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ZAŁOŻENIA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE  

DLA OPOLSKIEGO 2021-2027 

 

23 czerwca 2021 r. na spotkaniu Pana Waldemara Budy Sekretarza Stanu  w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej (MFiPR) z Marszałkami Województw została przekazana ostateczna kwota 
alokacji dla poszczególnych regionów - z puli alokacji na programy regionalne województwo opolskie 
otrzymało 921 mln EUR. 

30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został pakiet pięciu 
rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027, które warunkują zakres i zasady wsparcia na kolejną 
perspektywę finansową. 

30 lipca 2021 r. MFiPR przekazało kolejny projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 

2021-2027 w Polsce, który uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ostatecznego kształtu pakietu 
rozporządzeń dla Polityki Spójności na lata 2021-2027 oraz konsultacji społecznych, transfery środków 
i kwestie związane z zasadami koncentracji tematycznej  - dokument ten został przekazany do 
nieformalnych negocjacji z KE oraz do akceptacji Komitetów Rady Ministrów i przez Radę Ministrów. 

W związku z powyższym, nastąpiła intensyfikacja prac nad projektem programu regionalnego 
pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. 

Zakres tematyczny polityki spójności na lata 2021-2027 obejmuje w szczególności 5 celów polityki, 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu 
Społecznego+ (EFS+). Planuje się skierować wsparcie na następujące obszary: 

• w ramach Celu Polityki 1 – Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu 

innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej: 

− innowacje w gospodarce  

− e-usługi publiczne oraz cyfryzacja MŚP  

− wzrost konkurencyjności w MŚP  

− inteligentne specjalizacje regionu, 

• w ramach Celu Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca 

w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej  

i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu 

zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i 

zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej: 

− efektywność energetyczna 

− odnawialne źródła energii 

− zapobieganie zagrożeniom 

− gospodarka wodno-ściekowa 

− gospodarka o obiegu zamkniętym 

− ochrona różnorodności biologicznej  

− strategie niskoemisyjne 

• w ramach Celu Polityki  3 – Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności:  

−  infrastruktura drogowa, 
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• w ramach Celu Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca 

włączeniu społecznemu i wdrażająca  Europejski filar praw socjalnych  

EFS+ 

− aktywizacja zawodowa i zatrudnieniowa 

− programy zdrowotne dla aktywności zawodowej 

− adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia 

− edukacja przedszkolna 

− kształcenie ogólne 

− kształcenie zawodowe 

− edukacja włączająca i profilaktyka zachowań społecznych 

− kształcenie ustawiczne 

− wsparcie ekonomii społecznej 

− aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

− wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów 

− wsparcie integracji społecznej społeczności zmarginalizowanych, np. Romów 

− usługi zdrowotne i społeczne 

− Europejski Budżet Obywatelski (EBO) realizowany w ww. zakresie  

EFRR 

− inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  

− inwestycje w infrastrukturę społeczną  

− inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. 

• w ramach Celu Polityki 5 – Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego 

i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych:  

− dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na obszarach miejskich  

− Europejska Inicjatywa Miejska 

− Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na pozostałych obszarach   

− Europejska Inicjatywa Sołecka. 

 

Program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 będzie zawierał następujące elementy: 

a) podsumowanie głównych wyzwań; 

b) uzasadnienie wybranych celów polityki, odnośnych priorytetów, celów szczegółowych i form 
wsparcia; 

c) w odniesieniu do każdej osi priorytetowej, z wyjątkiem pomocy technicznej, cele szczegółowe; 

d) w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych m.in. rodzaje działań, wskaźniki 
produktu i wskaźniki rezultatu, główne grupy docelowe, działania na rzecz zapewnienia 
równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji, wskazanie konkretnych terytoriów 
objętych wsparciem, działania międzyregionalne, transgraniczne i transnarodowe, planowane 
wykorzystanie instrumentów finansowych, wskaźniki, orientacyjny podział zasobów programu 
według rodzaju interwencji; 
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e) planowane wykorzystanie pomocy technicznej; 

f) plan finansowy; 

g) działania podejmowane w celu zaangażowania właściwych partnerów w przygotowanie 
programu, oraz ich rolę we wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie programu; 

h) w przypadku każdego warunku podstawowego – ocenę, czy jest on spełniony w momencie 
przedłożenia programu; 

i) zakładane podejście do informowania o programie i jego eksponowania poprzez określenie 
jego celów, grup docelowych, kanałów komunikacyjnych, zasięgu w mediach 
społecznościowych, planowanego budżetu i odnośnych wskaźników monitorowania i oceny; 

j) wskazanie instytucji zarządzającej, instytucji audytowej i organu otrzymującego płatności od 
KE. 

 

Program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 powinien zostać przyjęty zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
i poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
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Opracowanie własne: 

Anna Boryczko 
Referat Zarządzania i Programowania  
Departament Funduszy Europejskich  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
Opole, 24/08/2021 


