowe   
i podmioty ekonomii społecznej. 
Wsparcie udzielane będzie tylko na tzw. małe
projekty o wartości dofinasowania nie większej niż
100 tys. Euro. 

26 maja br. obyło się webinarium poświęcone
temu zagadnieniu. Standardowo przedstawiliśmy
na nim Regulamin konkursu, kryteria oceny
wniosków, wskaźniki oraz odpowiadaliśmy na
pytania, które już wcześniej przygotowali
uczestnicy spotkania.
 
Wysoka jakość usług zdrowotnych skierowana do
osób starszych w tym z niepełnosprawnościami
na pewno przyczyni się do wzrostu jakości życia
w naszym województwie opolskim   

Na nabór zaplanowano ponad 2
mln złotych. Należy podkreślić,
że maksymalny poziom
dofinasowania wliczając wsparcie
z budżetu państwa to aż 94,5%. 

(źródło: pexels)

(źródło: pexels)



PRZEDSIĘBIORCO
DOWIEDZ SIĘ, JAK MOŻESZ ROZWIJAĆ SWOJĄ FIRMĘ!

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu, we
współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu, czyli instytucją, która w naszym regionie
opiekuje się przedsiębiorcami, przygotowują dla Was
webinarium, na którym dowiecie się, z jakich jeszcze
projektów można skorzystać, mimo kończącej się
perspektywy programowania.

Myśleliście, że nic już nie ma? Nic bardziej mylnego! 
 W spotkaniu będzie można wziąć udział w zaciszu
swojego domu, czy też bez wychodzenia z firmy, bo
odbędzie się oczywiście online.

Dokładny termin i zasady rekrutacji pojawią się na
naszej stronie www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Weź
udział w szkoleniach i konferencjach oraz oczywiście
na naszych profilach na Facebooku – Opolskie
Fundusze Mają Moc i Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki. Najprawdopodobniej będzie to druga
połowa miesiąca.

info@opolskie.pl; 
lpi.nysa@opolskie.pl; 
lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl.

Jeśli jednak nie możecie się doczekać   
 i   chcielibyście już teraz dowiedzieć się czegoś
więcej o pomocy dla przedsiębiorców – piszcie
do nas! Nasze adresy to: 

Odwiedźcie też stronę internetową OCRG, na
której znajdziecie wiele przydatnych informacji,
także dotyczących wsparcia i ułatwień dla firm   
 w związku z COVID-19.

 

Wszystkich przedsiębiorców z województwa
opolskiego, którzy są zainteresowani rozwojem
swojej działalności, inwestowaniem w nowe
rozwiązania, szkoleniami, szeroko pojętym
wsparciem dla firm z funduszy unijnych,
zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w
czerwcu 2021 r. 
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Pozostało jeszcze kilka
możliwości wsparcia
przedsiębiorców. 
Dowiesz się o nich na spotkaniu 
w czerwcu.

(źródło: pexels)

(źródło: pexels)

http://www.rpo.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/OpolskieFunduszeMajaMoc
https://www.facebook.com/Opolskie-Centrum-Rozwoju-Gospodarki-798286053634467
mailto:info@opolskie.pl
mailto:lpi.nysa@opolskie.pl
mailto:lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
http://www.ocrg.opolskie.pl/


AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY
 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie
internetowej. 
Pytania zadawać można jak zwykle – w Punktach
Informacyjnych Funduszy Europejskich, których
dane znajdują się na końcu numeru lub dzwoniąc
na numer telefonu 530 917 012 albo pisząc na
adres akademia@polbi.com.pl.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy przez stronę 
i rozpocznij przygodę w Akademii!

Projekt Akademia pozytywnej zmiany jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza,
Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa
zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie
procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Akademia oferuje indywidualną analizę potrzeb
szkoleniowych, szkolenia z zakresu analizy luk
kompetencyjnych, a także marketingu, prawa,
zarządzania, finansów, kompetencji interpersonalnych
i wiele, wiele więcej. Obecnie, z uwagi na sytuację,
większość spotkań ze specjalistami i trenerami
odbywa się online.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) do 30 czerwca 2021 r. prowadzi nabór
wniosków, skierowany do przedsiębiorstw       
 z sektora MŚP oraz ich pracowników. Jeśli       
 w ciągu ostatnich 24 miesięcy zamknąłeś
działalność oraz otworzyłeś kolejną, w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej lub
jako wspólnik spółki prawa handlowego, nie
później, niż 6 miesięcy przed przystąpieniem
do konkursu – zgłoś się i zyskaj wsparcie, które
pozwoli Twojemu biznesowi rozkwitnąć!
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(źródło: akademia.polbi.pl)

(źródło: akademia.polbi.pl)

https://www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue/
mailto:akademia@polbi.com.pl


UCZELNIA DOSTĘPNA III

Wnioskodawca może wybrać ścieżkę, którą będzie
realizował. Mini – jeśli rozpoczyna podstawowe
działania w tej tematyce, co może obejmować np.
zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób                 
 z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska
ds. dostępności uczelni, podnoszenie kompetencji
kadr lub ścieżkę midi, prowadzącą do znacznego
wzrostu dostępności w instytucji w stosunku do
poziomu minimalnego. W ramach ścieżki midi możliwe
jest np. zatrudnienie doradców edukacyjnych lub
konsultantów, czy psychologów zajmujących się
wsparciem zdrowia psychicznego. 

Dostępność jest tematem niezwykle ważnym,
bo pozwala nam wszystkim, bez względu na
nasze ograniczenia, w pełni korzystać z praw   
 i przywilejów. Narodowe Centrum Badań              
i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca, po
raz trzeci ogłasza konkurs pn. Uczelnia
dostępna, w którym szkoły wyższe – zarówno
prywatne, jak i publiczne, mogą uzyskać od 
 100 000 euro do 4 000 000 PLN na działania
podnoszące poziom dostępności w instytucji.
Wnioski składać można do 5 lipca 2021 r.

Wszystkie działania realizowane w projekcie
powinny prowadzić do osiągnięcia modelu
uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni
ze względu na potrzeby osób z
niepełnosprawnościami.

Informacje dotyczące naboru, wraz   
 z dokumentacją konkursową określającą
szczegółowe warunki udziału, można znaleźć na
stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Pytania można kierować na dedykowany adres
e-mail: dostepni@ncbr.gov.pl.
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(źródło: pixbay)

(źródło: gov.pl)

https://www.gov.pl/web/ncbr/uczelnia-dostepna-iii
mailto:dostepni@ncbr.gov.pl


KONSULTACJE SPOŁECZNE 
PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO (FERS)

 

Rejestracja na konferencję, za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie internetowej
dedykowanej temu wydarzeniu potrwa do 2 czerwca
2021 r. lub wyczerpania miejsc. Udział w konferencji 
 pozwala na aktywne uczestnictwo w wydarzeniu,      
 w tym zgłaszanie uwag i komentowanie. Oczywiście
możliwe będzie również opiniowanie programu
 w późniejszym terminie, za pomocą formularza uwag.
Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Już 2 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja
inauguracyjna, otwierająca konsultacje
społeczne Programu Fundusze Europejskie dla
Rozwoju Społecznego, które potrwają do          
 9 lipca 2021 r.
Zaproszone do udziału są wszystkie
zainteresowane osoby, instytucje, partnerzy
społeczni, organizacje, przedsiębiorcy… czyli
wszyscy, którym tematyka ta może być bliska.

Program FERS ma być odpowiedzią na problemy
społeczne w naszym kraju, prowadzić m.in. do
aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na
rynku pracy, zwiększenia poziomu edukacji,
integracji społecznej, podniesienia poziomu
ochrony zdrowia, czy opieki na dziećmi.

W czasie spotkania, oprócz założeń programu,
przedstawione zostaną także wyzwania oraz
diagnoza sytuacji społecznej w Polsce, a także
wyzwania, jakie stoją przed Europejskim
Funduszem Społecznym plus w perspektywie
2021-2027.
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Zapoznaj się z agendą spotkania

https://konsultacjefers.online/rejestracja
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu/


GRANTY 
NA INNOWACJE SPOŁECZNE!

Dowiedz się, jak uzyskać nawet 100 000 PLN na
innowacje społeczne! 17 czerwca 2021 r. o godzinie
10:00, na spotkaniu informacyjnym online, przybliżymy
Ci nabór wniosków w projekcie grantowym pn.
Inkubator włączenia społecznego.

Jeśli masz pomysł, jak można wesprzeć włączenie
społeczne albo dopiero go poszukujesz – zapisz się
na spotkanie i dowiedz więcej. Ogłoszenie i formularz
znajdziesz na naszej stronie internetowej
rpo.opolskie.pl.

Innowacje kojarzą Ci się tylko ze

skomplikowanymi procesami przetwórczymi,

robotami i pracą naukowców? Nic bardziej

mylnego!

Założenia konkursu grantowego oraz warunki
zgłaszania pomysłów zostaną przedstawione
przez przedstawicielkę Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej oraz przedstawicielkę  
 Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Krakowie, czyli przedstawicielki partnera oraz
Lidera projektu.

Pytania można zadawać za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres email:
iws@rops.krakow.pl lub telefonicznie, pod
numerem 12 422 06 36 | w. 34.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu! Będzie nam
miło Cię zobaczyć!
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Zapoznaj się 

ze szczegółami wsparcia

https://rpo.opolskie.pl/?p=44967
mailto:iws@rops.krakow.pl
https://frdl.org.pl/aktualnosci/nabor-na-innowacje-w-ramach-projektu-inkubator-wlaczenia-spolecznego-1
https://frdl.org.pl/aktualnosci/nabor-na-innowacje-w-ramach-projektu-inkubator-wlaczenia-spolecznego-1
https://frdl.org.pl/aktualnosci/nabor-na-innowacje-w-ramach-projektu-inkubator-wlaczenia-spolecznego-1


SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

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.

i
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SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIMi
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(77) 472 50 39; (77) 403 41 79

i
GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY

FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
W OPOLU

UL. KRAKOWSKA 38
45-075 OPOLE

509 385 880; 515 237 525; 512 830 591

info@opolskie.pl

GPI Opole

KONTAKT

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
PLAC WOLNOŚCI 1

47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W NYSIE
UL. SŁOWIAŃSKA 19

48-300 NYSA

lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

LPI K-K

LPI Nysa

lpi.nysa@opolskie.pl

(77) 448 99 63
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Miesięcznik pod redakcją
Referatu Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Znajdź nasz profil

facebooku 

https://www.facebook.com/OpolskieFunduszeMajaMoc
https://www.facebook.com/OpolskieFunduszeMajaMoc
https://www.facebook.com/OpolskieFunduszeMajaMoc

