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Informacje o poszczególnych obszarach
objętych wsparciem znajdują się w
zaktualizowanym Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020, dostępnym na stronie
www.rpo.opolskie.pl w zakładce Zapoznaj
się z prawem i dokumentami ->Dokumenty
regionalne. 

odbudowę gospodarki, w tym
transformację cyfrową. Działania
skierowane będą do mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw. 
zwiększenie efektywności
energetycznej w sektorze publicznym w
kontekście ekologicznej odbudowy
regionu po pandemii. Wspierane będą
kompleksowe projekty, dzięki którym
energochłonność budynków
użyteczności publicznej wzrośnie.
lepsze dostosowanie infrastruktury
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji
leczniczej, w tym niwelowanie skutków
przebycia choroby wśród mieszkańców
regionu. Rehabilitacja pacjentów po
COVID-19 stanowi bardzo istotny
element całościowego podejścia do
leczenia pacjentów, a planowana
interwencja ma na celu wsparcie
pacjenta w powrocie do sprawności
sprzed choroby.

Będzie to około 11 milionów euro, które
zostaną przeznaczone na trzy
najważniejsze obszary: 

Nasze województwo, podobnie jak wiele
innych regionów, zostało znacząco dotknięte
skutkami trwającej pandemii Covid-19. W
odpowiedzi na problemy oraz aby wesprzeć
opolskie i złagodzić przejście przez ten
trudny czas otrzymaliśmy dodatkowe środki
unijne w ramach instrumentu React-EU. 

REACT-EU 
DLA OPOLSKIEGO!
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Nie ma konieczności wcześniejszego
umawiania się, ale gdybyście chcieli
powiadomić nas, że się wybieracie – nie
krępujcie się! A jeśli te terminy akurat Wam
nie odpowiadają, wciąż udzielamy informacj
telefonicznie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przez Skype, ZOOM i
osobiście, podczas konsultacji w naszych
Punktach.

Lista MPI znajduje się na stronie
www.rpo.opolskie.pl w zakładce Weź udział
w spotkaniach i konferencjach. 
Uwaga, w razie potrzeb może zostać
zaktualizowana!

·W grudniu będziemy na Was czekać:

- 1 grudnia 2021 r., w godz. 9:00–12:00, 
w Starostwie Powiatowym w Namysłowie,
Plac Wolności 12A;
- 7 grudnia 2021 r., w godz. 9:00–12:00, 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach
Opolskich, ul. Gogolińska 2A;
- 7 grudnia 2021 r., w godz. 9:00–12:00, 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku,
ul. Jagiellońska 21;
- 9 grudnia 2021 r., w godz. 9:00–12:00, 
 w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Głubczycach, ul. Pocztowa 6;
- 10 grudnia 2021 r., w godz. 9:00–12:00, 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1A;
- 13 grudnia 2021 r., w godz. 9:00–12:00, 
w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul.
Katowicka 1;
- 14 grudnia 2021 r., w godz. 9:00–12:00, 
w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, ul.
Pieloka 21;

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
uzyskaniem informacji o możliwościach
wsparcia z funduszy unijnych do
skorzystania z konsultacji w ramach
Mobilnych Punktów Informacyjnych, które
dla Was organizujemy.

MOBILNE PUNKTY
INFORMACYJNE W GRUDNIU     
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Młodzież dowiedziała się, jaką drogę 
trzeba przejść od momentu
wygenerowania własnego pomysłu na
biznes, do jego otwarcia, jakie formy
działalności gospodarczej występują,
jaka jest procedura ich rejestracji oraz
formy opodatkowania. Ważnym aspektem
szkolenia były treści związane ze
źródłami finansowania przyszłych
potencjalnych działalności.

Miesiąc listopad w Młodzieżowym Centrum Kariery 
w Nysie upłynął pod hasłem przedsiębiorczości. Dla
wszystkich klas szkoły branżowej I stopnia,
kończących naukę w bieżącym roku szkoleniowym
zorganizowane zostały szkolenia pn. „ABC
prowadzenia działalności gospodarczej”. 

Szkolenia prowadził pan Maciej Janisz, na co dzień
pracujący w Lokalnym Punkcie Informacyjnym
Funduszy Europejskich w ramach cyklu „Europejskie
szansą na rozwój” wraz z pracownikami rozwoju
zawodowego MCK w Nysie – Joanną Taramina 
i Magdaleną Wajdzik. 

Wszystkie zajęcia odbyły się w Zespole Szkół
Technicznych, gdzie uczą się nasi Uczestnicy. 
Celem spotkań było nabycie świadomości i wiedzy,
dotyczącej możliwości prowadzenia własnej
działalności gospodarczej przez młodych ludzi, 
do których w chwili obecnej kierowane są środki
celowe, pochodzące z funduszy unijnych UE. 

„Przedsiębiorcy żyją przez kilka lat tak,
jak większość ludzi nie chciałaby żyć…,
żeby żyć przez resztę życia tak, jak
większość ludzi nie może…”. 

ABC PROWADZENIA FIRMY
W MCK NYSA
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Joanna Taramina
Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie



Wygenerowane pomysły, obudowane
zostały szczegółowymi analizami SWOT,
przykładowymi strategiami wejścia na rynek
oraz późniejszego działania.

Uczniowie stworzyli małe biznesplany do
swoich pomysłów, zawierające analizę
przyszłej firmy i jej produktów, analizę
rynku w odniesieniu do działalności, która
ma być prowadzona, opisali swoje strategie
marketingowe, plan i prognozy finansowe
oraz analizy celowości i efektywności
przedsięwzięcia. Ciekawe wykłady
połączone zostały z ćwiczeniami, w trakcie
których młodzież analizowała również
możliwości wyboru pomiędzy dalszą nauką,
podjęciem pracy po zakończeniu szkoły
oraz własnym biznesem. 

ABC PROWADZENIA FIRMY
W MCK NYSA
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Joanna Taramina
Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie

Mamy nadzieję, że niezależnie od tego, jakiego
wyboru dokonają nasi uczestnicy po
zakończeniu etapu nauki w szkole branżowej I
stopnia, wszystkie dadzą młodzieży satysfakcję,
czy to edukacyjną, czy też zawodową. 

Mamy też nadzieję, że wśród młodych ludzi, 
z którymi pracowaliśmy w ramach ABC
prowadzenia działalności gospodarczej, znajdą
się także tacy, którzy odważą się i zdecydują na
własny biznes, czego serdecznie życzymy
odważnym przyszłym przedsiębiorcom. Warto
dodać także, że chętnie będziemy wspierać ich
w dążeniu do realizacji swoich marzeń!

źródło zdjęć w artykule:  Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie



BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH
PONOWNIE DLA WSZYSTKICH!

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
wznowiło nabór dla mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców i ich pracowników,
zainteresowanych podniesieniem swoich
kompetencji.
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budowlana wraz z przemysłem mineralnym i
usługami budowlanymi;
chemiczna;
drzewno-papiernicza, w tym przemysł
meblarski;
maszynowa i elektromaszynowa;
metalowa i metalurgiczna;
paliwowo-energetyczna;
rolno-spożywcza;
transport i logistyka;
usługi medyczne i rehabilitacyjne;
usługi turystyczne.

mikroprzedsiębiorstwa – 12 000 PLN;
małe przedsiębiorstwa – 24 000 PLN;
średnie przedsiębiorstwa – 48 000 PLN 

W projekcie realizowanym przez OCRG we
współpracy z Fundacją Rozwoju Śląska środki na
szkolenia mogą uzyskać firmy działające w
inteligentnych regionalnych specjalizacjach, do
których zaliczane są branże: 

Poziom dofinansowania wynosi aż 80%,
wypłacane na zasadzie refundacji poniesionych
kosztów (bez zaliczki) wybranej formy
kształcenia. 
Maksymalne kwoty, o jakie można się starać, to:

– przy czym średni koszt na jedną osobę nie
może przekroczyć 4000 PLN. 

Podstawą kwalifikowalności MŚP do danej
branży jest kod PKD (przeważająca działalność
gospodarcza), wskazany zarówno w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jak i w Krajowym Rejestrze
Sądowym, oraz stosowne oświadczenie,
sporządzone na podstawie sprawozdania
finansowego za poprzedni zamknięty rok
obrotowy (jeśli posiada), w którym
przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich
kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. 
W przypadku przedsiębiorców prowadzących
działalność krócej niż rok, oświadczenie będzie
składane na podstawie dokumentów
finansowych, dotyczących okresu od
rozpoczęcia działalności do momentu złożenia
oświadczenia.
Szczegółowe informacje oraz dokumentacja
znajdują się na stronie www.ocrg.opolskie.pl 
w zakładce Projekty/Operator systemu
popytowego w ramach działania 7.5 RPO WO
2014-2020. W razie pytań zapraszamy do
kontaktu z Punktem informacyjnym BUR pod
numerem telefonu 77/ 423 29 17 lub z Siecią
PIFE w województwie opolskim.

http://www.ocrg.opolskie.pl/


NOWY START  
− KOLEJNA SZANSA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

szkolenia z technik analiz przyczyn
niepowodzenia w ramach poprzedniej
działalności gospodarczej, planowania
kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz
sposobu analizy luk kompetencyjnych na
poziomie przedsiębiorstwa biorącego udział
w projekcie;
szkolenia dotyczące wsparcia w
prowadzeniu obecnej działalności
gospodarczej, działania doradcze związane
bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi.

·EURO CAPITAL DORADZTWO
GOSPODARCZE SP. Z O.O. SP.
KOMANDYTOWA (projekt pn. Profesjonalny
restart) – biuro@eurocapitaldotacje.pl; 
POLBI SP. Z O.O. (projekt pn. Akademia
pozytywnej zmiany) –
akademia@polbi.com.pl. 

Co zyskujesz? 

Wszystkie działania w projekcie będą
dopasowane do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorców ponownie rozpoczynających
działalność gospodarczą. 

Bezpłatne szkolenia i doradztwo realizowane są
m.in. przez operatorów:

w ciągu 24 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu zaprzestali jej
prowadzenia, a następnie, w okresie 6
miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu, ponownie ją podjęli w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej
lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego;
w ciągu 24 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu zaprzestali
prowadzenia działalności gospodarczej,
która była aktywna przez co najmniej 18
miesięcy.

Oferują ją fundusze unijne w ramach projektu
Nowy start, finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020. Przedsiębiorcy, którym
przyszło się już zmierzyć z zamknięciem firmy,
mogą uzyskać wsparcie ekspertów, by
zapobiec takiej sytuacji w przyszłości i zyskać
nowe kompetencje i umiejętności. 

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy 
z sektora MŚP ponownie rozpoczynający
działalność gospodarczą, jeżeli: 

Porażka wcale nie musi być równoznaczna z
całkowitym poddaniem się. Niepowodzenia są
nierzadko cennym doświadczeniem, swoistą
lekcją, z której powinno się wyciągnąć wnioski.
Czasem jednak, aby się podnieść, potrzebna
jest pomoc. 
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NIEZBĘDNE INFORMACJE ORAZ FORMULARZE
ZGŁOSZENIOWE I DOKUMENTY MOŻNA ZNALEŹĆ
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PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 

 
WWW.PARP.GOV.PL/COMPONENT/GRANTS/GRA

NTS/NOWY-START-1

mailto:biuro@eurocapitaldotacje.pl
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http://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1


prospołecznym;
prozdrowotnym;
kulturalnym;
edukacyjnym;
sportowym;
turystycznym.

powiatowy – gdy dotyczą danego powiatu albo
miasta Opole; zgłaszane są przez osoby
mieszkające na terenie danego powiatu i
wymagają uzyskania minimum 50 podpisów
jego mieszkańców. 
subregionalny – gdy dotyczą co najmniej dwóch
powiatów położonych w danym subregionie; w
tym przypadku trzeba uzyskać przynajmniej 100
podpisów osób zamieszkujących subregion.

 Inicjatywą obywatelską może być w szczególności
zadanie o charakterze:

Zadania muszą być zgodne z przepisami prawa
oraz mieścić się w kompetencjach województwa.
Co ważne, mogą mieć zasięg:

Szacunkowa wartość zgłaszanego przez
mieszkańców zadania o zasięgu powiatowym
nie może być niższa niż 50 000 PLN ani
wyższa niż 100 000 PLN, natomiast o zasięgu
subregionalnym – nie może być niższa niż 70
000 PLN ani wyższa niż 150 000 PLN.
Ewentualne koszty rocznego utrzymania
zadania nie mogą jednak przekroczyć 10%
kwoty przeznaczonej na jego realizację.

Nabór zadań potrwa do 15 grudnia 2021 r.
Następnie, 20 stycznia 2022 r.,
przedstawiona zostanie lista zadań
dopuszczonych do głosowania oraz
odrzuconych. Po kampanii informacyjnej, 
w dniach 10-25 lutego 2022 r., odbędzie się
głosowanie.
Zachęcamy wszystkich do udziału – zarówno
do zgłaszania zadań, jak i do głosowania!
Informacje, harmonogram i dokumenty
dostępny jest na stronie:

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 
– RUSZYŁA 4 EDYCJA!

Po raz kolejny mieszkańcy Opolskiego
zdecydują, na co zostaną wydane środki 
z budżetu województwa! W czwartej już
edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego na inicjatywy obywatelskie
realizowane w regionie w 2022 r.
przeznaczono 3 000 000 PLN. 
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comiesięczne wsparcie finansowe;
dodatkowe dofinansowanie kosztów podróży;
możliwość pracy z energicznym i
zmotywowanym, początkującym
przedsiębiorcą, który może przyczynić się do
rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły,
nową wiedzę i umiejętności;
dostęp do specjalistycznej wiedzy;
budowanie sieci kontaktów i silnych relacji;
doskonalenie umiejętności językowych.

W programie Erasmus Global zyskujesz:

Maksymalna długość Twojego pobytu za granicą
to 3 miesiące, a dofinansowanie sięga 3 000
EUR. Otrzymujesz do 100% kosztów
kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie
musisz mieć wkładu własnego. 

ERASMUS 
GLOBAL

Jeśli jesteś młodym przedsiębiorcą (tj. masz
mniej niż 3 lata doświadczenia w
prowadzeniu biznesu) albo dopiero planujesz
założenie własnej firmy – możesz skorzystać
z doświadczenia osób, które są właścicielami
i zarządzają małym lub średnim
przedsiębiorstwem z siedzibą w USA (stany
Nowy Jork i Kalifornia), Singapurze, Izraelu,
Korei Południowej, Kanadzie (stany Kolumbia
Brytyjska i Quebec) oraz na Tajwanie. 
I to z dofinansowaniem ze środków unijnych!
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Oczywiście, w czasie trwania pandemii
koronawirusa i w razie ewentualnych obostrzeń
istnieje możliwość nawiązania współpracy
online (do 3 miesięcy bez wsparcia
finansowego) z przedsiębiorcą przyjmującym, 
a następnie jej kontynuacji już bezpośrednio 
w miejscu przedsiębiorcy przyjmującego przez
kolejne 3 miesiące.
Na wszelkie pytania czy wątpliwości związane
z naborem w ramach Programu, w tym
dotyczące udziału, odpowiada 

Monika Fiszer 
tel. 22/ 432 87 03, 
email: monika_fiszer@parp.gov.pl. 

Szczegóły znajdziesz na stronie:
www.parp.gov.pl/component/grants/grants/er
asmus-global

(źródło: gov.pl)

mailto:monika_fiszer@parp.gov.pl
http://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-global


Annę Czajkę
Agnieszkę Ziaję.

Przybywa nam dróg, szpitali i ścieżek
rowerowych. Chronimy bioróżnorodność.
Zapewniamy lepszą opiekę osobom
niesamodzielnym. Dla tych, którzy pragną
zdobywać wiedzę i nowe umiejętności,
organizujemy rozmaite szkolenia.
 
Opolskie, nasz skrawek świata, nasza mała
ojczyzna, zmienia się dzięki Funduszom
Europejskim. Zmiany te były tematem przewodnim
organizowanego w październiku br. rodzinnego
konkursu „Europa w mojej okolicy”.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać w dowolnej
technice plastycznej, analogowej lub cyfrowej
mapę projektów w ich okolicy, dofinasowanych 
z Funduszy Europejskich! Jak każda mapa, praca
powinna zawierać również legendę, krótko
i kreatywnie opisującą dany projekt. 
Spośród nadesłanych prac wyłoniono 2
zwyciężczynie:

#WIDZISZIKORZYSTASZ 
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Rodzinny konkurs 
„EUROPA W MOJEJ OKOLICY”
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(źródło: zasoby własne/ Praca
konkursowa Agnieszka Ziaja)

(źródło: zasoby własne/praca
konkursowaja Anna Czajka)



Nikolę Kałużę
Beatę Sekułę
Sylwię Sochę-Polak

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej! 
Najlepiej jest w naszym domu, w naszym
województwie opolskim. Dzięki Funduszom
Europejskim, zaszło tu wiele zmian na lepsze,
poprawił się komfort życia mieszkańców naszego
regionu. Jako region jesteśmy atrakcyjnym
miejscem do inwestowania, rozwijania swoich
pasji oraz spędzania czasu wolnego.

W ramach konkursu „W EUROPIE NAJLEPIEJ!”
należało zrobić zdjęcie jednego z projektów
dofinansowanych   ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020. i opisanie, w jaki sposób
życie rodziny lub znajomych uczestnika konkursu -
stało się lepsze dzięki temu projektowi.

Spośród nadesłanych prac wyłoniono 3
zwyciężczynie:

#WIDZISZIKORZYSTASZ 
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
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(źródło: zasoby własne/ Nikola Kałuża)

(źródło: zasoby własne)

Konkurs 
„W EUROPIE NAJLEPIEJ!”

(źródło: zasoby własne/ Sylwia Socha-Polak) (źródło: zasoby własne/ Beata Sekuta)



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

13



SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIMi

14



(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

Znajdź nasz profil na
Znajdź nasz profil na
Znajdź nasz profil na

EUROPEJSKIEEUROPEJSKIE
OPOLSKIEOPOLSKIE

https://www.facebook.com/EuropejskieOpolskie
https://www.facebook.com/EuropejskieOpolskie
https://www.instagram.com/europejskie_opolskie/
https://www.instagram.com/europejskie_opolskie/

