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CO ZNAJDZIESZ 

W NUMERZE?



Z czasem, jeśli sytuacja epidemiczna
pozwoli, będziemy uruchamiać kolejne usługi,
które dostępne były w PIFE przed pandemią.
Informacji szukajcie na bieżąco na naszej
stronie na Facebooku oraz na
www.rpo.opolskie.pl i portalu Funduszy
Europejskich. Jeśli będziecie mieć jakieś
wątpliwości czy pytania, wystarczy do nas
napisać albo zadzwonić. 

 Tęskniliście? My bardzo! 

 Do zobaczenia w Punktach! 

Oczywiście, mamy dla Was płyny
dezynfekujące, a usługi świadczone będą         
 w reżimie sanitarnym. Nie zapomnijcie tylko      
 o maseczkach ochronnych! 

To nie koniec zmian. Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Opolu zmienił
siedzibę! Teraz jesteśmy do Waszej dyspozycji
w budynku przy ul. Leona Powolnego 8, rzecz
jasna w Opolu. Nie obawiajcie się, że nie
traficie. Szybko się zorientujecie, że nie
przenieśliśmy się daleko – z okien nadal
widzimy naszą poprzednią lokalizację, to
dosłownie kawałek dalej. 

Po dłuższej (ponad rocznej!) przerwie
wracamy do konsultacji bezpośrednich! 
Już teraz zachęcamy do odwiedzania naszych
Punktów w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu
osobiście. W trosce o zdrowie nas
wszystkich, na początek zatelefonujcie          
 i uprzedźcie nas o planowanej wizycie,
żebyśmy mogli się odpowiednio
przygotować. Przez pewien czas konsultacje
będą udzielane tylko po wcześniejszym
umówieniu. 

WRACAMY!
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(źródło: opracowanie własne)

o Funduszach Europejskich

ul. Leona Powolnego 8 
- tu znajdziesz informacje 

(źródło: opracowanie własne)

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


OPOLSKIE
AMBASADORKI UE

Te kompetencje w szczególności mają
znaczenie dla promocji projektów realizowanych
ze środków UE alokowanych w regionalnym
programie operacyjnym, a na dalszym etapie   
 w programie dedykowanym perspektywie 2021-
2027. 

Panie reprezentują różne środowiska i pochodzą
z terenu całego województwa opolskiego.
Prowadząc swoją działalność zawodową czy
społeczną, są otwarte na promowanie UE,
funduszy europejskich oraz korzyści osiąganych
dzięki funduszom w naszym regionie. 

Działalność Opolskich Ambasadorek UE
będzie prowadzona głównie za
pośrednictwem mediów społecznościowych,
stron internetowych oraz w obrębie
środowisk, w których działają na co dzień.
Współpraca z Ambasadorkami z czasem
zostanie rozszerzona np. o udział w eventach,
spotkaniach dedykowanych UE o zasięgu
również ponadlokalnym. 
Opiekę nad Opolskimi Ambasadorkami UE    
 w ramach Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego sprawuje Pani dr
inż. Karina Bedrunka, Dyrektor Departamentu
Funduszy Europejskich. 

 17 czerwca br. na Zamku w Mosznej
zorganizowany został event, na którym
oficjalnie z inicjatywy Andrzeja Buły, Marszałka
Województwa Opolskiego powołane zostały
Opolskie Ambasadorki UE. 
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Inicjatywa Opolskie Ambasadorki
UE - na tym etapie ma charakter
pilotażowy i rozwojowy. 

(źródło: zasoby własne)

Panie, które przyjęły zaproszenie do pełnienia
funkcji Opolskiej Ambasadorki UE zostały
przypisane do 6 obszarów, w których będą
podejmowały działania, tj.: edukacja,
przedsiębiorczość, środowisko, kultura, zdrowie,
wsparcie społeczne.

(źródło: zasoby własne)

(źródło: zasoby własne)



Celem projektu jest jak najlepsze przybliżenie
potencjalnemu turyście całego potencjału dziedzictwa
kulturowego i infrastruktury turystycznej tych dwóch
przygranicznych regionów. Z pomocą przychodzi
nowoczesna technologia. Już nie trzeba dźwigać ze sobą
licznych map i tomów przewodników. Teraz, dzięki
projektowi, wszystkie możliwe informacje będziemy mieli w
swoich smartfonach. W ich błyskawicznym otrzymaniu
pomoże nowa aplikacja Eturysta – Eturista, która będzie
bazowała na zmodernizowanych stronach internetowych
www.turystyka.opolskie.pl i www.ok-turism.cz. 

Podobnie jest w zaprzyjaźnionym z województwem
opolskim kraju ołomunieckim. Tam to przede wszystkim
przepiękne góry, na czele z położonym na granicy Śląska   
 i Moraw Pradziadem (1492 m n.p.m.). To kilometry
cudownych jaskiń, bajkowych zamków i zjawiskowych
uzdrowisk. 

Chcąc wyjść naprzeciw polskim i zagranicznym turystom, 
 a także mieszkańcom chcącym poznać lepiej swój region,
przygotowano polsko-czeski projekt „Mobilny przewodnik
turystyczny po województwie opolskim i kraju
ołomunieckim (E-Turysta)”. Pomysł zrodził się już wcześniej,
a sam projekt został przyjęty już w 2017 r., trafiając jednak
na tzw. listę rezerwową. Dopiero w ubiegłym roku, po
podpisaniu umowy, można było przystąpić do jego
realizacji. 

Aplikacja będzie składała się z kilku modułów,   
 w których będą opisane i na bieżąco uaktualniane
turystyczne atrakcje, szlaki piesze i rowerowe, trasy
turystyki wodnej czy konnej. Wszystko, oczywiście,
odpowiednio zinwentaryzowane i zaopatrzone   
 w aktualne zdjęcia. Aplikacja będzie również
podpowiadała, co jeszcze dodatkowo możemy   
 w danym regionie zobaczyć. Turysta chcący
popływać w AquaParku w Velkých Losinách,
szukając wiadomości o nim, dostanie także
informacje, że w promieniu kilku kilometrów może
odwiedzić też tamtejszy zamek, zabytkowy młyn
papierniczy czy jeden z cudów czeskiej techniki –
elektrownię szczytowo-pompową Dlouhé Stráně.
Podobnie po polskiej stronie – kiedy wejdziemy już
na najwyższy szczyt Gór Opawskich Kopę Biskupią,
aplikacja podpowie nam, że w pobliżu możemy
jeszcze popływać lub pożeglować na jednym ze
zbiorników powstałych na Nysie Kłodzkiej, zwiedzić
zabytki Nysy, czyli śląskiego Rzymu albo, po jednej
jak i drugiej stronie granicy, poznać historię
tutejszego górnictwa złota. 

E-TURYSTA
NOWOCZESNA TURYSTYKA NA POLSKO-CZESKIM POGRANICZU
Śląsk Opolski posiada ogromny potencjał
turystyczny. Kilkaset kilometrów szlaków turystyki
pieszej, w tym szlaki górskie. Dynamicznie
rozwijająca się turystyka rowerowa z coraz większą
liczbą bezpiecznych ścieżek rowerowych. Do tego
dochodzi jeszcze turystyka wodna ze spływami
kajakowymi i możliwościami żeglowania na
jeziorach zaporowych, a także turystyka konna,      
 z coraz liczniejszą siecią państwowych                         
i prywatnych stadnin. Jeśli dodamy do tego opolskie
zabytki, wpisane na listę Pomników Historii, trzy
Parki Krajobrazowe oraz długą listę lokalnych
produktów kulinarnych, tworzy nam się zbiór blisko
tysiąca atrakcji turystycznych. Każdy może tu
znaleźć coś dla siebie. 
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http://www.turystyka.opolskie.pl/
http://www.ok-turism.cz/


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach
projektu „Mobilny przewodnik po województwie opolskim
oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)” Program INTERREG V-
A Republika Czeska–Polska.

Aplikacja pozwoli m.in. poznać godziny otwarcia atrakcji czy
czas potrzebny na ich zwiedzanie. Będzie to możliwe
praktycznie w każdym momencie, ma bowiem
funkcjonować zarówno online, jak i offline. Dzięki
specjalnym filtrom, turysta będzie miał wskazane
preferowane atrakcje dla rodzin z dziećmi czy osób
niepełnosprawnych, szczególnie tych poruszających się na
wózkach. Polscy i czescy partnerzy byli też zgodni, że
dzięki projektowi, będzie możliwość promowania miejsc
ciekawych, a nie będących głównymi punktami odwiedzin
turystów. Stąd też pojawi się zakładka „Miejsca nieodkryte
– Tajný tip”. Pozwoli to na zwiększenie ruchu turystycznego
w większej ilości miejsc obu regionów.

Prace przy modernizowaniu strony i tworzeniu aplikacji
potrwają do końca października tego roku. Kolejny rok to
czas na promocję produktu. W dziesiątkach miejsc pojawią
się specjalne QR-kody, pozwalające ściągnąć aplikację na
smartfon; czescy partnerzy opracowują promocyjne
wydawnictwo, a w sieciach społecznościowych pojawią się
promocyjne filmiki. Już od przyszłego sezonu turysta
chcący poznać atrakcje województwa opolskiego i kraju
ołomunieckiego będzie mógł to zrobić, korzystając             
 z najnowszych rozwiązań technologicznych.

6

(źródło: zasoby własne)

(źródło: zasoby własne)

(źródło: zasoby własne)

(źródło: zasoby własne)



EUROPEJSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Do składania ofert zaproszone są NGO  
 z naszego województwa, które spełniają
dodatkowe warunki np. posiadają zapis  
 w statucie o prowadzeniu działalności
edukacyjnej. 

 Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na jakiś
temat, zastanawiasz się nad zmianą pracy,
Twoje kompetencje wymagają poszerzenia, po
prostu lubisz się uczyć – EBO jest właśnie dla
Ciebie. 

Więcej informacji dostępne jest na stronie:
Europejski Budżet Obywatelski | Samorząd
Województwa Opolskiego, gdzie udostępniono
krótkie webinaria, przybliżające podstawowe
zasady działania EBO. 

 Zachęcamy też do polubienia naszej strony na
fb – Opolskie Fundusze Mają Moc oraz profilu
Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
UMWO, a wszystkie NGO do regularnego
zaglądania do stworzonej dla Was Bazy NGO.

NGO, jako organizacje będące najbliżej ludzi,
najlepiej są w stanie określić ich potrzeby, mają
doświadczenie, będą w stanie zdiagnozować
obszary, w których najbardziej niezbędne jest
wsparcie. Na kurs, szkolenie, studia podyplomowe
czy inną formę kształcenia realizowaną w EBO,
zapisać się mogą wszyscy dorośli mieszkańcy
Opolszczyzny, oczywiście bezpłatnie. Co więcej, to
my, w drodze głosowania, zdecydujemy które
projekty zgłaszane przez NGO zostaną
zrealizowane. 

Europejski Budżet Obywatelski to inicjatywa
Samorządu Województwa Opolskiego, dzięki
której organizacje pozarządowe będą mogły
uzyskać dofinansowanie, a mieszkańcy
naszego regionu wziąć udział w ciekawych
kursach i szkoleniach i poszerzyć swoje
kompetencje. 
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(źródło: opolskie.pl)

Na projekt przeznaczono 8,5 mln
PLN. Jego realizacja potrwa 3 lata.
To pierwsza taka inicjatywa nie
tylko w Polsce, ale w całej Europie! 

(źródło: opolskie.pl)

https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/OpolskieFunduszeMajaMoc
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://bazango.opolskie.pl/


Jesteście ciekawi, jakie projekty zrealizowano? Ile
nowych produktów i usług mogło powstać dzięki
dofinansowaniom? Jakie rozwiązania, ułatwiające
życie wszystkim nam, opracowano? Czy wiecie, że
od 2014 roku unijne pieniądze pomogły stworzyć
ponad 9 tysięcy różnych innowacji? Na stronie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziecie
zakładkę Poznaj realizowane projekty, a w niej:
najciekawsze, wybrane przykłady inwestycji, listę
projektów dofinansowanych w trybie konkursowym
oraz pozakonkursowym, a także album z opisem
polskich innowacji w podziale na obszary
tematyczne. Jeżeli natomiast chcielibyście
sprawdzić, jakie projekty realizowane są w Waszej
okolicy lub chcielibyście zostać uczestnikiem
projektu, zapraszamy do odwiedzenia Mapy dotacji
- https://mapadotacji.gov.pl/. Dzięki filtrom,
możecie sprawdzić, jakie projekty zostały
zrealizowane w Waszym powiecie. Również na
naszym profilu na Facebooku – Opolskie Fundusze
Mają Moc, publikujemy relacje z podpisania umów,
otwarcia nowych obiektów, informacje                     
 o interesujących inwestycjach, zachęcamy do jego
śledzenia! 

POZNAJ EFEKTY FUNDUSZY!
Na każdym kroku widzimy, jak bardzo zmienia
się otaczający nas świat dzięki inwestycjom     
 z funduszy unijnych. Przechadzając się po
mieście, miasteczku, a nawet wsiach,
niejednokrotnie można natknąć się na
charakterystyczne tablice i oznaczenia. Bez
środków europejskich niemożliwy byłby rozwój
w obecnym tempie. 
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budowę społeczeństwa gigabitowego w Polsce;
udostepnienie zaawansowanych e-usług
pozwalających w pełni na elektroniczne
załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców;
zapewnienie cyberbezpieczeństwa;
rozwój gospodarki opartej na danych
wykorzystującej najnowsze technologie
cyfrowe;
rozwój współpracy na rzecz tworzenia
cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-
gospodarczych;
wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji
cyfrowych, w tym również w obszarze
cyberbezpieczenstwa dla JST                                
i przedsiębiorców.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
wspierał projekty mające na celu rozwój cyfryzacji,
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 
O jego efektach możecie przeczytać na stronie:
polskacyfrowa.gov.pl

W kolejnych latach (2021-2027), dzięki programowi
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),   
 z budżetem około 2 mld euro, możliwa będzie
kontynuacja inwestycji w rozbudowę i poprawę tego
obszaru. 

Cele programu obejmują: 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
NA ROZWÓJ CYFROWY – FERC

 
Usługi cyfrowe, zwłaszcza obecnie, w dobie
pandemii koronawirusa, mają ogromne
znaczenie dla nas wszystkich, pozwalając na
załatwienie spraw oraz rozwiązywanie spraw
na odległość. Również Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich w ubiegłym roku
rozpoczęły świadczenie swoich usług zdalnie –
spotykaliśmy się z Wami na webinariach,
konsultacjach przez SKYPE, rozmawialiśmy
przez telefon, a nawet za pośrednictwem
Messengera
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(źródło: polskacyfrowa.gov.pl)
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https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/efekty/efekty-realizacji-programu-polska-cyfrowa-2014-2020/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/


Możecie uzyskać usługę identyfikacji własności
indywidualnej w firmie, wartą od 2 tys. PLN do 4 tys.
PLN, której koszt zostanie pokryty w 90% lub nawet
95% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).
Co możecie zyskać? Wiedzę, jakie korzyści
przynosi własność intelektualna oraz jak ją chronić
(np. tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazek, logo).
Ponadto, dowiecie się jak uzyskać patent, jak
konstruować umowy z pracownikami oraz wiele
innych rzeczy, których wykorzystanie wpłynie na
konkurencyjność waszego przedsiębiorstwa. 

Projekt skierowany jest do firm prowadzących
działalność w ramach Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji (KIS), których listę znajdziecie tutaj: 
 SMART oraz spełniających dodatkowe warunki.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
W TWOJEJ FIRMIE

 Urząd Patentowy RP zaprasza przedsiębiorców
z sektora MŚP do udziału w projekcie
Własność intelektualna w Twojej firmie,
realizowanego ze środków Unii Europejskiej   
 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020. 
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(źródło: msp.uprp.gov.pl)

Wnioski składane są za pośrednictwem strony:
msp.uprp.gov.pl , na której znajdują się również
wszystkie informacje dotyczące projektu.

(źródło: msp.uprp.gov.pl)

https://smart.gov.pl/pl/
https://smart.gov.pl/pl/
https://msp.uprp.gov.pl/
https://msp.uprp.gov.pl/
https://msp.uprp.gov.pl/


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

12



(77) 472 50 39; (77) 403 41 79

i
GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY

FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
W OPOLU

UL. LEONA POWOLNEGO 8
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; (77) 448 25 86
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Znajdź nasz profil

facebooku 

Miesięcznik pod redakcją
Referatu Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

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

