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Stan prac nad FEO 2021-2027 

17.10.2022 Program jest w KE

~ miesiąc konsultacje u poszczególnych Dyrekcji Generalnych w KE

listopad /
grudzień 2022 r. prawdopodobne zaakceptowanie FEO 2021-2027 przez KE
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styczeń 2023 r. RUSZAMY !!!



966,5 mln EUR
EFRR

690,1
mln  EUR

EFS +

276,4
mln  EUR

70%30%

FINANSECzęść strategiczna FEO 2021-2027 
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84,8
mln EUR

881,7
mln EUR

FORMY WSPARCIA

966,5 
mln EUR wsparcie

zwrotne (IF)

pożyczki pożyczki 
połączone z dotacją

(z umorzeniem)

wsparcie
bezzwrotne

dotacje dotacje
warunkowe

EFRR

EFRR

Część strategiczna FEO 2021-2027 

8,77% 
alokacji FEO 2021-2027
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40 %
intensywność pomocy 

dla woj. opolskiego 
średnie przedsiębiorstwa

+10%

mikro i małe przedsiębiorstwa
 

POMOC PUBLICZNA

+20%

Część strategiczna FEO 2021-2027 

70%
maksymalna 

intensywność pomocy

200 000 EURO 
w okresie 3 lat

REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA*

POMOC de minimis*
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100 000 EURO 
w okresie 3 lat w sektorze transportu drogowego

*Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r. w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027  

*Rozporządzenie MFiPR z 22 września 2022 r. sprawie udzielania pomocy
de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 



rE

ROZLICZANIE WYDATKÓWCzęść strategiczna FEO 2021-2027 

KOSZTY RZECZYWISTE KOSZTY RYCZAŁTOWE 

METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW*
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*Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 - projekt



Część strategiczna FEO 2021-2027 PODEJŚCIE TERYTORIALNE 
I SUBREGIONY

ok. 25% alokacji dla subregionów

EFRR / EFS+

podział środków na subregiony

dotacje / pożyczki

strategie terytorialne
(obligatoryjnie dla OP 10)
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Część strategiczna FEO 2021-2027 REWITALIZACJA

Gminne Programy Rewitalizacji
grudzień 2023 r. - przyjęcie GPR przez
gminy
styczeń 2024 r. - akceptacja GPR przez IZ
styczeń / luty 2024 r. - składanie
projektów

31
gmin 

miejsko-wiejskich

REWITALIZACJA
(Oś priorytetowa 10)

35 
gmin 

wiejskich

5
miast
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ZIT – AGLOMERACJI OPOLSKIEJ (OBSZAR MIEJSKI) 

Subregion Brzeski 
Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki
Subregion Północny
Subregion Południowy 

IIT - 4 SUBREGIONÓW (OBSZARY INNE NIŻ MIEJSKIE):

PROJEKTY WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII TERYTORIALNYCH:

Część strategiczna FEO 2021-2027 PODEJŚCIE TERYTORIALNE
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INICJATYWY SPOŁECZNE, KULTURA I TURYSTYKA - OŚ 10

OBLIGATORYJNIE W STRATEGIACH TERYTORIALNYCH !!!



TRYB WYBORU

konkurencyjny

Część strategiczna FEO 2021-2027 

niekonkurencyjny

nabór: 40 dni
(art. 52 ust. 3 ustawy wdrożeniowej)

harmonogram, w którym musi być ujęty
nabór musi być zamieszczony co
najmniej 30 dni
nie ma terminów ustawowych na
wezwanie do złożenia wniosków

terminy określa regulamin
wyboru projektów
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Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Opolskiego 
DFE

Instytucje Pośredniczące

WUP w OpoluOCRG

Instytucja Audytowa
Ministerstwo Finansów 
Krajowa Administracja Skarbowa

Komitet
Monitorujący

Grupa 
robocza

Zespół 
negocjacyjny

poziom
 krajowy

Instytucja Koordynująca
Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej

poziom
 regionalny

SYSTEM INSTYTUCJONALNYCzęść strategiczna 
FEO 2021-2027 
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1 FE na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności opolskiego 113,3 UMWO / OCRG

2 FE dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska opolskiego 169,4 UMWO / OCRG

3 FE na zrównoważony transport miejski opolskiego 120,5 UMWO

4 FE na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej opolskiego 117,7 UMWO

5 FE wspierające opolski rynek pracy i edukację 147,3 UMWO / WUP 

6 FE wspierające włączenie społeczne w opolskim 52,8 UMWO / WUP

7 FE wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim 57,9 UMWO

8 Europejski budżet dla społeczeństwa opolskiego 7,2 UMWO

9 FE wspierające inwestycje społeczne w opolskim 55,0 UMWO

10 FE na wzmacnianie potencjałów endogenicznych opolskiego 86,6 UMWO

Część operacyjna FEO 2021-2027 ALOKACJA mln EUR
INSTYTUCJA 

WDRAŻAJĄCA
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ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWYCH -
METODOLOGIA

Część operacyjna FEO 2021-2027 

Cele Polityki 
2021-2027

Cele szczegółowe
2021-2027

art. 5 
Rozporządzenia ogólnego

2021/1060 
z 24 czerwca 2021 r.

art. 3 
Rozporządzenia EFRR

2021/1058 
z 24 czerwca 2021 r.

art. 4 
Rozporządzenia EFS+

2021/1057 
z 24 czerwca 2021 r.

CP / cs
 

SZOP

FEO 2021-2027

Uzasadnienie
celów  szczegółowych

Grupy 
docelowe

SZOP

FEO 2021-2027

SZOP

FEO 2021-2027

projekt projekt
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Rozporządzenie
ogólne 2021/1060

 
Rozporządzenie 
EFRR 2021/1058

 
Rozporządzenie
EFS+ 2021/1057

ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWYCH -
METODOLOGIA

Część operacyjna FEO 2021-2027 

Umowa 
Partnerstwa

FEO 
2021-2027

SZOP
kryteria

Wytyczne MFiPRUstawa 
wdrożeniowa

wybór projektów
monitorowanie
płatności do KE
KM
SZOP
kontrola
kwalifikowalność

zasada partnerstwa
zasady równościowe
eksperci
projekty hybrydowe
PT
ewaluacja

DEFINICJE
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FE na rzecz wzrostu innowacyjności 
i konkurencyjności opolskiego

 

branże wskazane w RSI jako regionalne inteligentne specjalizacje
kompetencje / cyfryzacja - jako elementy
analiza popytu wykorzystania gospodarczego (infrastruktura B+R
uczelni)
preferencje dla projektów z terenów Subregionu Południowego
(powiaty: głubczycki, nyski, prudnicki)
wsparcie bezzwrotne i zwrotne

Opolskie Innowacyjne (OCRG - dyr. T. Hanzel)
Opolskie Konkurencyjne (OCRG - dyr. T. Hanzel)
Programy rozwojowe dla pracowników MŚP (OCRG - dyr. T. Hanzel)

Infrastruktura i prace B+R z elementem wdrożeniowym

Oś priorytetowa 1
 
 

FE na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności opolskiego
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Wdrażanie TIK w MŚP 
Cyfryzacja i e-usługi publiczne 

Oś priorytetowa 1
 
 

FE na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności opolskiego
 

zakup sprzętu informatycznego - element uzupełniający 
e-usługi o najwyższym poziomie dojrzałości 
komplementarność i interoperacyjność do działań na poziomie
centralnym 
platformy e-usług
TIK w MŚP - wsparcie zwrotne 
 e-usługi publiczne - wsparcie bezzwrotne
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Oś priorytetowa 2
 
 

FE dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska opolskiego
 

Efektywność energetyczna
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warunek bezwzględny - audyt energetyczny
preferencje dla projektów uzyskujących jak największą oszczędność energii
nie kwalifikują się projekty uzyskujące oszczędność poniżej 30%,      
za wyjątkiem obiektów zabytkowych
wsparcie bezzwrotne i zwrotne

Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza - Opolskie z czystym
powietrzem (kontynuacja Life) (DOŚ - dyr. M. Grabelus)
Europejska Inicjatywa Społeczna dla klimatu (DOŚ - dyr. M. Grabelus)



Oś priorytetowa 2
 
 

FE dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska opolskiego
 

Odnawialne źródła energii (OZE)

budowa i rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
 wraz z magazynami
budowa i rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania ciepła wraz 

wsparcie zwrotne
       z magazynami
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Oś priorytetowa 2
 
 

FE dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska opolskiego
 

Adaptacja do zmian klimatu 

wsparcie dla OSP ujętych w KSRG i aspirujących do sieci 

ZIELONO NAM. OPOLSKIE PRZECIWDZIAŁA ZMIANOM KLIMATU                         
(DWO - dyr. M. Oszańca) - PROJEKT STRATEGICZNY
Opolska adaptacja do zmian klimatu (DOŚ - dyr. M. Grabelus)
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Oś priorytetowa 2
 
 

FE dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska opolskiego
 

Gospodarka wodno-ściekowa

w pierwszej kolejności wspierane będą inwestycje w aglomeracjach 
 o wielkości 10-15 tys. RLM (KPOŚK): Olesno
w dalszym etapie inwestycje w aglomeracjach o wielkości 2-10 tys.

RLM (KPOŚK): Popielów - Karłowice, Polska Cerekiew, Tułowice
budowa systemów zaopatrzenia w wodę - uzupełniający element
projektów dotyczących gospodarki ściekowej - ograniczenie do 25%
kosztów projektu 
modernizacja sieci wodociągowych
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Oś priorytetowa 2
 
 

FE dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska opolskiego
 

Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym

priorytetowo traktowane będą działania wspierające transformację
w kierunku GOZ i wdrażanie innowacyjnych technologii przyjaznych
środowisku
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Oś priorytetowa 2
 
 

FE dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska opolskiego
 

Bioróżnorodność

Opolskie na rzecz bioróżnorodności (DOŚ - dyr. M. Grabelus)

ośrodki, centra ochrony bioróżnorodności, banki genowe,
infrastruktura związana z kanalizowaniem ruchu turystycznego -
maksymalnie 30% alokacji przeznaczonej na cs (vii), tj. 6 mln
EURO
koszty parkingów oraz dróg dojazdowych - ograniczone do 20%
kosztów projektu (pod warunkiem, że wynikają z planu ochrony dla
danego obszaru lub są konieczne dla ograniczenia presji ze strony
ruchu turystycznego)
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Oś priorytetowa 3
 

Mobilność miejska - (obszar MOF)

Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy (DIG - dyr. R. Widera)
"Klaster transportowy" - część inwestycyjna (ZDW - dyr. B. Horaczuk)

Inwestycje realizowane na obszarze MOF
Inwestycje muszą wynikać: ze Strategii SUMP (Aglomeracja
Opolska), Strategii IIT dla pozostałych miast poniżej 100 tys.
mieszkańców

FE na zrównoważony transport miejski województwa opolskiego
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Oś priorytetowa 4
 

Infrastruktura drogowa / mobilność miejska 
(poza MOF)

Przebudowa dróg wojewódzkich w tym obwodnic (...) (DIG - dyr. R. Widera)
Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności
mieszkańców całego województwa do centrów usług administracji
samorządowej i rządowej w Opolu (M. Opole)
"Klaster transportowy" - część inwestycyjna (ZDW - dyr. B. Horaczuk)

Inwestycje drogowe muszą wynikać z Planu Transportowego
Województwa Opolskiego 2030 
Inwestycje dot. mobilności na podstawie Strategii ZIT/IIT  

FE na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej województwa opolskiego
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Aktywizacja zawodowa

ukierunkowanie wsparcia na osoby młode - do 30 roku życia
równouprawnienie kobiet na rynku pracy

aktywizacja zawodowa realizowana przez PUP
Alma (Aim learn master achieve) - zagraniczne staże zawodowe      
 (RZPWE - dyr. L. Tomczak)

Oś priorytetowa 5
 
 

FE wspierające opolski rynek pracy i edukację
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Oś priorytetowa 5
 
 

FE wspierające opolski rynek pracy i edukację
 

Rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy                                               
 (DZD - dyr. I. Damboń-Kandziora)
Elastyczne formy zatrudnienia (WUP - dyr. M. Kalski)
Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników (OCRG - dyr. T. Hanzel)
Outplacement (WUP - dyr. M. Kalski)

Usługi zdrowotne ułatwiające powrót do pracy
Szkolenia dla pracowników i pracodawców

rehabilitacja medyczna powiązana z działaniami prozatrudnieniowymi
usługi rozwojowe (BUR) - głównie regionalne inteligentne specjalizacje,
kompetencje ekologiczne i cyfrowe, branże kluczowe dla regionu
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Edukacja przedszkolna, ogólna, zawodowa i ustawiczna

koncentracja na edukacji włączającej

Odkrywcy sekretów nauki etap II (RZPWE - dyr. L. Tomczak)
Wspieramy najlepszych (DEP - dyr. M. Jurek)
Opolskie szkolnictwo zawodowe etap II (RZPWE - dyr. L. Tomczak)
Każde dziecko jest ważne (RZPWE - dyr. L. Tomczak)
Opolskie kształcenie ustawiczne dla rynku pracy (WUP - dyr. M. Kalski)

Oś priorytetowa 5
 
 

FE wspierające opolski rynek pracy i edukację
 

edukacja ustawiczna dla osób od 15 roku życia

COPYRIGHT ©2022 UMWO DFE – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Aktywizacja społeczno zawodowa osób biernych 
i z niepełnosprawnościami

warunki dla reintegracji w ZAZ (1-2 lata uczestnictwa

ekonomia społeczna realizowana przez OWES-y

       i 5-10% osób zaktywizowanych na otwartym rynku pracy)                        
       i WTZ (wsparcie po zakończeniu pilotażu w ramach POWER)

Oś priorytetowa 6
 
 

FE wspierające włączenie społeczne w opolskim
 

Budowanie potencjału NGO i partnerów społecznych                                
 (BDO - dyr. B. Kamińska)
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Oś priorytetowa 6
 
 

FE wspierające włączenie społeczne w opolskim
 

Integracja społeczna imigrantów i Romów

Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich 

Razem z Ukrainą - wsparcie gmin w zakresie pomocy imigrantom
wojennym - etap II (ROPS - dyr. A. Różycki)
Wsparcie integracji społeczności romskiej (WUP - dyr. M. Kalski)

       (WUP - dyr. M. Kalski)
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Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, osób bezdomnych
oraz profilaktyka zachowań społecznych

deinstytucjonalizacja usług

Bliżej rodziny i dziecka etap II (ROPS - dyr. A. Różycki)
Profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży (ROPS - dyr. A. Różycki)
Opolskie wspiera osoby bezdomne (WUP - dyr. T. Kalski)

Oś priorytetowa 6
 
 

FE wspierające włączenie społeczne w opolskim
 

program Housing First dla bezdomnych (najpierw mieszkanie)
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Usługi społeczne i zdrowotne oraz opieka
długoterminowa

deinstytucjonalizacja usług

Oś priorytetowa 7
 
 

FE wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim
 

Zachęty dla lekarzy (DZD - dyr. I. Damboń-Kandziora)
Usługi społeczne realizowane w ramach CUS (ROPS - dyr. A. Różycki)
NIE-SAMI-DZIELNI - ETAP II (ROPS - DYR. A. RÓŻYCKI) - PROJEKT STRATEGICZNY

programy profilaktyczne (grupy defaworyzowane, "białe plamy", synergia     
 z EFRR, konsorcja POZ, AOS i szpitali, koordynacja usług społecznych                
i zdrowotnych, brak finansowania leczenia, poza diagnostyką)
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Oś priorytetowa 8
 
 

Europejski Budżet dla społeczeństwa opolskiego
 

Europejski Budżet Obywatelski  (BDO - dyr. B. Kamińska)
Europejski Młodzieżowy Budżet Obywatelski                              
 (BDO - dyr. B. Kamińska)

podst. prawna - ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

mieszkańcy regionu głosują na wybrane zadania

EMBO - uwzględnienie nieformalnych grup młodzieżowych

Europejski Budżet Obywatelski - nowa odsłona 
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Infrastruktura edukacyjna

skoncentrowanie na infrastrukturze przedszkoli, szkół zawodowych, 

inwestycje w licea tylko pod kątem edukacji włączającej, pracowni nauk 

infrastruktura sportowa - jako element projektu pod kątem integracji 

      placówek kształcenia ustawicznego i edukacji włączającej

      praktycznych i ścisłych

      dzieci z grup defaworyzowanych (edukacja włączająca)

Oś priorytetowa 9
 
 

FE wspierające inwestycje społeczne w opolskim
 
 
 

Opolskie na rzecz szkolnictwa (DEP- dyr. M. Jurek)
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Infrastruktura społeczna

wsparcie infrastruktury dla usług zdeinstytucjonalizowanych
(ograniczone inwestycje pod kątem dostosowania się instytucji do
realizacji usług o charakterze dziennym i środowiskowym)
mapowanie potrzeb

Oś priorytetowa 9
 
 

FE wspierające inwestycje społeczne w opolskim
 
 
 

Opolski Inkubator Społeczny (OLO - dyr. B. Orpel)
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Infrastruktura zdrowotna 

wsparcie skoncentrowane na POZ i AOS
inwestycje w szpitale muszą być nakierowane na rozwój opieki
jednego dnia i/lub wzmocnienie AOS

Oś priorytetowa 9
 
 

FE wspierające inwestycje społeczne w opolskim
 

Wzmocnienie potencjału skonsolidowanych pocovidowych usług
rehabilitacyjnych poprzez integrację i współpracę podmiotów ochrony
zdrowia (DZD - dyr. I. Damboń-Kandziora)
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Oś priorytetowa 10
 
 

FE na wzmacnianie potencjałów endogenicznych Opolskiego
 

Zintegrowane wsparcie kultury i zrównoważonej turystyki 
obszary miejskie (ZIT) i obszary inne niż miejskie (IIT)

oddziaływanie na gospodarkę, środowisko i życie społeczne
respektowanie zasady zrównoważonego odziaływania na środowisko,
potrzebę rozwoju cyfrowego, dostęp do osób ze specjalnymi potrzebami
zapewnienie skuteczności i trwałości inwestycji
preferowane wsparcie istniejącej infrastruktury

ZIT - Opolskie na rzecz kultury i turystyki pocovidowej - nazwa wymaga
aktualizacji (DKD - dyr. A. Kamińska / DST - dyr. R. Stęporowski) 
IIT - Opolskie zabytki - nazwa wymaga aktualizacji (DKD - dyr. A. Kamińska /      
 DST - dyr. R. Stęporowski)
ZIT i IIT - Europejska Inicjatywa Społeczna (DZP - dyr. A. Okupniak)
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FE na wzmacnianie potencjałów endogenicznych Opolskiego
 

Rewitalizacja 
gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie

Utworzenie Regionalnego Międzypokoleniowego Centrum Aktywności
wraz z Centrum IT (M. Opole)

podstawa realizacji - GPR
zachowanie i rozwój zielonej infrastruktury, zwłaszcza ochrona drzew
zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych 
unikanie tworzenia powierzchni uszczelnionych
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www.rpo.opolskie.pl

EUROPEJSKIE OPOLSKIE

feo2027@opolskie.pl

Dziękuję za uwagę
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