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Nie spotkamy się również w lutym na
dyżurach konsultantów w ramach Mobilnych
Punktów Informacyjnych. Oczywiście, 
nie znaczy to, że nie dowiecie się 
o możliwościach wsparcia dla Waszego
pomysłu! Wciąż udzielamy konsultacji
telefonicznie i za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Możecie też umówić się 
z nami na spotkanie online, na którym
przedstawimy możliwości pomocy, 
czy na konsultację indywidualną, rzecz
jasna również online, poprzez SKYPE lub 
na platformie ZOOM. Z myślą o Was
planujemy organizację webinariów –
informacji szukajcie na stronie
www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Weź
udział w szkoleniach i konferencjach. Jeśli
tylko będziecie mieć pytania dotyczące
Funduszy Europejskich, znajdziemy
dogodny dla Was termin i bezpieczny
sposób, żeby udzielić odpowiedzi. 

W związku z sytuacją epidemiczną od 24
stycznia 2022 r. zawieszone zostają
konsultacje bezpośrednie w Punktach
Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie opolskim. 

NOWA ORGANIZACJA PRACY PIFE

3

(źródło: .zasoby własne)

Komunikaty dotyczące zmian w organizacji
publikowane są na ww. stronie, dlatego
warto tu zaglądać. Informacje będą
pojawiać się także na naszym profilu na
Facebooku Europejskie Opolskie, więc
jeśli jeszcze go nie polubiliście, zróbcie
to czym prędzej, by być na bieżąco, tym
bardziej że informujemy tu o ciekawych
konkursach albo postępach w pracach
nad programami operacyjnymi. 
W przypadku pytań, niezmiennie
zapraszamy do kontaktu! Namiary na nas
znajdziecie na końcu numeru.

RPO.OPOLSKIE.PL

http://www.rpo.opolskie.pl/


Klimat, środowisko i biogospodarka –
wymiana i upowszechnianie wiedzy            
 i doświadczeń.
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu
dostaw – wymiana i upowszechnianie
wiedzy i doświadczeń.
Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi –
wymiana i upowszechnianie wiedzy            
 i doświadczeń dotyczących ginących
zawodów, lokalnego rękodzieła                  
 i produktów lokalnych.
Rozwój lokalny – wymiana                                   
i  upowszechnianie wiedzy i doświadczeń.
Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania
oraz dobre praktyki w rolnictwie i na
obszarach wiejskich – wymiana                   
 i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń.
Wymiana i upowszechnianie wiedzy                   
i doświadczeń dotyczących ograniczania
strat i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw
żywności.
Wymiana i upowszechnianie wiedzy            i
doświadczeń dotyczących zarządzania
wodami opadowymi, w tym małej retencji  
 i oszczędnego gospodarowania wodą      
 w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Tematy objęte konkursem:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucja
Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłosił
konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór
operacji, które będą realizowane w 2022 
i 2023 r. Wnioski można składać od 14 do 28
lutego 2022 r.

KONKURS DLA PARTNERÓW 
KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
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nr 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w
rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana 
 i rozpowszechnianie rezultatów działań na
rzecz tego rozwoju (120 000 PLN);
nr 9 – Promocja współpracy w sektorze
rolnym i realizacji przez rolników
wspólnych inwestycji (60 000 PLN);
nr 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na
rzecz podejmowania inicjatyw służących
włączeniu społecznemu, w szczególności
osób starszych, młodzieży,
niepełnosprawnych, mniejszości
narodowych i innych osób wykluczonych
społecznie (60 000PLN);
nr 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich (110 000 PLN).

Opolska Jednostka Regionalna (samorząd
województwa) dysponuje limitem w łącznej
wysokości 350 000 PLN na następujące
działania:

Operacje, które zdobędą wymaganą liczbę
punktów i zostaną wybrane do realizacji,
otrzymają środki wystarczające na pokrycie
100% kosztów kwalifikowalnych.

Dokumentacja konkursowa wraz 
z regulaminem udzielania wsparcia 
i załącznikami dostępna jest na stronie
www.opolskie.ksow.pl. Odpowiedzi na pytania
można uzyskać telefonicznie: 77/448 32 16
lub mailowo: ksow@opolskie.pl.  

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie
partnerzy KSOW. Aby zostać partnerem Sieci,
wystarczy wypełnić formularz znajdujący się
na stronie w zakładce Partnerzy KSOW/Zostań
Partnerem KSOW.



Dlaczego to dla nas ważne? Dzięki jej
wynikom możemy określić obszary
problemowe, wprowadzić potrzebne
zmiany i w ten sposób poprawiać jakość
świadczonych usług. Podobnie, cieszymy
się, gdy dobrze nas oceniacie – to sygnał,
że wykonujemy naszą pracę należycie, co
daje nie tylko satysfakcję, ale i motywację
do dalszego udoskonalania. Tak czy
inaczej, wychodzi na plus, bo dzięki
ankietom jesteśmy w stanie odpowiedzieć
na Wasze potrzeby. 
Ankieta jest, oczywiście, anonimowa, a jej
wypełnienie zajmuje dosłownie chwilę. 

Jeśli kontaktowaliście się z Siecią Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich 
(nie tylko w województwie opolskim, 
ale zwłaszcza z nami), gorąco zachęcamy do
wypełnienia ankiety dotyczącej naszych
usług.

ANKIETA PIFE
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(źródło: .www.opolskie.pl)

Gdybyście chcieli natomiast podzielić się
swoimi przemyśleniami albo sugestiami na
temat naszych usług, , a ankieta nie
pozwala w pełni na przekazanie uwag i
spostrzeżeń, zawsze możecie napisać na
adres: monitoringpunktow@mfipr.gov.pl. 

Będziemy wdzięczni za wszystkie Wasze
opinie! 

ANKIETA PIFE

mailto:monitoringpunktow@mfipr.gov.pl
https://ankieta.mfipr.gov.pl/index.php/295387.


sfinansowanie kosztów usługi
doradczej, dzięki której przygotujesz
projekt;
sfinansowanie kosztów opracowania
studium wykonalności;
organizację spotkań, w tym koszty
poszukiwania partnerów projektu oraz
koszty podróży służbowych;
przygotowanie wniosku/aplikacji         
 o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez organizatora
konkursu oraz związane z ewentualną
korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant,
w tym koszty wynagrodzeń
pracowników w części, w jakiej
wynagrodzenia te są bezpośrednio
związane z przygotowaniem projektu
planowanego do realizacji w ramach
jednego z Programów UE, a także
koszty związane z prezentacją
wniosku/aplikacji o Eurogrant przed
komisją oceny projektów powołaną
przez organizatora konkursu;
sfinansowanie kosztów tłumaczenia
dokumentacji aplikacyjnej
przedkładanej organizatorowi konkursu.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
mogą otrzymać do 280 060 PLN na
działania związane z przygotowaniem
wniosku do jednego z naborów w
programach zarządzanych centralnie przez
Komisję Europejską. Środki można
przeznaczyć na: 

Aż do 11 sierpnia 2022 r. można składać
wnioski o dofinansowanie w konkursie
organizowanym w ramach działania 2.3.6
Granty na Eurogranty Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020. 

GRANTY NA EUROGRANTY
AŻ DO SIERPNIA!
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Instytucją odpowiedzialną za
przyjmowanie wniosków i organizację
konkursu jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Konkursy do programów zarządzanych
centralnie należą m.in. Horyzont Europa,
Life czy Kreatywna Europa ogłaszane są
na stronach internetowych Komisji
Europejskiej.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE planuje w lutym
organizację webinariów dla podmiotów
planujących złożenie wniosku w
Horyzoncie, ze szczególnym
uwzględnieniem takich, które nie mają
jeszcze doświadczenia. 
Zapisy dokonywane są online.

(źródło: .www.kpk.gov.pl)

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


ubóstwa i wykluczenia społecznego,
rosnących nierówności społecznych,
izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji
konkretnych grup społecznych. 

O wsparcie może starać się każda osoba
prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,
którą cechuje motywacja do poszukiwania
nowatorskich rozwiązań, odpowiadających
na wskazane wyzwania związane z
problematyką: 

Pomysły powinny być skierowane np. do
dzieci i młodzieży, migrantów, osób LGBT+,
wychowanków pieczy zastępczej, osób 
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów,
osób w kryzysie bezdomności, osób
uzależnionych, więźniów i osób
opuszczających zakłady karne, osób
starszych. 
Średnia wartość grantu to 32 000 PLN.

Ostateczny termin składania wniosków
upływa 24 lutego 2022 r. 

Włącznik to inkubator innowacji
społecznych. W niedawno ogłoszonym,
ostatnim już naborze będą przyznawane
granty na opracowanie nowych rozwiązań 
w zakresie włączenia społecznego. 

OSTATNI NABÓR WE
WŁĄCZNIKU
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telefonicznie (695 214 393)
mailowo: agata.siwek@rops.poznan.pl. 

Chętni mogą wziąć udział w warsztatach
kreatywnych(1, 4 lub 9 lutego 2022 r.),
które przygotują do prawidłowego
złożenia dokumentacji. 

Pomysły można konsultować:

Wszystkie informacje i potrzebne
dokumenty znajdziecie na stronie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu, będącego liderem projektu.
Nabór przeznaczony jest dla podmiotów 
z całej Polski.

(źródło: .www.niepelnosprawni.lublin.pl)

mailto:agata.siwek@rops.poznan.pl
https://rops.poznan.pl/projekty/wlacznik-innowacji-spolecznych/


Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) to
sposób realizacji zadań publicznych, oparty
na wieloletniej umowie, określającej podział
zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem
publicznym a partnerem prywatnym. Celem
PPP jest świadczenie usługi publicznej przez
partnera prywatnego w oparciu 
o infrastrukturę publiczną, za
wynagrodzeniem. Przedsięwzięcie PPP to
budowa lub remont infrastruktury publicznej
połączone z jej utrzymaniem i/lub
zarządzaniem. Realizacja inwestycji 
w formule PPP przynosi szereg korzyści dla
instytucji publicznych, przede wszystkim
możliwość optymalizacji wydatkowania
środków budżetowych, dzięki zaangażowaniu
kapitału prywatnego w inwestycje publiczne,
oraz możliwość skorzystania z wiedzy 
i doświadczenia biznesu. 

Wraz z nowym rokiem do szerokiego już
pakietu informacji, jakie można otrzymać 
w Punktach Informacyjnych Funduszy
Europejskich, dochodzą nowe, tym razem
związane z Partnerstwem Publiczno-
Prywatnym. 

NOWA USŁUGA SIECI PIFE 
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nie jest bezpłatne;
nie może służyć jedynie pozyskaniu
finansowania; 
nie jest prywatyzacją;
nie jest trybem wyboru partnera
prywatnego;
nie koncentruje się na świadczeniu usług
komercyjnych;
nie wymaga objęcia udziałów w spółce
celowej przez podmiot publiczny; 
nie oznacza każdej formy współpracy
podmiotu publicznego i partnera
prywatnego; 
nie ogranicza się do części inwestycyjnej
przedsięwzięcia;
nie jest bezprzetargową formą zbycia
nieruchomości;
nie pozwala na podjęcie decyzji               
 o wyborze tej formuły bez wykonania
oceny efektywności;
przy planowaniu pozyskania dla inwestycji
finansowania z budżetu państwa na kwotę
przekraczającą 300 mln PLN wymaga
uzyskania opinii ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego na temat
możliwości wykorzystania formuły PPP. 

Warto pamiętać, że w odróżnieniu od innych
form współdziałania podmiotu publicznego z
partnerem prywatnym, PPP:

Już teraz piszcie na adres info@opolskie.pl
lub telefonujcie pod numer: 77/ 44 04 720.
Informacje o PPP znajdziecie także na stronie
www.ppp.gov.pl. 

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów
publicznych do skorzystania z nowej usługi.
Specjaliści ds. PPP w województwie
opolskim: Maciej Janisz i Wojciech Dudek 
z Głównego Punktu Funduszy Europejskich 
w Opolu przedstawią podstawowe
zagadnienia dotyczące sposobu realizacji
tego typu projektów, wskażą korzyści 
i zagrożenia, wreszcie pomogą znaleźć
dofinansowanie inwestycji.

mailto:info@opolskie.pl
http://www.ppp.gov.pl/


projekt z okładki
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CENTRUM DOŚWIADCZANIA
ŚWIATA  W  ŁADZY
W dniu 5 kwietnia 2018 r. odbyło się oficjalne
otwarcie wyremontowanego ośrodka edukacji
przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków
Krajobrazowych w Ładzy.

Remont został dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020.

W budynku powstała nowoczesna sala
audiowizualna, sala warsztatowa 
i wystawiennicza, pojawiły się również
infokioski. 

Dzięki inwestycji zajęcia edukacyjne
realizowane w Stobrawskim Parku
Krajobrazowym nabrały nowej jakości i stały się
niekwestionowaną atrakcją dla grup 
z całego województwa jak i spoza niego.

Pełna oferta zajęć edukacyjnych znajduje się na
stronie internetowej Zespołu Opolskich Parków
Krajobrazowych.

http://zopk.pl/pl/


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


