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Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 to strategia, której
celem jest zwiększenie konkurencyjności,
innowacyjności gospodarki oraz poprawa warunków
życia mieszkańców Opolszczyzny poprzez wdrażanie
zasad zrównoważonego rozwoju. 

W myśl wyzwań, celów rozwojowych UE oraz Polski
celem interwencji RPO WO 2014-2020 jest
podejmowanie i wspieranie działań na rzecz
pobudzania aktywności społecznej, poprawy spójności
społecznej oraz zwiększanie konkurencyjności
gospodarki regionalnej.

Szczególne znaczenie ma specyficzny dla regionu
Obszar Strategicznej Interwencji Depopulacja, który ze
względu na wyróżniające na tle kraju i UE zjawiska
demograficzne obejmuje całe województwo opolskie. 

W 2021, w obliczu nieustępującej pandemii wywołanej
wirusem SARS-COV-2, Zarząd Województwa
Opolskiego kontynuował działania w kierunku
wsparcia w obszarach najbardziej narażonych na
negatywne skutki pandemii, tj. w obszarze zdrowia,
społeczeństwa, edukacji i przedsiębiorczości. 
W 2021 r. Komisja Europejska uruchomiła REACT-EU,
czyli plan naprawczy, który ma na celu zapewnienie
zrównoważonego ożywienia gospodarczego,
wspieranie konwergencji i zagwarantowanie, że żaden
region nie pozostanie w tyle.

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020
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Wykres 1: Podział alokacji na poszczególne Osie Priorytetowe [%]

Innowacje w gospodarce (OP I)
Konkurencyjna gospodarka (OP II)
Gospodarka niskoemisyjna (OP III)
Zapobieganie zagrożeniom (OP IV)
Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
(OP V)
Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 
(OP VI)
Konkurencyjny rynek pracy (OP VII)
Integracja społeczna (OP VIII)
Wysoka jakość edukacji (OP IX)
Inwestycje w infrastrukturę społeczną (OP X)
Pomoc Techniczna EFS (OP XI)
Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim (OP XII)
Pomoc techniczna REACT-EU (OPXIII)
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Alokacja EFRR
690,2 mln EUR

Alokacja EFS
265,8 mln EUR

EFRR   EFS

869,5 685,0 649,1 509,9 569,4

412,4 261,9 261,5 187,8 193,8

PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU

Z roku na rok wzrasta wartość podpisanych umów, a co za tym idzie – kwoty na wszystkich etapach
wdrażania, co przedstawia Wykres 2. Jak widać, wartość podpisanych umów jest bliska 100 % alokacji. W
EFRR osiągnęła 94% alokacji EFRR, natomiast wartość podpisanych umów w EFS to 98,4% alokacji tego 
Funduszu, co daje nam 4,8 pp. więcej niż w roku poprzednim. 

Do końca grudnia 2021 roku przeprowadzono łącznie 247 naborów wniosków: 177 w procedurze
konkursowej, 65 w pozakonkursowej oraz 5 w trybie nadzwyczajnym. Wartość alokacji EFS/EFRR
przeznaczonej na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła 93,6% alokacji Programu.

Wykres 2. Kwota dofinansowania w mln EUR z EFRR/EFS wniosków na poszczególnych etapach
oceny i wdrażania od uruchomienia Programu  mln Euro

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WP 2014-2020 oraz SL 2014

Wnioski złożone Wnioski 
zatwierdzone Kontraktacja Wnioski o płatność Refundacja KE
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Pozostałe elementy finansowego postępu wdrażania przedstawia Rysunek 1. Największy przyrost
wartości w 2021 roku nastąpił na etapie płatności zatwierdzonych (blisko 30% przyrost względem 2020 r.)

Rysunek 1: Postęp wdrażania RPO WO 2014-2020 od uruchomienia Programu i w roku
sprawozdawczym

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie danych z SL2014

Poziom wykorzystania alokacji w podziale na Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020, rozkład projektów
wg rodzaju Beneficjenta oraz zestawienie wartości dofinansowania EFFR/EFS podpisanych umów w
podziale na powiaty województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta przedstawiają odpowiednio
wykresy 3 i 4 oraz Mapa 1.

Na wszystkich Osiach priorytetowych poziom kontraktacji oscyluje już w granicach 100%, najniższa
procentowa wartość kontraktacji występuje na OP X i wynosi 95,9%. Oznacza to, że do rozdysponowania
w kolejnych naborach jest już bardzo mała część alokacji. 

Analiza wydatków wykazanych przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność wykazuje, iż
w znaczny sposób wzrósł poziom płatności na osiach EFS, likwidując dysproporcję, która występowała
między funduszami w poprzednich latach. Najniższy poziom występuje na OP IV (25,5%) co jest
spowodowane przestojem prawno-organizacyjnym w projekcie o największym udziale alokacji w osi,
który miał miejsce w latach poprzednich. W 2021 r. poziom płatności na tej osi wzrósł jednak o 15,2 pp.
co uwidacznia postęp w realizacji przedsięwzięcia.

PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU
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Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie danych z SL2014

OP I Innowacje w gospodarce 
OP II Konkurencyjna gospodarka 
OP III Gospodarka niskoemisyjna 
OP IV Zapobieganie zagrożeniom 
OP V Ochrona środowiska, dziedzictwa 
          kulturowego i naturalnego  

OP VI Zrównoważony transport
OP VII Konkurencyjny rynek pracy
OP VIII Integracja społeczna
OP IX Wysoka jakość edukacji
OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną
OP XI Pomoc techniczna

Wykres 3. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR/EFS) w podziale na Osie priorytetowe RPO WO
2014-2020 od uruchomienia Programu.

OP I OP II OP III OP IV OP V OP VI OP VII OP VIII OP IX OP X OP XI ogółem

podpisane umowy wydatki wykazane przez beneficjentów w zatwierdzonych
wnioskach o płatność

Największy udział zaangażowanych we wdrażanie środków w ramach RPO WO 2014-2020
beneficjentów stanowią jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (768 umów
o wartości 593,5 mln EUR). Drugą największą grupą beneficjentów są MŚP z 669 umowami o wartości
111,6 mln EUR. Najmniej, bo zaledwie 3,7 mln EUR przypada na spółdzielnie.
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Wykres 4. Podpisane umowy w mln EUR wg typów beneficjentów

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WP 2014-2020 oraz SL 2014

Województwo/wojewódzkie jednostki organizacyjne
Gmina/gminne jednostki organizacyjne
Powiat/powiatowe jednostki organizacyjne
Małe przedsiębiorstwa
Państwowe jednostki organizacyjne (BGK)
Mikroprzedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa
Stowarzyszenia/związki stowarzyszeń
Średnie przedsiębiorstwa
Fundacje
Uczelnie
Kościoły
Spółdzielnie
Pozostali beneficjenci

PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU

STRONA 4



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie danych z SL2014

Mapa 1. Poziom wartości dofinansowania EFFR/EFS w podpisanych umowach, wg siedziby
beneficjenta, w podziale na powiaty województwa opolskiego.

Powyżej 65 mln EUR

Powyżej 35 mln EUR do 65 mln EUR

Powyżej 20 mln EUR do 35 mln EUR

Do 20 mln EUR
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W skutek pandemii COVID-19 województwo opolskie, tak jak inne regiony UE, zostało dotknięte
kryzysem gospodarczym, zdrowotnym i społecznym. Kryzys ten zahamował wzrost gospodarczy,
doprowadził do pogorszenia sytuacji osób zagrożonych ubóstwem, a tym samym spowodował
zmniejszenie spójności wewnątrzregionalnej. 
Dzięki wdrożeniu instrumentu REACT-EU (Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności),
Opolszczyzna w ramach RPO WO 2014-2020 zyskała dodatkową alokację. Przeznacza się ją na wsparcie
projektów inwestycyjnych, mających służyć rozwijaniu zdolności do wdrażania kryzysowych środków
naprawczych i przyczynia się do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki, zwiększając jej
odporność (m.in. wsparcie na rzecz utrzymania miejsc pracy i stosowania mechanizmów
zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz wsparcie dla samozatrudnionych)[1].
Decyzją Zarządu Województwa Opolskiego środki te, w wysokości prawie 11 mln EUR, przeznaczone
zostały na 2 Osie priorytetowe, wg podziału przedstawionego w Tabeli 1.
Pierwsze nabory w ramach REACT-EU odbyły się w pierwszym kwartale 2022 r. 

Tabela 1. Podział alokacji wg działań realizowanych w ramach REACT-EU

OP XII
Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim 10,6 mln EUR

Wsparcie TIK 
w przedsiębiorstwach 
w ramach REACT-EU

 
1,8 mln EUR

Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych w ramach

REACT-EU
 

2,8 mln EUR

Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych

Aglomeracji Opolskiej w ramach
REACT-EU

6 mln EUR

OP XIII
Pomoc Techniczna REACT-EU 440 tys. EUR

zdrowie
społeczeństwo
przedsiębiorczość

Poza przygotowaniem do wdrażania instrumentu REACT-EU Zarząd Województwa Opolskiego kontynuował
działania podjęte w 2020 r. mające na celu minimalizację negatywnych skutków pandemii, głównie w
następujących obszarach:

W ramach RPO WO 2014-2020 od początku pandemii realizowano 64 projekty, z czego 8 projektów
poświęconych zostało w całości walce z pandemią COVID-19 i przeciwdziałaniu jej skutkom. Natomiast 56
projektów rozszerzono o zadania realizowane w tym zakresie. Łączna wartość dofinansowania UE w
projektach i zadaniach dedykowanych walce z COVID-19 i jego skutkami wyniosła narastająco, od 2020
roku 78 mln EUR. Wartość dofinansowania poszczególnych obszarów, zarówno dla projektów całkowicie
poświęconych walce ze skutkami pandemii COVID-19, jak i rozszerzanym o dodatkowe zadania,
przedstawia wykres 5.

[1] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/react-eu_pl

PANDEMIA COVID-19
DZIAŁANIA IZ RPO WO 2014-2020 NIWELUJĄCE SKUTKI PANDEMII
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zdrowie społeczeństwo edukacja

Wykres 5. Podział dofinansowania UE w ramach walki ze skutkami COVID-19 w realizowanych
obszarach wsparcia 

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie danych z SL2014

przedsiębiorczość pozostałe

34 mln EUR
15 projektów 30 mln EUR

25 projektów

7,3 mln EUR
11 projektów

5,7 mln EUR
9 projektów

3 mln EUR
5 projektów

PANDEMIA COVID-19
DZIAŁANIA IZ RPO WO 2014-2020 NIWELUJĄCE SKUTKI PANDEMII
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Blisko połowa mieszkańców Opolszczyzny zamieszkuje obszary wiejskie. Dla zniwelowania dysproporcji
pomiędzy poziomem infrastruktury, poziomem przedsiębiorczości oraz poziomem świadczenia usług
społecznych zdecydowano o skierowaniu 30% alokacji EFRR oraz 63% alokacji EFS na rozwój obszarów wiejskich.
W 2021 r. w ramach dodatkowych środków REACT-EU 16% przeznaczono także na ten cel. Najwięcej środków,
bo aż 90% alokacji osi na obszary wiejskie przeznaczono w ramach OP IV Zapobieganie zagrożeniom. W ramach
osi EFS najwięcej środków na obszary wiejskie (82%) skierowano w ramach OP IX Wysoka jakość edukacji. Jest to
naturalne, ponieważ usługi edukacyjne są powszechnymi, a nierzadko jedynymi usługami społecznymi
świadczonymi na terenach wiejskich. Ponadto dysproporcje pomiędzy jakością edukacji na wsiach i w miastach
wymagały dodatkowego wsparcia. Kwotowo najwięcej środków na tereny wiejskie (65 mln EUR) skierowano w
ramach OP VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, co miało na celu zniwelować
dysproporcje w dostępie do rynku pracy czy usług społecznych świadczonych poza miejscem zamieszkania, w
większych ośrodkach miejskich. Poziom środków skierowanych na obszary wiejskie w poszczególnych Osiach
priorytetowych prezentuje Wykres 6.

Wykres 6. Procentowy udział alokacji dla obszarów wiejskich w podziale na Osie Priorytetowe

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WP 2014-2020 oraz SL 2014

alokacja ogółem

w tym alokacja na
obszary wiejskie

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
WPŁYW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W PROGRAMIE
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W ramach EFS najwyższa wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach wspierających obszary
wiejskie występuje w ramach konkurencyjnego rynku pracy, gdzie przy łącznej wartości dofinansowania
EU w podpisanych umowach w kwocie 77 891 670,56 EUR, wartość dofinansowania UE w umowach
wspierających obszary wiejskie wynosi 49 055 605,80 EUR co stanowi 63% dofinansowania UE w OP VII i
106% założonej na ten obszar alokacji OP VII. 

W obszarze edukacji podpisano największą liczbę umów (175 szt.), w których wartość dofinansowania
UE w projektach wspierających obszary wiejskie wynosi 40 738 143,67 EUR, co stanowi 75% alokacji
przeznaczonej na obszary wiejskie w ramach OP IX. 

Do końca 2021r. z podpisanych 1 716 umów, 646 dotyczyły obszarów wiejskich. W ramach EFRR
najwyższa wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach dotyczących obszarów wiejskich, tj. 74
019 205,97 EUR (39 umów) wystąpiła w OP VI, stanowiąc 113 % alokacji zaplanowanej na omawiany
obszar i 39 % alokacji na OP VI. Jest to efekt działań mających na celu zapewnienie sprawnego i
nowoczesnego systemu infrastruktury drogowej, zapewniając szybkie przemieszczanie się pomiędzy
miastami i obszarami wiejskimi.

Na drugim pod względem wykorzystania środków na tereny wiejskie miejscu jest OP V. Wartość
dofinansowania UE w podpisanych umowach na ochronę środowiska, dziedzictwo kulturalne i
naturalne wynosi 25 631 491,83 EUR, co stanowi 58% przewidzianej alokacji OP V na obszary wiejskie.
Większość spośród 76 umów dotyczy ochrony środowiska i dziedzictwa naturalnego. 

Rysunek 2: Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich wspartych w ramach EFS

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie danych z SL2014

21 543

44 266

90 033

OP VII

OP VIII

OP IX

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
WPŁYW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W PROGRAMIE
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Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WP 2014-2020 oraz SL 2014

Procentowy udział wartości dofinansowania UE projektów wspierających obszary wiejskie w stosunku
do ogółu realizowanych projektów w ramach poszczególnych OP przedstawia Wykres 7.

Z uwagi na fakt, iż SL2014 umożliwia Beneficjentom wybranie tylko jednej kategorii obszaru realizacji
projektu (rozumianym jako obszar dominujący), przedstawione dane finansowe dotyczą projektów, w
których obszary wiejskie są obszarem dominującym.

Wykres 7. Procentowy udział wartości realizowanych projektów dla obszarów wiejskich 
w podziale na Osie Priorytetowe

wartość projektów (wkład
UE) na obszary wiejskie

wartość dofinansowania
UE w projektach

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
WPŁYW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W PROGRAMIE
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O polskie Centrum Rozwoju Gospodarki (podstrona dot. RPO:
http://rpo.ocrg.opolskie.pl/),
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (podstrona dot. RPO: https://rpo-
wupopole.praca.gov.pl/),
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

Stroną internetową o tematyce funduszy europejskich w województwie
opolskim jest: https://rpo.opolskie.pl/. Dodatkowo treści związane z
opolskimi funduszami europejskimi publikowane są przez pracowników
IZ na portalu funduszy europejskich. Informacje związane z
inwestycjami UE ukazują się także na głównej stronie samorządu
województwa opolskiego oraz na stronach Instytucji
Pośredniczących/ZIT:

Na stronie www.rpo.opolskie.pl oprócz wprowadzania aktualności
pokazywane były działania przeciw COVID-19 oraz kontynuowane były
działania m. in. publikacji opisów projektów w języku polskim i
angielskim. Dodatkowo w związku z postępującymi pracami nad nowym
programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 utworzona
została specjalna zakładka Poznaj program na lata 2021-2027
(https://rpo.opolskie.pl/?p=44100), w której publikowane są bieżące
informacje związane z nowym programem i perspektywą 2021-2027.

Strona RPO WO  jako oficjalne źródło informacji dla beneficjentów i
mieszkańców promowana jest w social mediach i kampaniach
promocyjnych. W roku 2021 liczba odwiedzin portalu wyniosła: 236 990.
Europejskie Opolskie to kanały w social mediach (Facebook oraz
Instagram), gdzie oficjalnie prowadzone są działania informacyjne i
promocyjne w zakresie #FunduszeUE.  
Aktualnie profil Facebook posiada 3837 polubień oraz 4017
obserwujących.

W 2021 roku kontynuowaliśmy działania mające na celu wzmocnienie
przekazu dot. widoczności UE/FE w postach umieszczanych na profilu FB
m. in. poprzez podkreślanie wsparcia UE/FE w prezentowanych
treściach. Od marca 2021 roku cyklicznie na profilu Facebook
publikowany jest miesięcznik o tematyce Funduszy Europejskich
przygotowywany przez GPI w Opolu.

Ponadto jak co roku, dbając o to żeby mieszkańcy województwa oraz
beneficjenci mieli dostęp do bieżących informacji dotyczących
możliwości i warunków korzystania z FE, efektów wsparcia UE
aktualizowane były: Baza wiedzy o Funduszach Europejskich, Mapa
Dotacji UE oraz Portal Funduszy Europejskich i Wyszukiwarka Dotacji.

KOMUNIKACJA
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Najciekawszym i największym przedsięwzięciem, w którym uczestniczyli zarówno beneficjenci jak i
mieszkańcy są Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W roku 2021 w ramach DOFE m.in. beneficjenci
otworzyli swoje projekty dla mieszkańców.
W Stobrawie, we współpracy z Gminą Popielów, aktywnym beneficjentem RPO WO, zorganizowany
został Piknik z Funduszami Europejskimi.  
Kilkugodzinny piknik obejmował bogatą ofertę dla uczestników - beneficjentów z regionu, m. in.: strefę
edukacji i rekreacji, stoiska prezentacyjne dot. realizowanych przez nich projektów, stoiska angażujące
uczestników pikniku dedykowane dla dorosłych i dzieci takie jak np. warsztaty, prezentacje, pokazy,
konkursy wiedzy o UE. 

Dodatkowo uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych
zorganizowanych przez GPI, beneficjentów oraz EUROPE DIRECT w zakresie możliwości wsparcia z FE,
porad dla seniorów, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, promowania idei adopcji i
rodzicielstwa zastępczego, promowania bioróżnorodności oraz ekologicznego stylu życia.

Do udziału w pikniku zaproszeni zostali także przedstawiciele reprezentujący inne Programy UE
wdrażane na terenie województwa opolskiego - PROW oraz Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 
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Działania prowadzone przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich oraz Lokalne Punkty Informacyjne oferowały kompleksowe
informacje o wszystkich programach finansowanych z Funduszy
Europejskich. Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów
informacyjnych na terenie województwa opolskiego np. dot. możliwości
dofinansowania i procesu aplikacyjnego wyniosła: 7 291.
W 2021 roku dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
zorganizowaliśmy 12 szkoleń, w których udział wzięły 453 osoby. 



Kontakt z potencjalnymi beneficjentami lub beneficjentami RPO WO
wymaga prowadzenia aktywności na wielu płaszczyznach. Zaliczają się do
nich m. in. działania pronaborowe, spotkania robocze, konsultacyjne dot.
problemów z realizacją projektów, jak również informowanie np. o
podpisaniu umów lub zakończeniu realizacji projektów, co jest szczególnie
istotne w komunikacji z mieszkańcami regionu.

W prowadzonych przez nas działaniach komunikacyjnych nacisk kładziony
jest nie tylko na wykorzystanie i angażowanie beneficjentów.
Poszukujemy regionalnych rozwiązań, które wzbogacą komunikację o FE.
Jednym z takich rozwiązań było powołanie Opolskich Ambasadorek UE.
Chcemy budować pozytywny wizerunek FE w oparciu o osoby aktywne w
swoich środowiskach w szczególności lokalnych, dla których bliskie są
idee UE. Osoby te są otwarte na promowanie UE, funduszy europejskich,
projektów oraz korzyści osiąganych dzięki FE w naszym regionie. W
różnym stopniu są zaangażowane w korzystanie z FE, jako beneficjent lub
odbiorca ostateczny. Opolskie Ambasadorki to próba nowego podejścia
do działań komunikacyjnych prowadzonych w województwie opolskim.
Zakłada się, że przedsięwzięcie to ze względu na swój innowacyjny
charakter będzie się dalej rozwijać, być może podlegać zmianom w
schemacie działania, tak aby docelowo utworzona została stała sieć
współpracy w obszarze informowania i promowania FE, wykraczająca
poza ramy instytucji publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie i
wdrażanie tych środków w województwie opolskim.
W ramach działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu w 2021
roku kampania RPO WO obejmowała m. in.: emisję ogłoszeń/artykułów
sponsorowanych w internetowych wydaniach dwóch największych
opiniotwórczych dziennikach prasy regionalnej województwa opolskiego,
emisja spotu promocyjnego, zorganizowanie konkursów na profilu
Facebook/Europejskie Opolskie.

Kampania skupiła się na promocji projektów realizowanych z Funduszy
Europejskich. Biorąc pod uwagę wyniki badania skuteczności kampanii
(metodą CATI) jak również wskaźniki osiągnięte przy wybranych
narzędziach cel kampanii został osiągnięty. Sam spot promujący efekty,
RPO WO 2014-2020 w serwisach informacyjnych onet.pl osiągnął 550 000,
a na wp.pl - 600 000 odsłon. Istotnym elementem zrealizowanym w
ramach kampanii było opracowanie nowego loga dla funduszy
europejskich w województwie opolskim.
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Nowe logo będzie stopniowo wprowadzane do naszych działań od 2022 roku i łączone z
oznakowaniem, które zostanie przyjęte jako obowiązkowe dla perspektywy 2021-2027. Oznakowanie,
które zostało wypracowane w ramach kampanii podkreśla związek z Unią Europejską. W warstwie
słownej związek Opolskiego z UE oddany jest w wyrażeniu Europejskie Opolskie. 

Akronim tego wyrażenia posłużył jako podstawa do konstrukcji sygnetu znaku. Wpisanie litery „E” w
„O”, a także użycie elementów flagi unijnej (kolorystyka i gwiazdki) podkreślają integralność, ścisłe
połączenie Europy (europejskości) z naszym regionem. W sygnecie znaku można dopatrzyć się kształtu
dobrze znanego nam z życia codziennego, a mianowicie – wtyczki elektrycznej. Opolskie „czerpie moc”,
czy też „jest zasilane” ze źródła, którym są Fundusze Europejskie. Metaforyczne znaczenie dobrze
koresponduje z hasłem „Fundusze UE mają moc”. Moc czynienia zmian, które służą rozwojowi regionu
i sprawiają, że wzrasta jakość życia jego mieszkańców.
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Rewitalizacja zdegradowanego terenu oraz budynku starej pływalni, która przed pożarem pełniła 3
funkcje; miejskiej pływalni, punktu rehabilitacyjnego oraz stacji pogotowania ratunkowego;
Pływalnia została przebudowana i rozbudowana w celu uzyskania odpowiednich walorów użytkowych
obiektu dla zapewnienia zaplecza rekreacyjno–sportowo– rehabilitacyjnego dla mieszkańców Praszki.
Część budynku pełniąca wcześniej funkcję stacji pogotowia ratunkowego została przebudowana i
rozbudowana w celu rozszerzenia funkcji pływalni o saunę, plażę i część brodzika dla dzieci oraz do
celów rehabilitacyjnych.

TYTUŁ PROJEKTU

BENEFICJENT

DOFINANSOWANIE EFRR

OKRES REALIZACJI

Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej  w Praszce” - rewitalizacja 
zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje
Gmina Praszka

1,1 mln EUR

od 17-10-2016 do 30-12-2020

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

USŁUGI SPOŁECZNE
TYTUŁ PROJEKTU

BENEFICJENT

DOFINANSOWANIE EFRR

OKRES REALIZACJI

Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom 
niesamodzielnym oraz ich opiekunom
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

1,3 mln EUR

od 02-07-2018 do 31-10-2023

Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich kierowanych do 440 osób
niesamodzielnych w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, dziennych
usług opiekuńczych (20 klubów seniora). Podniesienie kompetencji i
kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej
(48 osób). Rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym
pozostanie w lokalnej społeczności, w tym: działania wspierające ich
aktywność społeczną i kulturalną, działania wspierające ich samodzielne
funkcjonowanie, działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece
nad osobami niesamodzielnymi

A. Hampel/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Przed

PRZYKŁADY PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WO 2014-2020
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Znajdź nas na:


