
 
 

  

 

 

 

 

 

Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. 
Zakres EFS, wersja nr 48 (karta działania 14.1, 
wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków 
kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 
w zakresie działania 14.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą  

OPIS DZIAŁANIA 

3. Nazwa działania Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą   

4. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Integracja społeczna osób uciekających z Ukrainy 
w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju 

5. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych, istniejących po zakończeniu projektu 

6. Lista wskaźników 
produktu 

1) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 
mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie 

2) Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym 
społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych 
wsparciem w programie 

3) Liczba dzieci poniżej 18. roku życia 

7. Typy projektów 1) Zapewnienie podstawowych potrzeb osób wskazanych w pkt 1) 
grupy docelowej, takich jak m.in.: żywność, odzież, środki higieny 
osobistej przez pierwszych 13 tygodni ich przebywania w Unii 
Europejskiej1; 

2) Wsparcie adaptacyjne, w tym m.in.: 

− nauka języka polskiego, 

− zatrudnianie tłumaczy języka ukraińskiego/rosyjskiego, 

− pomoc prawno-administracyjna, 

− zakup sprzętów i urządzeń służących pozyskaniu środków 
finansowych na utrzymanie, np. zakup rowerów do dojazdu do 
pracy. 

3) Wsparcie psychologiczne dla osób wskazanych w pkt 1) grupy 
docelowej (osób dorosłych i dzieci). 

4) Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej dla osób wskazanych w pkt 
1) grupy docelowej, zgodne z zakresem usług określonym w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447). 

5) Edukacja włączająca obejmująca m.in.: 

                                                           
1 Jeśli osoba z grupy docelowej przebywała przez okreśony czas na terenie innego Państwa Członkowskiego i 
potencjalnie otrzymywała tam wsparcie związane z jej podstawowymi potrzebami, to w Polsce  wsparcie to 
musi zostać pomniejszone o czas jej pobytu w innym PCZ. 
 



 
− zatrudnienie dodatkowego pesonelu w szkołach, placówkach 

systemu oświaty i ośrodkach wychowania przedszkolnego, w 
tym przede wszystkim asystentów międzykulturowych oraz 
nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego, 

− doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
personelu szkół, placówek systemu oświaty i ośrodków 
wychowania przedszkolnego niezbędnych w pracy z grupą 
docelową, 

− wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży wskazanej w pkt 
1) grupy docelowej ze szkół, placówek systemu oświaty i 
ośrodków wsparcia wychowania przedszkolnego, 

− tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz 
dostosowanie istniejących do potrzeb osób wskazanych w pkt 
1) grupy docelowej, w tym potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami, 

− dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury 
wychowania przedszkolnego do potrzeb osób wskazanych w 
pkt 1) grupy docelowej, 

− doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz sprzęt do pracy z osobami wskazanymi w pkt 
1) grupy docelowej, 

− wsparcie osób wskazanych w pkt 1) grupy docelowej w ramach 
zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu 
oświaty. 

6) Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 wskazanymi w pkt 1) z 
grupy docelowej obejmujące m.in.: 

− tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub 
dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci  wskazanych w 
pkt 1) grupy docelowej, w tym dzieci z 
niepełnosprawnościami, 

− pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi  
wskazanymi w pkt 1) grupy docelowej poprzez sfinansowanie 
kosztów opłat za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u 
dziennego opiekuna. 

7) Rozwój usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu wskazanymi w pkt 1) grupy 
docelowej obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:  

− usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 
przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez 
opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług 
opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
lub dziennych form usług opiekuńczych,  



 
− usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), 

− usługi  w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 2268 z późn. zm.), o ile liczba miejsc całodobowego 
pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30, 

− usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie 
większej niż 30, 

− usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami, 

− nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie 
jak np. teleopieka, systemy przywoławcze. 

8) Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad 
osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu,  w szczególności: 
− kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana 

doświadczeń, 
− poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu 

informacji umożliwiających poruszanie się po różnych 
systemach wsparcia,  

− tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych, 

− sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w 
celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania 
społecznego, zawodowego lub edukacyjnego. 

9) Wsparcie infrastruktury społecznej, w tym: 

− inwestycje w mieszkania chronione/wspomagane dla 
wskazanych w pkt 1) osób z grupy docelowej, 

− inwestycje w mieszkania komunalne oraz lokale w ramach 
najmu socjalnego, w tym oferowane przez społeczne agencje 
najmu, przeznaczone dla osób wskazanych w pkt 1) z grupy 
docelowej. 

10) Koszty utrzymania osób wskazanych w pkt 1) grupy docelowej w 
mieszkaniach chronionych, wspomaganych oraz lokalach 
oferowanych przez społeczne agencje najmu. 

11) Inne usługi społeczne niezbędne do zwiększenia integracji osób 
wskazanych w pkt 1) grupy docelowej, w tym m.in. usługi 
wspierające i integracyjne dla dzieci i młodzieży (półkolonie, kolonie, 
wycieczki, umożliwienie korzystania z oferty rekreacyjno-kulturalnej 
w woj. opolskim). 

12) Działania na rzecz integracji osób przybywających z terenu 
Ukrainy i społeczeństwa przyjmującego, w tym m.in.: 



 
− kampanie informacyjne (świadomościowe), 
− wspólne aktywności np. warsztaty2. 

8. Typ beneficjenta  Liderami są: 
1) Województwo Opolskie 
2) Miasto Opole 

Partnerami są: 
1) Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych). 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.) 

9. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

1) Osoby przybywające z terenu Ukrainy do województwa 
opolskiego po wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.); 

2) Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego; 
3) Społeczeństwo przyjmujące. 

10. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

11. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

2 477 075,00  

12. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających 
się obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup 
docelowych.  
 Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 
 Harmonogram naborów wniosków, 
 KM RPO WO 2014-2020, 
 Kryteria wyboru projektów. 

 Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi Programami Operacyjnymi: 
 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 
 Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 
 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 
 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 

 Komplementarność z innymi PO: 

                                                           
2 Pod warunkiem finansowania w ramach projektu wyłącznie uczestników z pkt 1 grupy docelowej. 



 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji 

13. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Nadzwyczajny tryb wyboru projektów3. 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

15. Limity i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) w ramach działania 14.1 będą możliwe do 
finansowania jedynie jeśli będą stanowić część projektu i będą 
uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach 
tego projektu, z zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 10 % 
kosztów kwalifikowalnych.  

2) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla działania 14.1 określone są 
w pozostałych dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury wyboru projektu w trybie 
nadzwyczajnym, w tym w piśmie wzywającym wnioskodawcę do 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz w umowie o 
dofinansowanie projektu/ decyzji o dofinansowaniu. 

Usługi społeczne: 

3) Usługi społeczne realizowane są przez podmioty prowadzące w 
swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez 
podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej 
jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.  

4) Wsparcie musi być skoncentrowane na skoordynowanych 
działaniach zwiększających dostępność usług społecznych w 
województwie opolskim poprzez projekty zapewniające trwałość 
efektów i włączenie usług społecznych w politykę rozwoju w 
regionie. Działania muszą być realizowane w wybranej formule 
projektów: 

− terytorialnych, 

                                                           
3 Tryb nadzwyczajny wprowadzony na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 986 z późn. zm.). 



 
− problemowych, 

− tematycznych4 

5) Dostęp do usług społecznych musi zostać poprzedzony dokładną 
analizą istniejących w danym obszarze potencjałów sporządzoną 
przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, w 
oparciu o analizę dokonaną przez IZ. 

6) Realizowane działania wspierają proces deinstytucjonalizacji z 
zastrzeżeniem, dopuszczenia wskazanego w limicie nr 16 oraz 
możliwości usytuowania placówki zapewniającej całodobową 
opiekę na nieruchomości, na której znajduje się inna placówka 
zapewniająca całodobową opiekę tj. placówka zapewniająca 
całodobowy pobyt (opiekuńczo-wychowawcza lub opiekuńczo-
pobytowa), niezależnie od podmiotu, który ją prowadzi5. 

 Infrastruktura społeczna 

7) Wsparcie w zakresie infrastruktury mieszkaniowej polega na: 
tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących: 

− mieszkaniach chronionych, wspomaganych, 

− mieszkaniach komunalnych oraz lokalach w ramach 
najmu socjalnego, w tym oferowanych przez społeczne 
agencje najmu. 

8) W mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych w 
ramach realizowanego wsparcia zapewnia się w zależności od 
potrzeb: 

− usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym np. 
usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, 

− usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym 
np. wsparcie psychologiczne, wsparcie asystentów 
międzykulturowych, naukę języka polskiego, poradnictwo 
specjalistyczne i prawne, integrację osoby ze 
społecznością lokalną. 

9) Wsparcie w zakresie mieszkań chronionych jest realizowane 
zgodnie ze standardem wynikającym z ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z 
późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej 
ustawy.  

                                                           
4 IZRPO WO 2014-2020 dookreśli na etapie procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym wybraną 
formułę wsparcia na podstawie analizy regionalnej. 
5 Dopuszczenie takiej możliwości wynika z częściowego zawieszenia Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 27 kwietnia 2022 r. 



 
10) W przypadku mieszkań wspomaganych muszą one spełniać 

definicję usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 
oraz pkt.: 1), 3), 5), 6), 7), 9), 10) standardów określonych w 
załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
20206. 

11) W przypadku mieszkań komunalnych oraz mieszkań w ramach 
najmu socjalnego, w tym oferowanego przez społeczne agencje 
najmu muszą one spełniać co najmniej warunki, o których mowa 
w pkt 10 standardów określonych w załączniku nr 1 do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

12) Mieszkania chronione i mieszkania wspomagane nie mogą być 
zlokalizowane na nieruchomości, na której znajduje się placówka 
opieki instytucjonalnej7. W przypadku nieruchomości, w której 
znajduje się do 7 lokali włącznie, mieszkania chronione lub 
wspomagane mogą stanowić 100% lokali.  W nieruchomości o 
większej liczbie lokali, maksymalna liczba mieszkań chronionych 
lub wspomaganych wynosi 7 i 25% nadwyżki powyżej 7. 

13) W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań 
wspieranych występuje możliwość tworzenia miejsc pobytu 
okresowego (opieka wytchnieniowa) 8lub stałego  

14) Liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa 
niż 7. Pokoje w mieszkaniu wspomaganym mogą być 
maksymalnie 2-osobowe, chyba że większa liczba miejsc w 
pokoju wynika z preferencji mieszkańców.  

Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej 

15) Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Świadczenia wypłacane na podstawie tej 
ustawy nie mogą być finansowane w ramach projektu, mogą zaś 
stanowić wkład własny do projektu. 

                                                           
6 Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
7 Definicja placówki instytucjonalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
8 Usługi świadczone w mieszkaniach wspieranych pobytu okresowego nie mogą mieć charakteru jedynie 
turnusów rehabilitacyjnych. 



 
16) W ramach usług pieczy zastępczej, obok preferowanych 

rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych 
zawodowych i zastępczych zawodowych specjalistycznych dla 
dzieci z niepełnosprawnościami, dopuszcza się wsparcie 
instytucjonalne9. 

17) Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i 
wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego 
polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w 
ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub na 
wsparciu istniejących placówek.  

18) Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, jest możliwe 
wyłącznie pod warunkiem: 

− zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub 

− rozszerzenia oferty wsparcia. 

19) Finansowanie ze środków EFS zatrudnienia osoby do pomocy 
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich, przyznawanej osobom sprawującym rodzinną 
pieczę zastępczą na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, możliwe jest 
tylko w celu umożliwienia osobom sprawującym rodzinną pieczę 
zastępczą udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu. 

20) Wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa będzie 
realizowane jako działanie uzupełniające, towarzyszące 
kompleksowemu wsparciu grupy docelowej, stanowiące 
integralną część projektów. 

21) W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz 
placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej 
obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej 
dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu 
Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 
(Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018, str. 1). 

Usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu 

22) Usługi asystenckie są świadczone wyłącznie dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

23) Wsparcie dla zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/w miejscu 

                                                           
9 Dopuszczenie takiej możliwości wynika z częściowego zawieszenia Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 27 kwietnia br. 



 
zamieszkania odbywa się poprzez zwiększenie liczby opiekunów 
świadczących usługi. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w formach stacjonarnych odbywa się poprzez 
tworzenie miejsc: 

− stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, 

− stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w 
placówkach, w których realizowane są usługi społeczne 
świadczone w społeczności lokalnej. 

 Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim 
poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej. 

24) Wsparcie realizowane w ramach projektu nie powoduje 
zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich 
lub opiekuńczych przez beneficjenta. 

25) Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone 
zarówno w nowych podmiotach, jak i podmiotach już 
istniejących. 

Edukacja włączająca 

26) Wsparcie edukacji włączającej odbywa się zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 z uwzględnieniem ich częściowego zawieszenia od 1 
lutego 2020 r. i 24 lutego 2022 r. 

Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 

27) Wsparcie w postaci tworzenia i utrzymania nowych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 będzie realizowane na terenach, gdzie liczba 
dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane 
zapotrzebowanie na miejsca10. 

28) Projekty dot. wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 
muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

  

16. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

W ramach działania 14.1 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenia skuteczności i efektywności osiągania założonych 
celów.  

                                                           
10 IZRPO WO 2014-2020 przedstawi na etapie procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym analizę 
regionalną w tym zakresie. 



 
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 100% wydatków projektu. 

17. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość kwoty przeznaczonej na środki trwałe w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu: 
100% wydatków projektu. 

18. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Procedura wyboru projektu w trybie 
nadzwyczajnym i umowa o dofinansowanie / decyzja o 
dofinansowaniu. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa o 
dofinansowanie / decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

 Rodzaj i przeznaczenie: 
- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

 szkolenia i doradztwo, 
- pomoc publiczna, w tym m.in.: na szkolenia.  
1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 352 z 24.12.2013, str.1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca  
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z 26.06.2014, str.1 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 
publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 
z 2015 poz. 1073). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85%  



 
25. Maksymalny  

% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85%  

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

15%  

27. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 



 
31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 
 

Oś priorytetowa  XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych 
prowadzonych na terenie tego kraju 

Działanie  Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą 
Poddziałanie   – 

Rozliczanie 
wydatków w 
ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. zł netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  
50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o 
wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 
Beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości 
kosztów bezpośrednich11 do 830 tys. PLN włącznie, 
- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości 
kosztów bezpośrednich12 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 
- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości 
kosztów bezpośrednich13 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN 
włącznie, 
- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości 
kosztów bezpośrednich14 przekraczającej 4 550 tys. PLN, 

6. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym 
i umowa o dofinansowanie / decyzja o dofinansowaniu. 

                                                           
11 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
12 Jw. 
13 Jw. 
14 Jw. 



 

Szczegółowe 
wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 
realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

 Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z 
późn. zm.), 

 Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 447)15, 

 Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 
2268 z późn. zm.)16, 

 Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2021, poz. 
1915 z późn. zm.)17, 

 Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 1762 z 
późn. zm.)18, 

 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego19, 

 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
202020 

 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze rynku pracy z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego21   

 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 

 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 
 pomoc na szkolenia, 
 pomoc de minimis, w tym m.in. na: pokrycie kosztów uczestnictwa w 

szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu przedsiębiorstwa 
delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.  
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1). 

                                                           
15 Dotyczy projektów z zakresu usług społecznych. 
16 Dotyczy projektów z zakresu usług społecznych. 
17 Dotyczy projektów z zakresu edukacji włączającej. 
18 Dotyczy projektów z zakresu edukacji włączającej. 
19 Dotyczy projektów z zakresu usług społecznych. 
20 Dotyczy projektów z zakresu edukacji włączającej. 
21 Dotyczy projektów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. 



 
2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w 
programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:      
 Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 
2022 r. poz. 583 z późn. zm.), 

 Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej  (t.j. Dz.U. 2022 poz. 447)22, 

 Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 
2268 z późn. zm.)23, 

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2021, poz. 
1915 z późn. zm.)24, 

 Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 1762 z 
późn. zm.)25  

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego26, 

 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
202027 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze rynku pracy z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego28,  

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,                    
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020. 

Stawki 
jednostkowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/613 z 
dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i 

                                                           
22 Dotyczy projektów z zakresu usług społecznych. 
23 Dotyczy projektów z zakresu usług społecznych. 
24 Dotyczy projektów z zakresu edukacji włączającej. 
25 Dotyczy projektów z zakresu edukacji włączającej. 
26 Dotyczy projektów z zakresu usług społecznych. 
27 Dotyczy projektów z zakresu edukacji włączającej. 
28 Dotyczy projektów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. 



 
(UE) nr 223/2014 w odniesieniu do zwiększonych płatności zaliczkowych z 
zasobów REACT-EU oraz ustanowienia stawki jednostkowej.  

 
 


