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Informacja tabelaryczna  
nt. projektów spełniających warunki formalne oraz kryteria formalne  

tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektów 
dla Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 
 

LP Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Numer wniosku 

1. 
Powiat Oleski / 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Oleśnie 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 

oleskim (VII) 

RPOP.07.01.00-16-
0001/21 

2. 
Miasto Opole / 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Opolu 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu 

i powiecie opolskim (VII) 

RPOP.07.01.00-16-
0002/21 

3. 
Powiat krapkowicki / 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krapkowicach 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 

krapkowickim (VII) 

RPOP.07.01.00-16-
0003/21 

4. 
Powiat Brzeski/ 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Brzegu 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 

brzeskim (VII) 

RPOP.07.01.00-16-
0004/21 

5. 
Powiat Nyski / 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Nysie 

„Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 

nyskim (VII)” 

RPOP.07.01.00-16-
0005/21 

6. 

powiat 
namysłowski/Powiatowy 

Urząd Pracy w 
Namysłowie 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 

namysłowskim (VII). 

RPOP.07.01.00-16-
0006/21 

7. 
Powiat Kędzierzyńsko-
Kozielski/ Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

RPOP.07.01.00-16-
0007/21 

http://wupopole.praca.gov.pl/
https://rpo-wupopole.praca.gov.pl/
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LP Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Numer wniosku 

Kędzierzynie - Koźlu sytuacji na rynku pracy w powiecie 
kędzierzyńsko - kozielskim (VII) 

8. 
Powiat Głubczycki / 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Głubczycach 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 

głubczyckim (VII) 

RPOP.07.01.00-16-
0008/21 

9. 

Powiat 
Kluczborski/Powiatowy 

Urząd Pracy w 
Kluczborku 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 

kluczborskim (VII). 

RPOP.07.01.00-16-
0009/21 

10. 
Powiat 

Prudnicki/Powiatowy 
Urząd Pracy w Prudniku 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 

prudnickim (VII) 

RPOP.07.01.00-16-
0010/21 

11. 

Powiat 
Strzelecki/Powiatowy 

Urząd Pracy w Strzelcach 
Opolskich 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 

strzeleckim (VII) 

RPOP.07.01.00-16-
0011/21 

 

Opracowała: 
Agnieszka Hrycak 
Wydział Wdrażania PO WER i RPO 
Opole, dn. 22.11.2021 r. 
 
 
Zatwierdził/-a: 
Ewa Świtała 
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