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Zachęcamy do zapoznania się z projektem
FEO 2021-2021, jak i do obejrzenia na
profilu facebookowym Europejskie Opolskie
transmisji z konsultacji 
z udziałem jednostek samorządu 
 terytorialnego, które odbyły się 19
października 2021 r. w Teatrze im. Jana
Kochanowskiego w Opolu. Zaglądajcie też
regularnie do zakładki dotyczącej nowego
programu na naszej stronie internetowej −
znajdziecie tam wszystkie aktualności 
i informacje o postępie prac. 

formularz elektroniczny dostępny na
stronie;
przesłanie wypełnionego formularza na
adres e-mail
konsultacjefeo2027@opolskie.pl 
lub za pośrednictwem ePUAP albo
pocztą tradycyjną na adres urzędu;
ustnie do protokołu. 

Dokument znajdziecie na stronie
www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Poznaj
program na lata 2021-2027 Weź udział 
w konsultacjach społecznych projektu
programu regionalnego Fundusze
Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. 
Jak to zrobić? Sposobów jest kilka: 

Jesteście ciekawi, na co będą
przeznaczone środki unijne w kolejnych
latach? Wsparciem zostanie objętych wiele
obszarów, w tym m.in. innowacyjna 
i inteligentna transformacja gospodarcza,
ochrona środowiska, mobilność
mieszkańców, wymiar społeczny
wspólnoty, zrównoważony i zintegrowany
rozwój obszarów miejskich i wiejskich, 
a także inicjatywy lokalne. 

Już tylko do 7 listopada br. można zgłaszać
uwagi do projektu programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata
2021-2027 (FEO 2021-2027). 

OSTATNIE DNI KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH FEO 2021-2027     
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DOTACJE Z POWEREM ZNÓW
DOSTĘPNE DLA MŁODYCH! 

Jeśli macie od 18 do 29 lat, jesteście
mieszkańcami województwa opolskiego
i planujecie rozpocząć własną działalność
gospodarczą – do 8 listopada br. możecie
złożyć wniosek o dotację! 

4

(źródło: pexels.com)

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu prowadzi
trzeci nabór wniosków w ramach projektu
Dotacje z POWERem, skierowanego do osób
młodych, niezarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy i nieaktywnych zawodowo osób,
w szczególności takich, które utraciły
zatrudnienie w wyniku pandemii (po 1 marca
2020 r.), niepełnosprawnych lub planujących
stworzyć nowe miejsca pracy. 

Aby zgłosić się do projektu i zyskać szansę na
dotację wynoszącą 23 050 PLN oraz wsparcie
pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy
prowadzenia działalności (2 100 PLN
miesięcznie), należy wypełnić formularz
rekrutacyjny dostępny na stronie 
 www.dotacjepower.wup.opole.pl i złożyć go
wraz z wymaganymi załącznikami: 

pocztą lub przesyłką kurierską na adres Biura
projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul.
Rejtana 5, 45-331 Opole;
elektronicznie, na adres e-mail
dotacjepower@wup.opole.pl – po przesłaniu
odpowiednio spakowanego skanu wypełnionych
załączników, należy je dostarczyć do Biura
projektu w ciągu 3 dni roboczych; 
osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego
w godzinach 8.00-14.00 w Biurze projektu,
gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

Wszelkie niezbędne informacje, opis procedury
składania wniosków, dalszych kroków oraz
szczegóły dotyczące projektu znajdziecie na stronie
www.dotacjepower.wup.opole.pl. 

(źródło: pexels.com)

mailto:dotacjepower@wup.opole.pl
http://www.dotacjepower.wup.opole.pl/


Aby wziąć udział w szkoleniu, które ma formę e-
learningu, wystarczy zapisać się na wybraną
tematykę za pośrednictwem strony PARP. Jeśli
czujecie, że Wasza wiedza związana 
z prowadzeniem firmy wymaga uzupełnienia,
chcielibyście rozwinąć swoje umiejętności lub
zwyczajnie – dowiedzieć się czegoś nowego, 
te szkolenia są właśnie dla Was! 

4 listopada 2021 r. − Preferencyjne
finansowanie sektora MŚP;
10 listopada 2021 r. −  E-usługi ZUS dla
biznesu;
16 listopada 2021 r. −  Pakiet dla
Innowatora;
17 listopada 2021 r. −  Wsparcie
przedsiębiorców przez Krajową
Administrację Skarbową.

Najbliższe spotkania dotyczyć będą:

Transmisje udostępniane są na stronie
www.parp.gov.pl/component/site/site/idear
ozwojubiznesu. Dodatkowo, w dniu
konferencji, za pośrednictwem formularza
możecie zadać pytania prelegentom, a po
przesłaniu swojego maila, otrzymacie
prezentację ze spotkania.

Jeśli interesują Was inne szkolenia,
chcielibyście uzyskać dofinansowanie na
podniesienie kompetencji swoich
pracowników lub sami szukacie wsparcia,
które pozwoli Wam na ukończenie
wymarzonego kursu czy studiów
podyplomowych – zapraszamy do kontaktu z
Punktami Informacyjnymi (dane znajdziecie na
końcu numeru). 

NOWE TEMATY KURSÓW 
PARP DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!
Oferta bezpłatnych kursów Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości 
dla przedsiębiorców została wzbogacona 
o nowe tematy: Design Thinking, Jak rozwijać
własną firmę? oraz Kredytowe ABC dla MŚP.
Propozycje szkoleniowe rozszerzono 
o zagadnienia z zakresu marketingu, prawa,
finansów, kompetencji czy zarządzania. 
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(źródło: pexels.com)

(źródło: pexels.com)

To nie wszystko! W ramach akcji
#idearozwojubiznesu zaplanowano także cykl
informacyjno-edukacyjnych wideokonferencji. 



GOV_LAB 
− INNOWACYJNE PROJEKTOWANIE USŁUG 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Finansowaniu podlegają usługi doradcze 
i szkoleniowe na rzecz podmiotu, który złoży
wniosek. Dokładny opis usług, sposobu ich
realizacji oraz tematyki, jakiej mogą dotyczyć,
znajduje się 
 w regulaminie naboru. Usługodawcę wybiera
PARP. Kwota pomocy jest uzależniona od
wysokości wynagrodzenia wykonawcy 
w odniesieniu do usług świadczonych jednemu
zespołowi projektowemu.

Więcej informacji o konkursie, w tym
ogłoszenie wraz z dokumentacją, znajdziecie na
stronie: www.parp.gov.pl. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące naboru
udzielają specjaliści pod numerami telefonów:
22/ 574 07 07 oraz 801 332 202.

Do 7 listopada 2021 r. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości prowadzi nabór do
pilotażowego programu, którego efektem będą
instrumenty dla przedsiębiorców uwzględniające
ich potrzeby. Projekt pozwoli na uzyskanie
wiedzy i nowych doświadczeń, innowacyjnych 
i sprawdzonych metod działania, a co
najważniejsze – doprowadzi do wypracowania
realnych koncepcji instrumentów wsparcia dla
przedsiębiorców. 

Dzięki udziałowi w gov_LAB, jednostki
samorządu terytorialnego mogą nauczyć się
projektować usługi dla przedsiębiorców w
nowoczesny sposób, w oparciu o dopasowaną
do potrzeb instytucji publicznych metodologię
service design oraz design thinking. 

6

(źródło: parp.gov.pl)

(źródło: paxels.com)

http://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gov-lab-program-edukacyjny-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego#dokumenty


sprzęt komputerowy z urządzeniami
peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym
oprogramowaniem umożliwiający pracę
zdalną, w tym niezbędne akcesoria 
 i oprogramowanie dla osób z
niepełnosprawnościami;
ubezpieczenie zakupionego sprzętu
komputerowego;
usługę zapewniającą dostęp do Internetu na
sprzęcie komputerowym zakupionym w
ramach projektu, w przypadku gdy opiekun
prawny w oświadczeniu wskaże na brak
możliwości zapewnienia usługi dostępu do
Internetu.

Do 5 listopada 2021 r. gminy popegeerowskie
(po uzyskaniu opinii Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa) mogą złożyć wniosek i otrzymać
środki, które później przekażą swoim
mieszkańcom, jeśli ci spełnią warunki określone
w regulaminie.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na
stronie CPPC, objęty wsparciem mieszkaniec
będzie mógł otrzymać dofinansowanie na:

WSPARCIE DLA DZIECI I WNUKÓW
BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR        
Do niedawna zarówno szkoły, jak i
przedsiębiorstwa działały w trybie zdalnym.
Dzieci uczyły się i spotykały z rówieśnikami
tylko w wirtualnej rzeczywistości. W
odpowiedzi na występujące nierówności w
dostępie do technologii informatycznych,
jakie zaobserwowano przy okazji ostatniej
pandemii, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
organizuje konkurs grantowy, w którym dzieci
i wnuki byłych pracowników PPGR mogą
otrzymać wsparcie na rozwój cyfrowy.
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Alokacja na konkurs wynosi 80 000 000 PLN. 

Wysokość środków przekazanych
poszczególnym gminom w ramach grantów
będzie zależała od ilości dzieci z rodzin
popegeerowskich oraz zapotrzebowania na
dany rodzaj urządzenia. 
Dofinansowanie pokrywa 100% kosztów

kwalifikowalnych, co oznacza, że wkład
własny nie jest konieczny. Maksymalna stawka
przewidziana na zakup komputera
stacjonarnego lub laptopa wynosi 
3 500 PLN, a tabletu − 1 500 PLN. 
W przypadku nabycia sprzętu powyżej
wskazanej wartości, konieczne będzie
uzasadnienie przez Wnioskodawcę
poniesionych wydatków.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja
konkursowa dostępne są na stronie
www.gov.pl. 

Pytania dotyczące naboru można kierować
telefonicznie, pod numerem 42/ 631 21 05, lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
granty.ppgr@cppc.gov.pl. 

(źródło: gov.pl)

http://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


W listopadzie odbędą się kolejne wydarzenia 
z tego naturalnie powstałego cyklu. Ponadto 
w październiku spotkaliśmy się z jednostkami
samorządu terytorialnego z naszego
województwa, by porozmawiać o rozliczaniu
projektów realizowanych w ramach działania 5.5
Ochrona Powietrza Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020. 

Spotkania, szkolenia i webinaria, na które
prowadzimy otwartą rekrutację, ogłaszamy na
stronie www.rpo.opolskie.pl w zakładce Weź
udział w szkoleniach i konferencjach. 
W listopadzie planujemy opowiedzieć 
 przedsiębiorcom, w jaki sposób mogą wejść 
w świat innowacji, nawet jeśli nie posiadają
doświadczenia ani nawet sprecyzowanego
pomysłu. Już niedługo, bo w przyszłym roku,
zostanie poszerzona nasza oferta usług – bądźcie
pierwszymi, którzy dowiedzą się, co nowego dla
Was przygotowuje Sieć PIFE! 

SPOTKANIA ORGANIZOWANE 
PRZEZ PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W NASZYM WOJEWÓDZTWIE

Ostatnie miesiące obfitowały w spotkania

informacyjne skierowane do osób młodych,

planujących rozpoczęcie własnej działalności

gospodarczej. Nasi konsultanci przybliżyli tematykę

wsparcia z funduszy unijnych uczniom i młodym

dorosłym m.in. w Brzegu i Prudniku, na zaproszenie

tamtejszych Młodzieżowych Centrów Kultury. 
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(źródło: zasoby własne

Śledźcie naszą stronę i facebookowy profil
Europejskie Opolskie, by zawsze być na bieżąco.
Jeśli macie pytania związane z funduszami unijnymi –
niezależnie, czy szukacie środków na realizację
swojego pomysłu, czy już realizujecie projekt, macie
kłopoty z jego rozliczeniem lub wątpliwości
dotyczące dokumentacji – możecie do nas pisać,
dzwonić lub umówić się na konsultację indywidualną
w Waszej siedzibie lub online. 
Zapraszamy! 

(źródło: zasoby własne)

(źródło: zasoby własne)

https://www.facebook.com/EuropejskieOpolskie


Projekt Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie
przejścia między generacjami realizowany przez
Nova Praxis ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ma na celu
przygotowanie firmy do przeprowadzenia sukcesji
oraz zachowanie ciągłości działalności
przedsiębiorstwa i utrzymanie jego rodzinnego
charakteru tam, gdzie jest to możliwe 
i uzasadnione. 

Całość opiera się na wsparciu doradczym w
obszarach prawnym, organizacyjno-zarządczym,
ekonomiczno-finansowym i mediacyjnym. Wybrani
eksperci dokonają analizy potrzeb i możliwości
przedsiębiorstwa, zapoznają się z oczekiwaniami
stron, opracują indywidualną strategię sukcesji 
i w efekcie – pomogą wybrać najbardziej
optymalne rozwiązania. Co ważne, postępy
wdrażania strategii sukcesji będą podlegały
monitoringowi. 

WSPARCIE PRZEJŚCIA 
MIĘDZY GENERACJAMI
Wiele firm w naszym województwie to

przedsiębiorstwa rodzinne. Zwykle w ich

prowadzeniu przychodzi moment, kiedy rodzice czy

dziadkowie decydują się przekazać kierownictwo i

zarządzanie nierzadko dorobkiem całego swojego

życia potomkom. Podobnie jak w wielu innych

dziedzinach, także i tym razem fundusze unijne

wychodzą naprzeciw osobom planującym sukcesję,

by z pomocą specjalistów mogły spokojnie przejść

ten proces.
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(źródło:pixbay.com)

być uprawnione do otrzymania pomocy de minimis;
posiadać wkład własny i być gotowe do jego
poniesienia w kwocie 2 206 PLN; jednocześnie są
zobowiązane do zapłaty podatku VAT od
otrzymanego dofinansowania w wysokości 4
298,70 PLN (projekt dofinansowany jest w 90% ze
środków unijnych);
członkowie rodziny muszą być zatrudnieni w
przedsiębiorstwie (wykonywać osobistą pracę) lub
być jego współwłaścicielami – co najmniej 2 osoby,
z których co najmniej jedna ma istotny wpływ na
zarządzanie;
nestor, czyli osoba przekazująca udziały, musi
posiadać ich większość.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane
udziałem w projekcie muszą spełniać kilka warunków,
m.in.: 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz dane kontaktowe
do organizatora dostępne są na stronie:
www.sukcesja.novapraxis.pl. 

Zachęcamy także do zapoznania się z zakładką Często
zadawane pytania. 

http://www.sukcesja.novapraxis.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
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(77) 472 50 39; (77) 403 41 79

i
GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY

FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
W OPOLU

UL. LEONA POWOLNEGO 8
45-075 OPOLE

77 44 04 720-722

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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Miesięcznik pod redakcją
Referatu Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
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