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I Informacje na temat Priorytetów i Działań 
 

 

 

Priorytet FEOP.01 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu 

innowacyjności i konkurencyjności opolskiego 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP1 - Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej 

i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej 

Miejsce realizacji 

OPOLSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

133 294 123,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

113 300 000,00 
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Działanie FEOP.01.01 Prace B+R i infrastruktura w MŚP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

16 875 001,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

13 500 000,00 

Zakres interwencji 

006 - Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w MŚP (w tym prywatnych 

organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi, 005 - Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w 

mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi, 002 - Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, 

w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach 

badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 

001 - Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w 

mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi 

Opis działania 

Typy przedsięwzięć: 

Typ 1: Infrastruktura B+R w MŚP. 
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Typ 2: Prace B+R w MŚP. 

Typ 3: Wdrożenie wyników prac B+R jako element kompleksowego projektu. 

Każdy z powyższych typów przedsięwzięć może być uzupełniony o podnoszenie 

kompetencji pracowników MŚP. 

 

Warunki realizacji projektów: 

1. Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż 

zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2030. 

2.  Elementem projektu może być komponent dot. wdrożenia wyników prac 

badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach projektu wspierany w formie 

dotacji warunkowej.  

Projekty uzupełniające komponent wdrożeniowy takie jak: zazielenienie, 

cyfryzacja, internacjonalizacja, kompetencje objęte będą wsparciem bezzwrotnym 

w ramach dotacji warunkowej.  

Powyższe dotyczy wyłącznie MŚP 

 

3. Wsparciem nie będą objęte badania podstawowe B+R. 

4. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych w MŚP będzie możliwe jako element 

projektu. 

5. Realizowane  przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadą DNSH. 

6. W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu – część projektu z 

cross -financingiem może być objęta pomocą de minimis lub pomocą na usługi 

doradcze MŚP. Nie dopuszcza się możliwości łączenia obu rodzajów pomocy w 

części projektu objętej cross-financingiem. 
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Pozostałe warunki realizacji projektów niewskazane w SZOP 2021-2027 dla 

przedmiotowego działania określone są w pozostałych dokumentach IZ FEO 2021-

2027 niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkurencyjnej w tym w 

Regulaminie wyboru projektów/umowie o dofinansowanie. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

80 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

80 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

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, 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 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2498), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace 

rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów na lata 

2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2573), Rozporządzenie Ministra Funduszy i 

Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 
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2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

20% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

MŚP 

Słowa kluczowe 

technologia, RIS, kompetencje, innowacja, infrastruktura_badawcza, 

infrastruktura, prototyp, B+R, patent, cyfryzacja 
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Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO159 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie realizacji prac B+R  

WLWK-PLRO007 - Liczba realizowanych projektów B+R 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR006 - Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

WLWK-RCR102 - Miejsca pracy dla naukowców utworzone we wspieranych 

jednostkach 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR005 - MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa 
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WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 

WLWK-PLRR001 - Wartość nakładów na działalność B+R we wspartych 

przedsiębiorstw 

 

Działanie FEOP.01.02 Opolskie innowacyjne 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

11 176 470,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

9 500 000,00 

Zakres interwencji 

030 - Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między 

przedsiębiorstwami koncentrujące się na gospodarce o obiegu zamkniętym, 029 - 

Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między 

przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi, 

koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się 

do zmian klimatu, 028 - Transfer technologii i współpraca między 

przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i sektorem szkolnictwa wyższego, 

024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 
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zarządzania, marketingu i projektowania), 010 - Działania badawcze i innowacyjne 

w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów, 009 - Działania badawcze i innowacyjne 

w mikroprzedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania 

przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności) 

Opis działania 

Typy przedsięwzięć: 

1. Budowa potencjału regionu we wsparciu działalności B+R przedsiębiorstw 

oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi i IOB, 

 w tym m.in. infrastruktura i prace B+R przedsiębiorstw. 

2. Proinnowacyjne usługi jednostek B+R dla MŚP, wsparcie start-up-ów.  

3. Doktoraty wdrożeniowe i praktyczne prace dyplomowe. 

4. Wsparcie dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie wymiany myśli 

naukowej i doświadczeń (konferencje, staże zagraniczne). 

5. Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w 

ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania na rzecz RSI w woj. opolskim, np. 

Panel Inteligentnych Specjalizacji, Rada Innowacyjności. 

6. Podnoszenie kompetencji pracowników MŚP wyłącznie jako uzupełniający 

element projektu. 

7.     Wsparcie aktywności przedsiębiorstw i jednostek naukowych w 

międzynarodowych partnerstwach. 

8. Animacja współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw z JST oraz 

organizacjami społecznymi w zakresie innowacji w sferze publicznej i społecznej. 

9. Uzyskanie ochrony własności intelektualnej – wyłącznie w połączeniu z 

realizacją prac badawczo – rozwojowych. 
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Warunki realizacji projektów: 

1. Wsparcie realizowane jest w formule grantowej, która udzielana jest zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, 

b) Zasadami realizacji projektów grantowych dla działania 1.2 Opolskie 

innowacyjne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 

2021-2027. 

2. Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż 

zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2030 

3. Jednostki B+R świadczące usługi proinnowacyjne na rzecz MŚP muszą 

posiadać akredytację krajową 

4. Preferencje punktowe dla projektów realizowanych na terenach 

wpisujących się w OSI krajowe, OSI regionalne (Subregion Południowy – powiat: 

głubczycki, nyski, prudnicki) oraz dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju 

(tj. prowadzących działalność do 24 miesięcy) 

5. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych w MŚP będzie możliwe jako element 

projektu. 

6. Realizowane  przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadą DNSH.  

 

Pozostałe warunki realizacji projektów niewskazane w SZOP 2021-2027 dla 

przedmiotowego działania określone są w pozostałych dokumentach IZ  

FEO 2021-2027 niezbędnych dla przeprowadzenia procedury niekonkurencyjnej w 

tym Regulaminie wyboru projektów/ decyzji o dofinansowanie. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

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, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

organizacje i instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu (IOB), MŚP, 

przedsiębiorstwa typu startup 

Słowa kluczowe 

infrastruktura, innowacja, B+R, akredytacja_IOB, produkt, szkoła_wyższa, start-up, 

IOB, RIS, cyfryzacja 

Kryteria wyboru projektów 

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 
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WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR004 - MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne 

WLWK-PLRR026 - MŚP wprowadzające innowacje marketingowe 

WLWK-PLRR027 - MŚP wprowadzające innowacje organizacyjne 

WLWK-RCR005 - MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 
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Działanie FEOP.01.07 Opolskie konkurencyjne 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Instytucja Pośrednicząca 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

9 411 765,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

8 000 000,00 

Zakres interwencji 

024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 

zarządzania, marketingu i projektowania), 021 - Rozwój działalności i 

umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne 

Opis działania 

Typy przedsięwzięć: 

1. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, 

wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu 

wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług – wyłącznie dla MŚP z 

terenu Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki). 

2. Inwestycje w MŚP zwiększających skalę ich działalności oaz wzrost zasięgu 

ofert – wyłącznie dla MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiaty: 

głubczycki, nyski i prudnicki). 
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3. Udzielanie voucherów dla MŚP na profesjonalne usługi świadczone przez 

akredytowane IOB. 

4. Rozwijanie kompetencji IOB w celu uzyskania akredytacji i świadczenie 

profesjonalnych usług. 

5. Stworzenie sieci podmiotów oferujących wsparcie dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą oraz rozpoczynających działalność. 

Warunki realizacji projektów: 

1.Wsparcie realizowane jest w formule grantowej, które udzielane są zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, 

b) Zasadami realizacji projektów grantowych dla działania 1.7 Opolskie 

konkurencyjne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 

2021-2027. 

2. Wsparcie tylko dla istniejących IOB w oparciu o mechanizm analiz 

popytowych wraz z ich regularnym monitorowaniem przy jednoczesnym 

zachowaniu spójnej komunikacji pomiędzy IOB w zakresie oferowanych usług.  

3. Preferencje dla regionalnych IOB funkcjonujących poza dużymi ośrodkami 

miejskimi. 

4. Preferencje dla inwestycji ważnych dla rozwoju regionu, przede wszystkim 

w ramach specjalizacji regionalnych, zgodnie z RSIWO2030. Promowane będą w 

szczególności przedsięwzięcia dotyczące rozwiązań wspierających transformację 

gospodarki w kierunku automatyzacji, cyfryzacji oraz  obiegu zamkniętego i 

niskoemisyjności. 

5. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych w MŚP będzie możliwe jako element 

projektu. 

6. Realizowane  przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadą DNSH. 
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Pozostałe warunki realizacji projektów niewskazane w SZOP 2021-2027 dla 

przedmiotowego działania określone są w pozostałych dokumentach IZ FEO 2021-

2027 niezbędnych dla przeprowadzenia procedury niekonkurencyjnej w tym w 

Regulaminie wyboru projektów/decyzji o dofinasowanie. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

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, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

instytucje otoczenia biznesu (IOB), MŚP 

Słowa kluczowe 

RIS, produkt, produkcja, inwestycja, doradztwo_biznesowe, IOB, cyfryzacja, 

akredytacja_IOB 

Kryteria wyboru projektów 

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 
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WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR005 - MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa 

WLWK-RCR025 - MŚP z wyższą wartością dodaną na pracownika 

WLWK-PLRR033 - Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 

produktów/usług 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 

 

Priorytet FEOP.02 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony 

środowiska naturalnego w województwie opolskim 

 

Instytucja Zarządzająca 
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Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP2 - Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku 

gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i 

sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się 

do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej 

mobilności miejskiej 

Miejsce realizacji 

OPOLSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

199 336 438,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

169 435 971,00 

 

Działanie FEOP.02.01 Poprawa efektywności energetycznej w 

województwie opolskim 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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41 983 494,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

35 685 971,00 

Zakres interwencji 

077 - Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu, 

046 - Wsparcie dla podmiotów, które świadczą usługi wspierające gospodarkę 

niskoemisyjną i odporność na zmiany klimatu, w tym działania w zakresie 

zwiększania świadomości, 045 - Renowacja zwiększająca efektywność 

energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu 

do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające 

zgodne z kryteriami efektywności energetycznej, 043 - Budowa nowych 

energooszczędnych budynków, 042 - Renowacja istniejących budynków 

mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i 

działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej 

Opis działania 

Typy przedsięwzięć: 

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej 

(wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją 

źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej. 

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z 

instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo 

podłączeniem do sieci ciepłowniczej. 

• z programu nie będą wspierane budynki należące do skarbu państwa oraz 

budynki wielorodzinne spółdzielni mieszkaniowych 

3. Wsparcie w zakresie wykonywania uchwał antysmogowych i programów 

ochrony powietrza, tj.: 
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• wsparcie przeznaczone na funkcjonowanie ekodoradców i systemu wsparcia 

wzorowanego na projekcie LIFE (punkty obsługi beneficjenta programu Czyste 

powietrze w każdej gminie, promowanie wykorzystania OZE u mieszkańców i 

„zielonej energii” w budynkach użyteczności publicznej, inwentaryzacja źródeł 

ogrzewania) - działania komplementarne względem programu ogólnokrajowego, 

• działania edukacyjne realizowane na poziomie lokalnym w zakresie ochrony 

powietrza i ochrony klimatu (działania komplementarne względem programu 

ogólnokrajowego),  

• doposażenie straży gminnych i międzygminnych w celu kontroli 

przestrzegania uchwał antysmogowych (zakup urządzeń wspomagających 

prowadzenie kontroli pieców i spalanych w nich paliw), 

4. Budowa pasywnych obiektów użyteczności publicznej,  o zapotrzebowaniu 

na ciepło EPh+W nie więcej niż 15 kWh/m2/rok. 

5. Promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 

przedsiębiorców i władz lokalnych, m.in. w zakresie działań na rzecz 

niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym efektywności 

energetycznej i wykorzystania OZE (komplementarne działania względem 

interwencji planowanej w ramach programu ogólnokrajowego). 

 

Warunki realizacji projektów:  

 

Wszystkie typy 

1. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i 

przepisami w zakresie ochrony środowiska. 

2. Realizowane  przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadą DNSH. 
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Typ 1 

Wsparcie wyłącznie dla przedsięwzięć dotyczących kompleksowej modernizacji 

energetycznej obiektów użyteczności publicznej, przy spełnieniu łącznie 

następujących warunków: 

1) przyjęcie przez region POP zgodnego z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE oraz 

egzekwowanie zapisów uchwał antysmogowej i niewprowadzania do tych aktów 

zmian niekorzystnych z punktu widzenia ochrony powietrza, w szczególności 

zmian polegających na łagodzeniu ograniczeń i zakazów w zakresie eksplatacji 

instalacji lub odroczeniu terminu wejścia w życie tych ograniczeń i zakazów, 

2) wskaźnik dochodów podatkowych JST (wskaźnik Gg dla inwestycji 

realizowanych przez gminy, Pp dla inwestycji realizowanych przez powiaty), który 

powinien być niższy od średnich wartości na poziomie województwa.  

 

Typ 1 i 2 

1. Warunkiem wstępnym przyznania wsparcia jest przeprowadzenie audytu 

energetycznego, który stanowi kompleksowy element projektu 

2. Maksymalna wysokość kosztów niewynikających z audytu energetycznego 

dla inwestycji z zakresu efektywności energetycznej stanowić może 15 % kosztów 

kwalifikowalnych – zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Partnerstwa. 

Elementy niewynikające z audytów energetycznych mogą być realizowane jeśli 

realizują: 

• szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali 

renowacji , lub 

• rozwiązania przyczyniające się do powierzchni zielonych (zielone dachy, 

ściany), lub 

• rozwój elektromobilności, lub 
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• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, lub 

• infrastrukturę związaną z dostępnością.   

3. Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium efektywności 

kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami w stosunku do planowanych 

nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje 

dotyczące budynków o znaczącej funkcji społecznej. 

4. Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie jak 

najwyższa oszczędność energii.  

5. Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie przedsięwzięcia zakładające 

oszczędność na poziomie minimum 30%. 

Powyższe nie dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków lub 

podlegających ochronie konserwatorskiej. 

6. Urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od 

końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 

emisji zanieczyszczeń, które stanowią załącznik do Regulaminu wyboru projektu. 

7. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz 

przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu .  

8. Priorytetowo powinny być wspierane projekty wykorzystujące odnawialne 

źródła energii.  

9. Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji 

zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na 

energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych 

urządzeń.  

10. Inwestycje w wymianę źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne będą możliwe 

jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze 

nie będzie możliwe lub uzasadnione ekonomicznie. Niedopuszczalna jest wymiana 

pieców gazowych na nowsze. 
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11. We wszystkich projektach, w których jest to zasadne i możliwe, 

zastosowane zostaną rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym 

efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie 

materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu), jak również 

elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w 

szczególności zielona i niebieska infrastruktura, efektywne wykorzystanie zasobów 

wodnych). 

12. Wykluczeniu ze wsparcia podlegają inwestycje infrastrukturalne w placówki 

świadczące całodobową opiekę długoterminową w instytucjonalnych formach (w 

tym zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy 

pomocy społecznej) oraz lecznictwo szpitalne (z wyłączeniem ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej oraz opieki jednego dnia). 

13. Preferencje uzyskają projekty, które będą funkcjonowały w formule ESCO 

oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

 

Typ 4 

1. Budowa budynków pasywnych (zapotrzebowanie na ciepło EPh+W nie 

więcej niż 15 kWh/m2/rok) jako nowych obiektów nie może naruszać zapisów 

Programu odnoszących się do wyłączeń i ograniczeń co do budowy niektórych 

typów budynków określonych w innych celach szczegółowych lub Umowie 

Partnerstwa. 

2. Priorytetowo powinny być wspierane projekty wykorzystujące odnawialne 

źródła energii.   

3. Urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od 

końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 

emisji zanieczyszczeń, które stanowią załącznik do Regulaminu wyboru projektu. 

4. We wszystkich projektach, w których jest to zasadne i możliwe, 

zastosowane zostaną rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym 
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efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie 

materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu), jak również 

elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w 

szczególności zielona i niebieska infrastruktura, efektywne wykorzystanie zasobów 

wodnych). 

 

Pozostałe warunki realizacji projektów niewskazane w SZOP 2021-2027 dla 

przedmiotowego działania określone są w pozostałych dokumentach IZ FEO 2021-

2027 niezbędnych dla przeprowadzenia procedury 

konkurencyjnej/niekonkurencyjnej w tym w Regulaminie wyboru projektów / 

umowie o dofinansowanie / decyzji o dofinansowaniu.  

 

 

Dla projektów fazowanych:  

Warunki dotyczące operacji realizowanych w fazach o łącznym koszcie 

przekraczającym 1 000 000 EUR , które zostały wybrane do wsparcia przed dniem 

29 czerwca 2022 r. na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,   wskazane 

zostały w artykule 118a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 i rozporządzenie (UE) 2021/1060 w 

odniesieniu do dodatkowej elastyczności w celu przeciwdziałania skutkom agresji 

zbrojnej Federacji Rosyjskiej FAST (Flexible Assistance for Territories – elastyczna 

pomoc dla terytoriów) – CARE. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 
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Jednostki Samorządu Terytorialnego, Jednostki organizacyjne działające w imieniu 

jednostek samorządu terytorialnego 

Grupa docelowa 

JST oraz podległe im podmioty, instytucje kultury, podmioty działające na 

podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 

Słowa kluczowe 

energia_elektryczna, efektywność_energetyczna, czysta_energia, 

czyste_powietrze, ciepło, budynki_użyteczności_publicznej, audyt_energetyczny 

Kryteria wyboru projektów 

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej 

WLWK-PLRO027 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRO026 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

OZE 

WLWK-RCO022 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 

energii elektrycznej, energii cieplnej) 

WLWK-PLRO033 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO036 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO034 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO023 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
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WLWK-PLRO037 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

WLWK-PLRO035 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR014 - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR013 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR012 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

WLWK-PLRR010 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej 

WLWK-PLRR011 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

WLWK-RCR031 - Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

 

Priorytet FEOP.04 Fundusze Europejskie na rzecz spójności i 

dostępności komunikacji województwa opolskiego 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
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Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP3 - Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 

Miejsce realizacji 

OPOLSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

138 470 590,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

117 700 000,00 

 

Działanie FEOP.04.01 Infrastruktura drogowa 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP3.II - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany 

klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności 

transgranicznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

85 529 411,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

72 700 000,00 
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Zakres interwencji 

089 - Nowo wybudowane lub rozbudowane drugorzędne połączenia drogowe z 

siecią drogową i węzłami TEN-T, 093 - Inne drogi przebudowane lub 

zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 

Opis działania 

Typy przedsięwzięć:  

 

1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich:  

- poprawiających dostępność do sieci TEN-T, 

- przyczyniających się do poprawy dostępności do miejsc inwestycyjnych, przejść 

granicznych, centrów logistycznych lub innych gałęzi transportu,  

- wykorzystywanych do codziennych regularnych usług transportu publicznego 

świadczonych w ramach wykonywania obowiązku świadczenia usługi publicznej. 

2. Budowa i przebudowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.  

3. Infrastruktura mająca na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników 

ruchu przy drogach lokalnych (np. zatoczki autobusowe, wysepki).  

4. Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym 

bezpieczeństwo niezmotoryzowanych użytkowników dróg. 

 

Warunki realizacji projektów:  

 

1. Wszystkie inwestycje w infrastrukturę transportową muszą wynikać z Planu 

Transportowego Województwa Opolskiego 2030 lub odpowiedniego dokumentu 

planowania transportu na poziomie lokalnym. 
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2. Inwestycje skupią się na poprawie m.in. dostępności transportowej 

ośrodków regionalnych i subregionalnych do infrastruktury sieciowej i węzłowej 

TEN-T, jak również do rozwoju publicznego transportu zbiorowego.  

3. Kluczową przesłanką wyboru do dofinansowania inwestycji drogowych 

będzie ich wpływ na zrównoważony transport, w tym ułatwienia dla transportu 

zbiorowego. 

4. Realizowane inwestycje służyć będą wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z 

centrów miast i miejscowości, polegające m.in. na budowie obwodnic, jak również 

inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na skrzyżowaniach, w tym z przejazdami 

kolejowymi.  

5. Za wyjątkiem obwodnic i obiektów P+R, inwestycje drogowe realizowane na 

obszarach miast nie będą obejmowały budowy nowych, ani zwiększenia 

pojemności lub przepustowości istniejących dróg lub parkingów i nie będą 

przyczyniały się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego na obszarach 

miejskich. 

6. Realizowane inwestycje drogowe umożliwiają ruch pojazdów o 

dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 tony.  

7. W przypadku inwestycji realizowanych na obszarach miejskich, inwestycje te 

będą musiały być spójne z właściwymi Planami Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej a jeśli nie są one wymagane - z innymi właściwymi dokumentami 

planowania zrównoważonej mobilności. 

8. Tam gdzie jest to technicznie możliwe, realizowane projekty w zakresie 

infrastruktury drogowej będą obejmowały zapewnienie retencji i podczyszczania 

wód opadowych poprzez wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz 

rozwiązań opartych na przyrodzie.  

9. Realizowane  przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadą DNSH.  
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Pozostałe warunki realizacji projektów niewskazane w SZOP 2021-2027 dla 

przedmiotowego działania określone są w pozostałych dokumentach IZ FEO 2021-

2027 niezbędnych dla przeprowadzenia procedury 

niekonkurencyjnej/konkurencyjnej, w tym w Regulaminie wyboru projektów / 

umowie o dofinansowanie / decyzji o dofinansowaniu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 
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15% 

Minimalna wartość projektu 

0,00 

Maksymalna wartość projektu 

0,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

0,00 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

0,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Zarządcy dróg publicznych 

Grupa docelowa 

przedsiębiorcy korzystający z infrastruktury i taboru, mieszkańcy regionu, w tym 

użytkownicy korzystający z publicznego transportu zbiorowego, turyści 

Słowa kluczowe 
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sieć_TEN-T, drogi_powiatowe, drogi_główne, drogi_gminne, drogi_ekspresowe, 

drogi_dojazdowe, drogi_TEN-T, drogi, transport, drogi_wojewódzkie 

Kryteria wyboru projektów 

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO046 - Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza 

TEN-T 

WLWK-RCO044 - Długość nowych lub rozbudowanych dróg – poza TEN-T 

WLWK-PLRO105 - Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 

WLWK-PLRO109 - Długość zmodernizowanych lub przebudowanych dróg 

wojewódzkich 

WLWK-PLRO120 - Liczba wybudowanych obwodnic 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR056 - Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze 

drogowej 

WLWK-RCR055 - Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, 

przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg 

 

Priorytet FEOP.05 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek 

pracy i edukację 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
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Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 

Cel Polityki 

CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji 

OPOLSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

173 294 119,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

147 300 000,00 

 

Działanie FEOP.05.01 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 

zatrudnienia realizowana przez PUP 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.A - Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 

wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza 

poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób 

biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii 

społecznej 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 8821/2023 

Zarządu Województwa Opolskiego  

z dnia 16  lutego 2023 r. 

 

38 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

64 705 883,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

55 000 000,00 

Zakres interwencji 

137 - Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej 

typu start-up, 136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i 

integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych, 134 - Działania na rzecz poprawy 

dostępu do zatrudnienia 

Opis działania 

Typy przedsięwzięć:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyczyniające się do 

aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia realizowane przez 

powiatowe urzędy pracy, w tym m.in.: 

a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 

b) szkolenia, 

c) staże, 

d) przygotowanie zawodowe dorosłych, 

e) prace interwencyjne, 

f) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy 

g) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności 

gospodarczej. 
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Warunki realizacji projektów: 

 

1. Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, 

w tym zwłaszcza do: 

- kobiet 

- osób w wieku 18-29 lat 

- osób z niepełnosprawnościami 

- osób w wieku 50 lat i więcej 

- osób długotrwale bezrobotnych 

- osób o niskich kwalifikacjach. 

2. Wsparcie udzielane jest zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3. Wsparcie na rzecz osób długotrwale bezrobotnych jest realizowane i 

monitorowane zgodnie z zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

wskazanymi w Sprawozdaniu specjalnym 25/2021 Wsparcie z EFS na rzecz 

zwalczania bezrobocia długotrwałego – działania muszą być lepiej ukierunkowane 

i monitorowane oraz bardziej dostosowane do potrzeb. 

4. W ramach projektów nie są kwalifikowalne koszty pośrednie. 

5. Działania skierowane do osób w wieku 18–29 lat są zgodne z zaleceniem Rady z 

dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia 

gwarancji dla młodzieży oraz zastępującymi zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (Dz. Urz. UE C 372 z 

04.11.2020, str. 1) i z polskim Planem Gwarancji dla młodzieży.  

6. W przypadku niewłaściwego wykorzystania środków Funduszu Pracy 

zastosowanie mają przepisy obowiązującej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
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promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze do tej 

ustawy. 

7. Pozostałe warunki niezbędne do realizacji projektów niewskazane w SZOP 

2021-2027 dla działania określone są w pozostałych dokumentach IZ FEO 

niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania niekonkurencyjnego w tym w 

decyzji o dofinansowaniu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

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 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

0% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje rynku pracy 

Grupa docelowa 

osoby bezrobotne i poszukujące pracy 

Słowa kluczowe 

szkolenia, osoby_z_niepełnosprawnościami, wsparcie_dla_młodych, 

aktywizacja_zawodowa, bezrobotny, zakładanie_firmy, 

Powiatowe_Urzędy_Pracy_(PUP), doradztwo_zawodowe, 

Gwarancje_dla_Młodzieży_(GdM), aktywizacja_kobiet 

Kryteria wyboru projektów 

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO02 - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO03 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLACO01 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie 

WLWK-EECO07 - Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO08 - Liczba osób w wieku 55 lat i więcej  objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR02 - Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po 

opuszczeniu programu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-EECR04 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu programu 
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Działanie FEOP.05.03 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku 

pracy 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.C - Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w 

rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki 

nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

3 529 412,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

3 000 000,00 

Zakres interwencji 

142 - Działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz 

zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć, 135 - Działania na rzecz 

promowania dostępu do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, 134 - 

Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia 

Opis działania 

Typy przedsięwzięć: 

1. Bezpośrednie wsparcie (przykładowo: szkolenia, warsztaty, kampanie, 

doradztwo, konsultacje indywidualne, wsparcie grupowe, panele, grupy doradcze) 

kobiet, a także ich otoczenia, lokalnej społeczności mające na celu:  

a) zwiększenie udziału w rynku pracy kobiet, zwłaszcza mieszkających na 

obszarach wiejskich,  
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b) zwalczanie stereotypów związanych z płcią oraz zapobieganie i zwalczanie 

konkretnych form przemocy ze względu na płeć w systemach zatrudnienia, 

kształcenia i szkolenia, w tym molestowania seksualnego, nadużyć wobec kobiet 

określanych jako europrzestępstwo w rozumieniu art. 83 ust. 1 TFUE, 

c) rozwój i wdrażanie zrównoważonego życia zawodowego i prywatnego, w 

tym zwalczanie stereotypów związanych z płcią w odniesieniu do dzielenia się 

obowiązkami opiekuńczymi między mężczyznami  

i kobietami oraz wspieranie większego zaangażowania mężczyzn w obowiązki 

opiekuńcze, 

d) podnoszenie świadomości i mobilizowanie do działań służących rozwiązaniu 

problemu segregacji płciowej na rynku pracy oraz likwidowania różnic w 

wynagrodzeniach ze względu na płeć lub niepełnosprawność,  

e) przeciwdziałanie problemowi feminizacji,ubóstwa. 

2. Działania mające na celu ukierunkowanie dziewcząt i młodych kobiet w celu 

realizacji kariery w ramach kompetencji STEM (ang. Science (nauka), Technology 

(technologia), Engineering (inżynieria), Maths (matematyka)nauki ścisłe, 

technologia, inżynieria i matematyka) i STEAM (ang. Science (nauka), Technology 

(technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) i Maths (matematyka) nauki 

ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka). 

3. Działania mające na celu podnoszenie motywacji, nabycie kompetencji 

społeczno-emocjonalnych do podjęcia zatrudnienia lub polepszenia sytuacji kobiet 

na rynku pracy (przykładowo: trening kompetencji społecznych, wsparcie 

indywidualne i grupowe: psychologiczne, doradztwo, w tym zawodowe, 

biznesowe, prawne, coaching, mentoring, superwizja). 

4. Dostosowanie środowiska pracy celem dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. 
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5. Budowanie zdolności partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego do realizacji działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i 

mężczyzn na rynku pracy. 

 

Warunki realizacji projektów: 

1. Działania nie będą powielały wsparcia realizowanego na poziomie krajowym 

dotyczącego zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym w zakresie 

tworzenia nowych miejsc opieki) oraz systemowych działań w zakresie równości 

szans. Będą one natomiast komplementarne z działaniami wskazanymi w FERS 

oraz w KPO (uwzględnione zostaną mechanizmy zapobiegające podwójnemu 

finansowaniu). 

2. Poprzez partnerów społecznych należy rozumieć w szczególności 

organizacje pracodawców i pracowników działające na podstawie jednej z 

następujących ustaw: ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 

pracodawców, ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustawy z 

dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. 

3. Poprzez organizację społeczeństwa obywatelskiego należy rozumieć  

podmiot spełniający następujące kryteria:  

a) istnienie struktury organizacyjnej oraz formalna rejestracja 

b) strukturalna niezależność od władz publicznych (zwłaszcza w wymiarze 

organów założycielskich, kontroli udziałów czy nadzoru właścicielskiego) 

c) niezarobkowy charakter organizacji 

d) suwerenność i samorządność 

e) dobrowolność przynależności 

4. Wsparcie jest komplementarne z działaniem 5.4 w zakresie wdrażania 

elastycznych form zatrudnienia. 
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5. W ramach projektu istnieje możliwość dofinansowania wsparcia 

towarzyszącego dla jego uczestników polegającego na zapewnieniu: 

a) opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu (osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) 

oraz nad dziećmi do 7 lat. 

b) dojazdu lub zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia lub inne działania 

przewidziane  

w ramach projektu. 

6. Wszyscy uczestnicy szkoleń powinni wykazać się podniesieniem poziomu 

wiedzy, który będzie weryfikowany poprzez odpowiedni test potwierdzający 

uzyskany zasób wiadomości.  

7. Pozostałe warunki niezbędne do realizacji projektów niewskazane w SZOP 

2021-2027 dla działania określone są w pozostałych dokumentach IZ FEO 

niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania 

konkurencyjnego/niekonkurencyjnego, w tym w Regulaminie wyboru projektów/ 

umowie o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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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 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

uproszczona metoda rozliczania wydatków w oparciu o projekt budżetu [art. 

53(3)(b) CPR], do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o 

metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Służby publiczne, Partnerzy społeczni, Partnerstwa, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje nauki i edukacji, Administracja 

publiczna, Przedsiębiorstwa, Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Związki zawodowe, Szkoły i inne placówki systemu oświaty, Duże 

przedsiębiorstwa, Klastry, Organizacje zrzeszające pracodawców, Ośrodki 

kształcenia dorosłych, Lokalne Grupy Działania, Partnerstwa instytucji 

pozarządowych, MŚP, Instytucje rynku pracy, Administracja rządowa, Podmioty 

ekonomii społecznej, Centra aktywności lokalnej, Uczelnie, Jednostki 

organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, 

Organizacje pozarządowe, Niepubliczne instytucje kultury i sportu, Kościoły i 

związki wyznaniowe, Instytucje otoczenia biznesu, Izby gospodarcze, Partnerzy 

gospodarczy 

Grupa docelowa 

mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby doświadczające stereotypów związanych z 

płcią, pracownicy, przedsiębiorstwa (w tym MŚP), organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego, pracodawcy, kobiety, nauczyciele, kadra zarządzająca, 

wspierająca i organizująca proces nauczania szkół/placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenia zawodowe, partnerzy społeczni i środowisko organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, osobami z 

niepełnosprawnościami czy osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, JST oraz podległe im podmioty, osoby w wieku 50 lat i więcej, 

szkoły lub placówki kształcenia ogólnego (z wyłączeniem specjalnych), szkoły lub 

placówki kształcenia zawodowego (z wyłączeniem specjalnych), uczestnicy 

procesu edukacji, w tym dzieci przedszkolne, uczniowie szkół i placówek 

podstawowych i ponadpodstawowych, dorośli biorący udział w edukacji, 

nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracodawcy, uczniowie lub 
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słuchacze szkół lub placówek kształcenia zawodowego, osoby z 

niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności, osoby doświadczające 

przemocy domowej, organizacje pozarządowe i ich pracownicy, jak i osoby z nimi 

współpracujące (w tym wolontariusze), uczniowie lub wychowankowie szkół lub 

placówek kształcenia ogólnego, w szczególności w niekorzystnej sytuacji  

Słowa kluczowe 

doradztwo_biznesowe, awanse_kobiet, opieka_nad_dziećmi, niedyskryminacja, 

osoby_z_niepełnosprawnościami, dopasowanie_do_rynku_pracy, dostępność, 

szkolenia, doradztwo_zawodowe, wyrownywanie_szans 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Duże, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLCCO02 - Liczba osób objętych wsparciem w zakresie godzenia życia 

zawodowego z prywatnym 

WLWK-PLCCO01 - Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i 

mężczyzn 
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WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLCCR01 - Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości 

kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie 

WLWK-PLCCR02 - Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po 

opuszczeniu programu 

 

Działanie FEOP.05.05 Adaptacyjność pracodawców i pracowników 

oraz elastyczne formy zatrudnienia 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.D - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz 

zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia 

dla zdrowia 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

12 352 942,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

10 500 000,00 

Zakres interwencji 
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142 - Działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz 

zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć, 146 - Wsparcie na 

rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 

zmian 

Opis działania 

Typy przedsięwzięć:  

1. Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i 

likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form 

zatrudnienia (m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, 

praca w niepełnym wymiarze), poprzez m.in.: 

a) szkolenia dla pracowników w sytuacji zmiany formy i/lub warunków pracy, 

b) wsparcie analityczno-doradcze w przeprowadzaniu zmian w firmach dot. 

wdrażania elastycznych form zatrudniania, 

c) wsparcie w zakresie zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia w 

oparciu o elastyczne formy zatrudniania (zatrudnienie subsydiowane), 

d) doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy z zastosowaniem elastycznych 

form zatrudnienia (element kompleksowego projektu), 

e) wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami potrzebującymi 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu podczas realizacji projektu, 

f) szkolenia dla członków organizacji pracodawców i pracowników oraz 

pracodawców dot. wdrażania i stosowania elastycznych form zatrudnienia, 

g) wsparcie doradcze dla organizacji pracodawców i pracowników w zakresie 

m.in. rozwiązań skierowanych do pracowników i pracodawców, 

h) kampanię informacyjno-promocyjną. 

2. Działania ułatwiające starszym pracownikom pozostanie w zatrudnieniu 

poprzez m.in.: 
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a) wprowadzanie zasad zarządzania wiekiem w kontekście warunków pracy 

oraz zmian organizacyjnych, 

b) doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy (element kompleksowego 

projektu), 

c) doradztwo dla pracodawców, 

d) kampanie świadomościowe dotyczące zmiany postaw wobec pracowników 

starszych,  przeciwdziałania dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. 

3. Wsparcie doradcze dla partnerów społecznych w zakresie m.in. rozwiązań 

skierowanych do pracowników i pracodawców.  

4. Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, zgodnie z ich 

zidentyfikowanymi potrzebami (system popytowy w oparciu o Bazę Usług 

Rozwojowych).  

5. Wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem 

przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa. Projekt obejmuje wszelkie usługi i 

instrumenty rynku pracy, w tym  m.in.: 

a) przygotowanie Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element 

wsparcia,  

b) poradnictwo psychologiczne,  

c) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, 

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,  

e) staże,  

f) sfinansowanie kosztów dojazdu oraz dodatek relokacyjny,  

g) subsydiowanie zatrudnienia 
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h) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w 

formie bezzwrotnej. 

Warunki realizacji projektów: 

Dla wszystkich typów wsparcia: 

1. Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 

upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie, jeśli będą stanowić 

część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach 

tego projektu. 

2. Poprzez partnerów społecznych należy rozumieć w szczególności 

organizacje pracodawców i pracowników działające na podstawie jednej z 

następujących ustaw: ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 

pracodawców, ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustawy z 

dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. 

3. Pozostałe warunki niezbędne do realizacji projektów niewskazane w SZOP 

2021-2027 dla działania określone są w pozostałych dokumentach IZ FEO 

niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania 

konkurencyjnego/niekonkurencyjnego, w tym w Regulaminie wyboru projektów/ 

umowie o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu. 

 

Dla typu wsparcia nr 1: 

1. Obowiązkowa realizacja działań świadomościowych (kampanii 

informacyjnych i działań upowszechniających). 

2. Wszystkie formy wsparcia, które stanowią instrumenty i usługi rynku pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy są realizowane zgodnie z tą ustawą. 

3. Elastyczne formy zatrudnienia realizowane w ramach typu: wsparcie 

przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w 
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zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia, są wyłączone  

spod zasad PSF. 

4. Należy zachować demarkację i uwzględnić mechanizmy zapobiegające 

podwójnemu finansowaniu z działaniami podejmowanymi  w ramach Krajowego 

Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

5. Zakup sprzętu/ doposażenie jest możliwe w sytuacji, gdy są one niezbędne 

do realizacji celów projektu (element kompleksowego projektu). 

6. Subsydiowanie zatrudnienia skierowane jest do osób wykluczonych z rynku 

pracy - ma  zachęcić  pracodawców do ich zatrudnienia z wykorzystaniem 

elastycznych form pracy, co głównie dotyczy osób, które z takich przyczyn jak 

wiek, niepełnosprawność czy opieka nad osobami zależnymi mają problem z pracą 

w oparciu o standardowe warunki zatrudnienia. 

 

Dla typu wsparcia nr 2: 

1. Zakup sprzętu/ doposażenie jest możliwe w sytuacji, gdy są one niezbędne 

do realizacji celów projektu (element kompleksowego projektu). 

 

Dla typu wsparcia nr 4: 

1. Obowiązkowa realizacja działań świadomościowych (kampanii 

informacyjnych i działań upowszechniających). 

2. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej nie przekracza 80%. 

3. Średnia kwota dofinansowania jednego pracownika wynosi 9 500 zł. 

4. W ramach projektu nie są realizowane działania dot. elastycznych form 

zatrudnienia (typ projektu 1). 
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5. Należy zachować demarkację i uwzględnić mechanizmy zapobiegające 

podwójnemu finansowaniu z działaniami podejmowanymi w tym zakresie w 

ramach programu krajowego pn. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 

w szczególności w zakresie zielonych kompetencji. 

6. Możliwe jest dofinansowanie wyłącznie usług rozwojowych realizowanych 

przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych. 

7. Zakłada się preferencje dla usług rozwojowych z obszaru inteligentnych 

specjalizacji  i/lub branż zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionu w 

obszarze zawodów deficytowych  i/lub kompetencji ekologicznych i/lub 

kompetencji cyfrowych. 

 

Dla typu wsparcia nr 5: 

1. Wszystkie formy wsparcia, które stanowią instrumenty i usługi rynku pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy są realizowane zgodnie z tą ustawą. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

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, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
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2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni, Administracja publiczna, Instytucje wspierające biznes, 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Przedsiębiorstwa 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Izby gospodarcze, Instytucje rynku pracy, Instytucje otoczenia biznesu, Partnerzy 

gospodarczy, Organizacje pozarządowe, MŚP, Związki zawodowe, Duże 

przedsiębiorstwa, Organizacje zrzeszające pracodawców, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP), organizacje pozarządowe i ich pracownicy, jak i 

osoby z nimi współpracujące (w tym wolontariusze), osoby odchodzące z 

rolnictwa, osoby sprawujące opiekę nad osobami wymagającymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, renciści, osoby bez zatrudnienia, pracownicy 

przedsiębiorstw, związki zawodowe, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

sprawujące opiekę nad dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami czy osobami 

potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, organizacje 

pracodawców, pracodawcy, osoby kwalifikujące się do wsparcia typu 

outplacement, przedsiębiorcy, osoby w wieku 50 lat i więcej, pracownicy 

Słowa kluczowe 

kompetencje, rozwój_zawodowy, szkolenia, kwalifikacje, 

dopasowanie_do_rynku_pracy, adaptacyjność, baza_usług_rozwojowych, 

elastyczne_miejsca_pracy, usługi, kształcenie_dorosłych 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Mikro, Duże, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLDCO02 - Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi 
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WLWK-PLDCO01 - Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym 

spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLDCO06 - Liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu 

WLWK-PLDCO03 - Liczba podmiotów innych niż przedsiębiorstwa objętych 

usługami rozwojowymi 

WLWK-PLDCO07 - Liczba pracodawców objętych wsparciem dotyczącym  poprawy 

środowiska pracy 

WLWK-PLDCO05 - Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą 

rozwojową 

WLWK-PLDCO04 - Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

(w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLDCR02 - Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu  

outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały 

zatrudnienie 
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Działanie FEOP.05.11 Kształcenie ustawiczne 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

31 529 412,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

26 800 000,00 

Zakres interwencji 

151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

Typy przedsięwzięć: 

1. Usługi rozwojowe za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania 

(PSF)  

z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR), dla osób od 15 roku życia, które 

z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/ kompetencje/ kwalifikacje. 
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2.  Wsparcie poza PSF rozwoju umiejętności/kompetencji podstawowych, w tym 

umiejętności cyfrowych osób dorosłych poprzez wdrożenie rozwiązań 

zdefiniowanych w Zaleceniu Rady pn. Ścieżki poprawy umiejętności dla dorosłych 

(odpowiednio dostosowanych do specyficznych warunków województwa).  

3. Wsparcie procesu walidacji i certyfikacji umiejętności nabytych w ramach 

edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego. 

4. Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, w tym: 

a) działania opierające się o model „Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji 

(LOWE)” ), wypracowany w ramach  

PO WER służących m.in aktywizacji osób znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji, w szczególności osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, 

nieaktywnych zawodowo, z terenów wiejskich oraz z niepełnosprawnościami, 

b) wsparcie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). 

5. Usługi doradcze w zakresie wyboru kierunku  

i rodzaju edukacji w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,  

w tym m.in. mentoring, coaching, tutoring, superwizja  (jako element 

kompleksowego wsparcia w ramach projektu).  

6. Współpraca i partnerstwo między instytucjami edukacyjnymi i partnerami 

społecznymi, przedsiębiorcami, organizacjami klastrów przemysłowych, IOB, 

instytucjami badawczymi oraz zajmującymi się innowacjami, a także instytucjami 

szkoleniowymi/usługodawcami w celu zapewnienia lepszej komunikacji potrzeb 

rynku pracy oraz promowania uczenia się  

w miejscu pracy. 

7. Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego do 

realizacji działań na rzecz kształcenia ustawicznego. 
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8. Analizy rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na nowe kwalifikacje, 

kompetencje i umiejętności. 

Warunki realizacji projektów: 

Dla wszystkich typów wsparcia: 

1. Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 

upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie, jeśli będą stanowić 

część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach 

tego projektu. 

2. Pozostałe warunki niezbędne do realizacji projektów niewskazane w SZOP 2021-

2027 dla działania określone są w pozostałych dokumentach IZ FEO niezbędnych 

dla przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego/niekonkurencyjnego, w tym 

w Regulaminie wyboru projektów/ umowie o dofinansowanie/ decyzji o 

dofinansowaniu. 

Dla typu wsparcia nr 1: 

1. Preferencje w dostępie do usług mają osoby w niekorzystnej sytuacji, 

psychologowie, pedagodzy oraz obecni i potencjalni opiekunowie osób 

wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz uczestnicy i 

absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy. 

2. Grupy w niekorzystnej sytuacji zostały opisane w dokumencie pn. Analiza 

grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w województwie opolskim, która 

stanowić będzie załącznik do Regulaminu wyboru projektów. 

3.  Usługi rozwojowe będą uwzględniać elastyczne rozwiązania (np. kształcenie 

na odległość). 

4. Usługi rozwojowe będą obejmowały m.in. zakres kompetencji kluczowych, 

kompetencji transferowalnych i wyspecjalizowanych umiejętności twardych oraz 

zielonych kompetencji.  
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5. W przypadku usług rozwojowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje 

psychologów, pedagogów oraz obecnych i potencjalnych opiekunów osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jeśli dotyczy kadr 

medycznych oraz osób wykonujących regulowane ustawowo zawody medyczne, 

działania będą zgodne z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi 

zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, dla uruchomienia wsparcia, zachodzi 

konieczność uzyskania indywidualnej akceptacji Ministra Zdrowia. Warunek 

uzyskania indywidualnej akceptacji Ministra Zdrowia dotyczy jedynie podnoszenia 

kwalifikacji i kompetencji kadr medycznych oraz osób wykonujących regulowane 

ustawowo zawody medyczne. 

7. Wsparcie przedstawicieli innych niż wymieniowe w pkt 5 zawodów 

medycznych i niemedycznych może być realizowane wyłącznie jako 

komplementarne do wsparcia zaplanowanego w programach: Fundusze 

Europejskie dla Rozwoju Społecznego i Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, z zachowaniem demarkacji z tymi programami i w oparciu o 

indywidualną decyzję wydaną przez Ministra Zdrowia. 

8. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej nie przekracza 85%. 

9. Maksymalna kwota dofinansowania jednej osoby wynosi 9 500 zł. 

 

Dla typu wsparcia nr 8: 

Działania w zakresie analiz rynku pracy dotyczące zapotrzebowania na 

umiejętności będą komplementarne do działań w tym zakresie podejmowanych 

na poziomie krajowym w FERS, KPO oraz MEiN i MRiPR. 

  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 
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85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

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, 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 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 
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Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni, Instytucje wspierające biznes, Przedsiębiorstwa, Partnerstwa, 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, 

Administracja publiczna, Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Związki zawodowe, Instytucje integracji i pomocy społecznej, Organizacje 

badawcze, Jednostki naukowe, Niepubliczne podmioty integracji i pomocy 

społecznej, Organizacje pozarządowe, Duże przedsiębiorstwa, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego, Ośrodki kształcenia dorosłych, Kluby sportowe, centra 

sportu, Partnerstwa instytucji pozarządowych, Organizacje zrzeszające 

pracodawców, MŚP, Niepubliczne instytucje kultury i sportu, Instytucje otoczenia 

biznesu, Szkoły i inne placówki systemu oświaty, Instytucje rynku pracy, Centra 

aktywności lokalnej, Partnerzy gospodarczy, Klastry 

Grupa docelowa 

osoby w wieku 15-25 lat, przedsiębiorcy, organizacje i instytuty badawcze, 

uczniowie szkół i placówek ponadpodstawowych, organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego, osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą nabywać 

kompetencje lub kwalifikacje, uczniowie, uczestnicy procesu edukacji, w tym 

dzieci przedszkolne, uczniowie szkół i placówek podstawowych i 

ponadpodstawowych, dorośli biorący udział w edukacji, nauczyciele, instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu, pracodawcy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

należące do kategorii NEET, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby fizyczne objęte 

wsparciem doradczym i szkoleniowym, instytucje otoczenia biznesu (IOB), 
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uczniowie lub słuchacze szkół lub placówek kształcenia zawodowego, pracownicy, 

osoby bez zatrudnienia, mieszkańcy obszarów wiejskich, klastry, osoby w wieku 50 

lat i więcej, jednostki naukowe i ich pracownicy 

Słowa kluczowe 

zintegrowany_rejestr_kwalifikacji, Uniwersytety_Trzeciego_Wieku, 

zintegrowana_strategia_umiejętności, dostępność, wyrownywanie_szans, 

kształcenie_dorosłych, upskilling_pathways, kwalifikacje, kompetencje, 

baza_usług_rozwojowych 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO02 - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w programie 

WLWK-PLGCO01 - Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi 

WLWK-PLGCO03 - Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie 

umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług 

Rozwojowych  
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WLWK-EECO05 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, objętych wsparciem w programie 

WLWK-PLGCO02 - Liczba podmiotów przygotowanych do pełnienia funkcji 

lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR01 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu 

programu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

 

 



Wkład krajowy

ogółem FS EFRR EFS+ FST ogółem ogółem budżet państwa budżet JST inne

a=b+c+d+e b c d e f=g+k g=h+i+j h i j k l=a+f m

Priorytet 1 31 000 000,00 0,00 31 000 000,00 0,00 0,00 6 463 236,00 926 470,00 0,00 926 470,00 0,00 5 536 766,00 37 463 236,00 0,00

Działanie 1.1 1i 13 500 000,00 0,00 13 500 000,00 0,00 0,00 3 375 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 375 001,00 16 875 001,00 0,00

Działanie 1.2 1i 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00 1 676 470,00 502 941,00 0,00 502 941,00 0,00 1 173 529,00 11 176 470,00 0,00

Działanie 1.7 1iii 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 1 411 765,00 423 529,00 0,00 423 529,00 0,00 988 236,00 9 411 765,00 0,00

Priorytet 2 35 685 971,00 0,00 35 685 971,00 0,00 0,00 6 297 523,00 5 667 771,00 0,00 5 667 771,00 0,00 629 752,00 41 983 494,00 0,00

Działanie 2.1 2i 35 685 971,00 0,00 35 685 971,00 0,00 0,00 6 297 523,00 5 667 771,00 0,00 5 667 771,00 0,00 629 752,00 41 983 494,00 0,00

Priorytet 4 72 700 000,00 0,00 72 700 000,00 0,00 0,00 12 829 411,00 12 829 411,00 0,00 12 829 411,00 0,00 0,00 85 529 411,00 0,00

Działanie 4.1 3ii 72 700 000,00 0,00 72 700 000,00 0,00 0,00 12 829 411,00 12 829 411,00 0,00 12 829 411,00 0,00 0,00 85 529 411,00 0,00

Priorytet 5 95 300 000,00 0,00 0,00 95 300 000,00 0,00 16 817 649,00 15 760 766,00 3 370 000,00 2 182 824,00 10 207 942,00 1 056 883,00 112 117 649,00 0,00

Działanie 5.1 4a 55 000 000,00 0,00 0,00 55 000 000,00 0,00 9 705 883,00 9 705 883,00 0,00 0,00 9 705 883,00 0,00 64 705 883,00 0,00

Działanie 5.3 4c 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 529 412,00 352 941,00 352 941,00 0,00 0,00 176 471,00 3 529 412,00 0,00

Działanie 5.5 4d 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00 0,00 1 852 942,00 1 350 883,00 179 412,00 669 412,00 502 059,00 502 059,00 12 352 942,00 0,00

Działanie 5.11 4g 26 800 000,00 0,00 0,00 26 800 000,00 0,00 4 729 412,00 4 351 059,00 2 837 647,00 1 513 412,00 0,00 378 353,00 31 529 412,00 0,00

234 685 971,00 0,00 139 385 971,00 95 300 000,00 0,00 42 407 819,00 35 184 418,00 3 370 000,00 21 606 476,00 10 207 942,00 7 223 401,00 277 093 790,00 0,00RAZEM

Finansowanie ogółem Wkład EBI

Załącznik 2. Alokacja programów w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w EUR)
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Załącznik 3. Alokacja programów w podziale na działania i zakres interwencji

Priorytet

(numer)

Cel polityki

(numer)

Działenia

(numer)

Cel szczegółowy

(numer)

Zakres interwencji

(kod)

Orientacyjna alokacja UE 

(EUR)

001 2 025 000

002 7 425 000

005 675 000

006 3 375 000

009 1 900 000

010 1 900 000

024 1 425 000

028 900 000

029 2 425 000

030 950 000

021 6 000 000

024 2 000 000

042 3 568 597

043 1 070 579

045 23 909 601

046 3 568 597

077 3 568 597

089 67 700 000

093 5 000 000

134 27 950 000

136 23 100 000

137 3 950 000

134 750 000

135 750 000

142 1 500 000

142 3 150 000

146 7 350 000

Priorytet 5 4 5.11 g 151 26 800 000

Priorytet 1 1 1.1 i

Priorytet 1 1 1.2 i

Priorytet 1 1 1.7 iii

Priorytet 2 2 2.1 i

Priorytet 4 3 4.1 ii

Priorytet 5 4 5.1 a

Priorytet 5 4 5.3 c

Priorytet 5 4 5.5 d


