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Kochani!Kochani!
W tym roku życzymy Wam przede wszystkim zdrowia,W tym roku życzymy Wam przede wszystkim zdrowia,  

które w obecnych, niepewnych czasach jest szczególnie ważne.które w obecnych, niepewnych czasach jest szczególnie ważne.  
Oby wszystkie Wasze plany i marzeniaOby wszystkie Wasze plany i marzenia  

– zarówno te duże, jak i te malutkie – się spełniły.– zarówno te duże, jak i te malutkie – się spełniły.  
Oby wszystko szło po Waszej myśli (ewentualnie lepiej).Oby wszystko szło po Waszej myśli (ewentualnie lepiej).  

Obyście mieli czas na zatrzymanie, odpoczynek, relaks.Obyście mieli czas na zatrzymanie, odpoczynek, relaks.  
Oby wszystkie książki, po jakie sięgniecie,Oby wszystkie książki, po jakie sięgniecie,  

były dobre, a filmy fascynujące.były dobre, a filmy fascynujące.  
Oby każda kawa była smaczna i nigdy gorzka.Oby każda kawa była smaczna i nigdy gorzka.  

Oby stało się wreszcie to, na co czekacie,Oby stało się wreszcie to, na co czekacie,  
wiosna była zielona, lato gorące, jesień złocista, a zima biała.wiosna była zielona, lato gorące, jesień złocista, a zima biała.  

Jednym słowem – najlepszego!Jednym słowem – najlepszego!  
  

Dziękujemy Wam, że jesteście z nami i cieszymy się,Dziękujemy Wam, że jesteście z nami i cieszymy się,  
że będziemy mogli pomagać Wamże będziemy mogli pomagać Wam

w sięganiu po fundusze unijne kolejne 12 miesięcy.w sięganiu po fundusze unijne kolejne 12 miesięcy.  
  

Zespół RGPIZespół RGPI



Zawsze uśmiechnięci, zawsze chętni do
pomocy, zawsze profesjonalni.
Dokumentacja przez nich prowadzona nie
budziła zastrzeżeń, a w czasie odwiedzin
czy kontroli można było liczyć dodatkowo
na dobrą kawę, a nawet ciasteczko.

Przez 12 lat tamtejsi konsultanci przyjęli
niezliczoną ilość klientów, odebrali
mnóstwo telefonów oraz odpowiedzieli na
ogrom wiadomości i pism, w których
pytaliście o możliwości dofinansowania lub
interpretację zapisów konkursów z
udziałem środków unijnych. Z dużą
przyjemnością organizowali dla Was
spotkania i szkolenia (w pandemii również
online, w formie webinarów), jak 
i odwiedzali pobliskie powiaty w ramach
Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

Z przykrością informujemy, że 31 grudnia
2021 r. zakończył działalność Lokalny Punkt
Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu. 

POŻEGNANIE 
Z LPI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 
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(źródło: .zasoby własne)

Dziękujemy pracownikom Punktu: Ewie
Borzym, Marioli Szukalskiej-Piekarz oraz
Januszowi Skrzyńskiemu za ich
zaangażowanie i niesłabnący entuzjazm, 
za pomysły, uwagi, rozmowy, które
mieliśmy okazję prowadzić, za śmiech 
i wsparcie w trudnych chwilach. Życzymy
wszelkiej pomyślności na nowych
ścieżkach (zarówno zawodowych, jak 
i prywatnych)! 

Będziemy tęsknić!

Dziękujemy też Starostwu Powiatowemu 
w Kędzierzynie-Koźlu za lata owocnej
współpracy i polecamy się na przyszłość. 

(źródło: .zasoby własne)



osoby fizyczne oraz ich grupy (w tym
stowarzyszenia, związki); konieczne jest,
aby były powyżej 18. roku życia;
osoby prawne oraz ich partnerstwa;
jednostki organizacyjne, które nie
posiadają osobowości prawnej (np.
spółki prawa handlowego, spółki
akcyjne);
osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą.

Wsparcie obejmie przynajmniej 50
pomysłów, z czego 6 zostanie wdrożone na
szeroką skalę. 
Wnioski mogą składać:

Nabór do projektu INNOES prowadzony jest
przez Inkubator Innowacji Społecznych,
który tworzą Caritas Archidiecezji
Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia
Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.
Inicjatywa dotyczy innowacji w zakresie
dostępności w kluczowych obszarach:
architektura, transport, edukacja, służba
zdrowia, cyfryzacja i usługi. W grę wchodzą
nowe pomysły lub ulepszenie już
istniejących, zgodnie z zasadą „więcej za
mniej”.

Innowacje społeczne to nowe rozwiązania,
sprawiające, że życie osób starszych 
(z ograniczoną mobilnością lub percepcją)
oraz tych z niepełnosprawnościami stanie się
łatwiejsze.

GRANTY 
NA INNOWACJE SPOŁECZNE
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(źródło: .www.pfr.pl)

Oprócz pomocy pieniężnej, sięgającej 
40 690 PLN, na opracowanie i testowanie
innowacji, pomysłodawcy otrzymają także
wsparcie merytoryczne. Nie jest
konieczne posiadanie wkładu własnego.

Wszelkie informacje oraz dokumenty
znajdziecie na stronie
https://innoes.pl/projekt-innoes/. 

Tam również możecie skorzystać z bazy
innowacji społecznych, jak i poznać
pomysły, które dotąd udało się
opracować. 

http://www.przemysl.caritas.pl/
http://pap.rzeszow.pl/
https://innoes.pl/projekt-innoes/


Mieszkańcy sołectw mogą zgłaszać
inicjatywy inwestycyjne lub o charakterze
bieżącym, zyskując tym samym realny
wpływ na sposób wydatkowania środków 
z budżetu województwa.
 
Jak to działa?
Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim
(ewentualnie sołtys, jeśli z uwagi na
zagrożenie epidemiczne takie zebranie nie
może być zwołane) decydują, jakiego
zadania chcieliby się podjąć w danym roku,
i przyjmują w tej sprawie uchwałę. Uchwała
stanowi załącznik do fiszki, którą należy
złożyć w gminie. 

Gmina, we współpracy z sołtysami, wybiera
zadania do realizacji (ich liczba nie może
przekroczyć 1/3 liczby sołectw w gminie),
następnie składa wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego. 

Ile środków można uzyskać?
Jedno sołectwo może otrzymać 5 000 PLN.
Konieczne jest również posiadanie przez
gminę min. 20% wkładu własnego. 

Już po raz trzeci gminy z województwa
opolskiego mają możliwość ubiegania się 
o dofinansowanie zadań własnych w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych,
realizowanych na terenach wiejskich.

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA
 SOŁECKA POWRACA!
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(źródło: .www.opolskie.pl)

nieodpłatne i służące lokalnej
społeczności działania zwiększające
aktywność i integrację społeczną
mieszkańców; 
zagospodarowanie miejsc publicznych
w sołectwie istotnych z uwagi na dobro
wspólne mieszkańców sołectwa; 
działania w zakresie poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców;
działania wspierające ideę
wzmocnienia tożsamości regionalnej; 
działania w sferze poprawy dostępu do
sektora kultury, turystyki, rekreacji,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego itp.; 
udział w wydarzeniach, np.
sportowych, kulturalnych; 
tworzenie warunków do rozwoju oraz
podnoszenia atrakcyjności w obszarze
turystyki, krajoznawstwa i sportu w
sołectwie.

Pomysły objęte wnioskiem powinny
przyczyniać się do rozwoju obszaru i
pobudzania lokalnej społeczności.
Zgodnie z regulaminem, w szczególności
są to:

Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r. Szczegółowe zasady udzielania
wsparcia, regulamin oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie

www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/. 

http://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
http://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/


publiczne instytucje kultury;
archiwa państwowe;
szkoły i uczelnie artystyczne;
kościoły i związki wyznaniowe;
organizacje pozarządowe aktywne na
polu kultury; 
jednostki samorządu terytorialnego.

Do 14 lutego 2022 r. wnioski, wraz 
z partnerami z Norwegii, Islandii lub
Lichtensteinu, mogą składać: 

Poziom dofinansowania sięga 85%, a co za
tym idzie, konieczne jest wniesienie wkładu
własnego w wysokości 15%. Minimalna
wartość projektu wynosi 100 000 EUR,
maksymalna – 500 000 EUR.

Ruszył nabór do Programu Kultura
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w zakresie
działania pn. Poprawa dostępu do kultury 
i sztuki. Po stronie polskiej operatorem jest
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. 

PROGRAM KULTURA
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Celem działania jest zacieśnienie
współpracy między instytucjami z Polski 
i z Państw-Darczyńców, wymiana
kulturalna, wzmocnienie kompetencji
specjalistów z obszaru kultury. Projekty
mogą być realizowane praktycznie we
wszystkich dziedzinach kultury i sztuki,
takich jak: muzyka i sztuki sceniczne,
sztuki plastyczne i wizualne (w tym
festiwale filmowe), dziedzictwo
kulturowe, sektory kreatywne, literatura 
i krytyka sztuki, archiwa, edukacja
kulturalna i artystyczna, jak również 
w innych, wpisujących się w cele
Programu. 

Aby złożyć wniosek, konieczne jest
posiadanie konta w Elektronicznym Biurze
Obsługi Interesanta (system EBOI),
dostępnym pod adresem
https://esp.mkidn.gov.pl/

Zachęcamy do zapoznania się ze
szczegółami konkursu na stronie:
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzi
alania/dzialanie-ii/nabor-nr-3-
ogloszenie.php

(źródło: .www.eog.gov.pl)

https://esp.mkidn.gov.pl/
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/nabor-nr-3-ogloszenie.php


PUNKTY INFORMACYJNE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
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SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

DIAGNOZA 
POMYSŁU

WSKAZANIE ŹRÓDEŁ
WSPARCIA Z FE

KONSULTACJE 
NA ETAPIE 

PRZYGOTOWANIA 
WNIOSKU

SZKOLENIA 
NA TEMAT FE

KONSULTACJE 
NA ETAPIE

 REALIZACJI PROJEKTU

SPOTKANIA 
INFORMACYJNE

ZNAJDŹ NAS W INTERNECIE

RPO.OPOLSKIE.PL

FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL

https://www.facebook.com/EuropejskieOpolskie
https://www.facebook.com/EuropejskieOpolskie
https://www.instagram.com/europejskie_opolskie/
https://www.instagram.com/europejskie_opolskie/
http://rpo.opolskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


PUNKTY INFORMACYJNE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
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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 NYSIE
UL. SŁOWIAŃSKA 19

48-300 NYSA

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


