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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok1 

(wersja nr 4 z dnia 20 czerwca 2016 r.) 

Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

Priorytet 1. Innowacje w gospodarce 

Działanie 1.1 
Innowacje  

w przedsiębiorstwach 

II kwartał 

 2016 r. 

− budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego 
w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; 

− finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego 
wybranych elementów tj.:  
� badań naukowych i przemysłowych,  
� prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),  
� linii pilotażowych,  
� działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,  
� zaawansowanych zdolności produkcyjnych,  
� pierwszej produkcji. 

86 840 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.pl 

SSD 

IV kwartał  

2016 r. 

− budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego 
w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; 

− finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego 
wybranych elementów tj.:  
� badań naukowych i przemysłowych,  
� prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),  
� linii pilotażowych,  
� działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,  
� zaawansowanych zdolności produkcyjnych,  
� pierwszej produkcji. 

40 000 000,00 

Działanie 1.2 Infrastruktura B + R Nie przewiduje się naboru w 2016 r.  

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP 

Poddziałanie 

2.1.1 
Nowe produkty i usługi 

III kwartał 

2016 r. 

− wsparcie wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych  
i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I, poprzez 
instrumenty finansowe;  

− wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt 
produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów lub usług, poprzez instrumenty finansowe;  

− wsparcie inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich 
działalności, wzrost zasięgu oferty, poprzez instrumenty finansowe. 

50 000 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.pl 

SSD 

Poddziałanie 

2.1.2 

Wsparcie TIK  

w przedsiębiorstwach 
III kwartał 

2016 r. 

− wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu  
o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 

− wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania 
najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia 
procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 

− wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C). 

17 4000 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.pl 

SSD 

Poddziałanie 

2.1.3 

Nowe produkty  

i usługi w MSP na 

obszarach 

przygranicznych 

IV kwartał 

2016 r. 

− wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych  
i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;  

− inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu 
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;  

− inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost 
zasięgu oferty. 

16 000 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.pl 

SSD 

Poddziałanie 

2.1.4 

Inwestycje dla 

Podmiotów Ekonomii 

Społecznej 

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.  

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.rpo.opolskie.pl). 
2 Doprecyzowanie i uszczegółowienie typów projektów zawarte zostanie w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20014-2020 oraz Ogłoszeniu i Regulaminie 
konkursu w ramach danego działania/poddziałania. 
3 Wkład środków RPO WO 2014-2020 na realizację Programu Specjalnej Strefy Demograficznej. 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

Działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddziałanie 

2.2.1 

Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych 

IV kwartał 

2016 r. 

− inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym 
uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;  

− rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania 
terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;  

− rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach 
powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich  
i nadanie im nowych funkcji gospodarczych. 

74 000 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

SSD 

Poddziałanie 

2.2.2 

Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych  

w Aglomeracji Opolskiej 

III kwartał 

2016 r. 

− inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym 
uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media; 

− rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania 
terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu; 

− rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach 
powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich  
i nadanie im nowych funkcji gospodarczych. 

29 700 000,00 

Związek ZIT 
Aglomeracja 

Opolska 
aglomeracja-

opolska.pl 

SSD 

Poddziałanie 

2.2.3 

Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych na 

obszarach 

przygranicznych 

IV kwartał 

2016 r. 

− inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym 
uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;  

− rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania 
terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;  

− rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach 
powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich  
i nadanie im nowych funkcji gospodarczych. 

34 000 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

SSD 

Działanie 2.3 
Wzmocnienie 

otoczenia biznesu 

IV kwartał 

2016 r. 

− zaawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do 
budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem 
mechanizmów popytowych np. poprzez system voucherów dla MSP (wybór 
operatora dystrybucji środków). 

18 600 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

Działanie 2.4 
Współpraca 

gospodarcza i promocja 
Nie przewiduje się naboru w 2016 r. SSD 

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddziałanie 

3.1.1 

Strategie niskoemisyjne  

w miastach 

subregionalnych 

III kwartał 

2016 r. 

− budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu 
ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;  

− zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);  

− wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy 
redukcji emisji;  

− rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się 
pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do 
bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);  

− infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną 
informację pasażerską;  

− infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;  

− systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości 
powietrza;  

− inne projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej lub programów 
ochrony powietrza, w szczególności: 
- budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej w celu przyłączenia 
nowych odbiorców do sieci i redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła; 
- modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie 
dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i 
chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą. 

150 800 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

Poddziałanie 

3.1.2 

Strategie niskoemisyjne  

w Aglomeracji Opolskiej 

II kwartał 

2016 r. 

− budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu 
ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;  

− rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się 
pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do 
bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);  

− infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną 
informację pasażerską;  

− infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego. 

60 000 000,00 

Związek ZIT 
Aglomeracja 

Opolska 
aglomeracja-

opolska.pl 

 

IV kwartał 

2016 r. 

− budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu 
ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;  

− rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się 
pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do 
bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);  

− infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną 
informację pasażerską;  

− infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego. 

44 000 000,00 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna 

Poddziałanie 

3.2.1 

Efektywność 

energetyczna  

w budynkach 

publicznych 

IV kwartał 

2016 r. 

− głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne  
w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, 
b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, 
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do 
źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE;  

− audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy 
projektu. 

20 999 930,96 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

IV kwartał 

2016 r. 

− głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne  
w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, 
b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, 
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do 
źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE;  

− audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy 
projektu. 

8 240 069,04 

Poddziałanie 

3.2.2 

Efektywność 

energetyczna  

w budynkach 

publicznych Aglomeracji 

Opolskiej 

III kwartał 

2016 r. 

− głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne  
w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, 
b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, 
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do 
źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE;  

− audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy 
projektu. 

18 800 000,00 

Związek ZIT 
Aglomeracja 

Opolska 
aglomeracja-

opolska.pl 

 

Poddziałanie 

3.2.3 

Efektywność 

energetyczna  

w mieszkalnictwie 

IV kwartał 

2016 r. 

− wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, poprzez instrumenty 
finansowe.  

16 400 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.pl 

 

Działanie 3.3 
Odnawialne źródła 

energii 

IV kwartał 

2016 r. 
− wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez 

instrumenty finansowe.  
41 600 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.pl 

 

Działanie 3.4 
Efektywność 

energetyczna w MSP 

IV kwartał 

2016 r. 

− zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 
technologii produkcji i użytkowania energii; 

− zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania 
energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie 
systemów zarządzania energią; 

− zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;  

− głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;  

− instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz 
przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;  

− audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu. 

15 952 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.pl 

 

Priorytet 4. Zapobieganie zagrożeniom 

Działanie 4.1 Mała retencja 
IV kwartał 

2016 r. 

− budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja budowli 
przeciwpowodziowych;  

− budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorników i polderów, 
posiadających rezerwę powodziową.  

34 000 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

Działanie 4.2 

System wczesnego 

reagowania  

i ratownictwa 

II kwartał 

2016 r. 

− zakup środków transportu (np. samochody ratowniczo-gaśnicze) oraz sprzętu 
do prowadzenia akcji ratowniczych (np. pożary, zagrożenia ekologiczne, 
zagrożenia komunikacyjne związane z transportem kolejowym i drogowym);  

− zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji skutków klęsk żywiołowych  
i ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. podtopienia, powodzie, silne wiatry, 
intensywne opady śniegu).  

8 000 000,00 

Urząd 
Marszałkowski  
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

Priorytet 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.1 
Ochrona różnorodności 

biologicznej 

IV kwartał 

2016 r. 

− reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona  
i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na 
obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych 
na obszarach Natura 2000); 

− tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich  
i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;  

− budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury 
towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności 
biologicznej oraz prowadzenia działalności  
w zakresie edukacji ekologicznej;  

− podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych 
i rezerwatów przyrody;  

− opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych  
i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz 
pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 
2000), inwentaryzacji przyrodniczej;  

− tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych; 

− wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii 
edukacyjno-informacyjnych. 

 

69 600 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

Działanie 5.2 

Poprawa 

gospodarowania 

odpadami 

komunalnymi 

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.  

Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddziałanie 

5.3.1 

Dziedzictwo kulturowe  

i kultura 

IV kwartał 

2016 r. 

− przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące 
podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów 
bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa,  
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

− odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów 
dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

− budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz 
zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub 
naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu;  

− przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do 
właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia;  

− konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych 
zabytków ruchomych;  

− działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu;  

− działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług 
teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element 
projektu. 

42 400 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

Poddziałanie 

5.3.2 

Dziedzictwo kulturowe  

i kultura na obszarach 

przygranicznych   

II kwartał 

2016 r. 

− przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące 
podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów 
bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

− odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów 
dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

− budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz 
zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub 
naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu;  

− przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do 
właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia; 

− konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych 
zabytków ruchomych;  

− działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu; 

− działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług 
teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element 
projektu. 

20 000 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

Poddziałanie 

5.3.3 

Dziedzictwo kulturowe  

i kultura w Aglomeracji 

Opolskiej 

II kwartał 

2016 r. 

− przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące 
podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów 
bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

− odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów 
dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

− budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz 
zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub 
naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu;  

8 000 000,00 

Związek ZIT 
Aglomeracja 

Opolska 
aglomeracja-

opolska.pl 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

− przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do 
właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia;  

− konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych 
zabytków ruchomych;  

− działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu;  

− działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług 
teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element 
projektu. 

Działanie 5.4 
Gospodarka wodno-

ściekowa 

II kwartał 

2016 r. 

− budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do 

odprowadzania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) tj. 

sieci kanalizacji sanitarnej; 

− budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do 

oczyszczania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) w tym: 

a) oczyszczalnie ścieków, w tym inwestycje w zakresie instalacji służących do 

odwadniania osadów ściekowych, 

b) inne urządzenia do gromadzenia, oczyszczania, i odprowadzania ścieków 

(tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków); 

− budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia  

w wodę i poboru wody (wyłącznie w powiązaniu z realizacją projektu 

dotyczącego gospodarowania ściekami). 

53 200 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

Priorytet 6. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 

Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa Nie przewiduje się naboru w 2016 r. 

W tym 
działaniu 

przewiduje 
się projekty 
realizowane  

w trybie poza-
konkursowym 

Działanie 6.2 
Nowoczesny transport 

kolejowy 
Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

Priorytet 7. Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie  7.1 

Aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez 

pracy realizowana 

przez PUP 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. SSD 

Działanie 7.2 
Aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez 

pracy 

III kwartał 

2016 r. 

− usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających 
wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz 
indywidualizację wsparcia, poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy  
i odzwierciedlającą popyt na konkretne zawody, w tym: 
a) pośrednictwo pracy, 
b) poradnictwo zawodowe; 

− programy aktywizacji zawodowej, w tym w zakresie reorientacji zawodowej 
rolników, obejmujące jedną lub kilka z m.in. następujących form wsparcia: 
a) szkolenia (otwarte i zamknięte), 
b) staże, 
c) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
d) subsydiowanie zatrudnienia, 
e) dodatek relokacyjny przyznawany na pokrycie kosztów związanych  
z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej 
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego 
zamieszkania, 
f) wsparcie trenera pracy w zakresie zatrudnienia wspomaganego, 
g) wolontariat m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego 
dla wolontariusza; 

− upowszechnienie i wdrożenie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia 
oraz metod organizacji pracy, w tym m.in. poprzez: 
a) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 
67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, 
b) subsydiowanie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, takich jak 
m.in.: 
· zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
· praca w domu, 
· praca rotacyjna, 
· job sharing (dzielenie pracą). 

23 100 000,00 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
wup.opolskie.pl 

W tym 
działaniu 

przewiduje 
się projekty 
realizowane  

w trybie poza-
konkursowym 

 

SSD 

Działanie 7.3 
Zakładanie działalności 

gospodarczej 

II kwartał 

2016 r. 

− bezzwrotne wsparcie (dotacja) dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej obejmujące: 
a) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w ww. 
zakresie, 
b) przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, 
c) wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie 
efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz bezzwrotna pomoc finansowa wypłacana miesięcznie w kwocie nie wyższej 
niż 1000 PLN przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

33 560 000,00 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
wup.opolskie.pl 

SSD 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

IV kwartał 

2016 r. 

− zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć  prowadzenie działalności 
gospodarczej obejmujące: 
a) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w ww. 
zakresie, 
b) przyznanie jednorazowej pożyczki w kwocie nie wyższej niż 50 tys. PLN, 
c) wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie 
efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz bezzwrotna pomoc finansowa wypłacana miesięcznie w kwocie nie wyższej 
niż 1000 PLN przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

9 280 000,00 

Działanie 7.4 
Wydłużanie aktywności 

zawodowej 

IV kwartał 

2016 r. 

− profilaktyka raka szyjki macicy, w tym: 
a) usługi zdrowotne - test na występowanie wirusa HPV, 
b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, 
w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym 
polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań. 

3 500 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

SSD 

− profilaktyka raka jelita grubego, w tym: 
a) usługi zdrowotne - badanie kolonoskopowe, 
b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego, 
w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym 
polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań. 

7 000 000,00 

− profilaktyka raka piersi, w tym: 
a) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi, w tym 
edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca 
na zachęcaniu do skorzystania z badań. 

1 800 000,00 

− usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do 
pracy, w tym m.in.: 
a) rehabilitacja po wypadkach i zabiegach, 
b) rehabilitacja po intensywnej opiece anestezjologicznej, 
c) rehabilitacja po przebyciu ciężkich chorób (zwłaszcza hematologicznych, 
cukrzycy, układu krążenia, układu oddechowego oraz reumatologicznych); 

− szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych 
technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. do podmiotów świadczących 
usługi rehabilitacyjne. 

8 660 000,00 

Działanie 7.5 

Szkolenia, doradztwo 

dla przedsiębiorców  

i pracowników 

przedsiębiorstw oraz 

adaptacyjność 

przedsiębiorstw 

IV kwartał 

2016 r. 

− wsparcie w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, 
przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy. Program obejmuje m.in.: 
a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 
Działania jako obowiązkowy element wsparcia, 
b) poradnictwo psychologiczne, 
c) pośrednictwo pracy, 
d) szkolenia, studia podyplomowe, 
e) staże, praktyki zawodowe, 
f) subsydiowanie zatrudnienia, 
g) dodatek relokacyjny, 
h) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,  
w formie bezzwrotnej, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. 

3 000 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

Działanie 7.6 

Godzenie życia 

prywatnego  

i zawodowego 

III kwartał 

2016 r. 

− tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo 
powstałych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3, w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania 
utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3; 

− pokrycie kosztów opieki/utrzymania miejsc opieki nad dziećmi lub 
wynagrodzenie dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3; 

− dostosowanie nowo utworzonych i istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; 

− aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lata 3, w tym 
m.in. 
c) pośrednictwo pracy, 
d) poradnictwo zawodowe, 
e) szkolenia, 
f) staże, 
g) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
h) subsydiowanie zatrudnienia, 
i) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 
67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

10 215 034,00 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
wup.opolskie.pl 

SSD 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

Priorytet 8. Integracja społeczna 

Działanie 8.1 

Dostęp do wysokiej 

jakości usług 

zdrowotnych  

i społecznych 

II kwartał 

2016 r. 

Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami (usługi 
zdrowotne): 

− rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami 
starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.: 
a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki 
medycznej, zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach POWER lub 
innych form opieki, 
b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji 
usług medycznych, 
c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym 
długoterminowej medycznej opieki domowej, 
d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych, 
e) teleopieki medycznej, 
f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu, 
g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi 
zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych; 

− rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym 
z niepełnosprawnościami, w tym: 
a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna, 
b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  
i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym 
szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie 
jego wykorzystania, 
c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych  
w zakresie opieki medycznej. 

 
Wsparcie dla osób niesamodzielnych (usługi społeczne): 

− rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi 
obejmujący m.in. następujące formy wsparcia: 
a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa  
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
b) usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami/ 
rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, 
c) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. 
teleopieka, systemy przywoławcze, 
d) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi 
w społeczności lokalnej; 

− poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania 
chronione/treningowe/wspierane); 

− rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie  
w lokalnej społeczności, w tym: 
a) działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną, 
b) działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie (np. likwidowanie 
barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia 
sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego ich samodzielność, 
usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia); 

− działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami 
niesamodzielnymi, w szczególności: 
a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, 
b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji 
umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, 
c) tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów 
faktycznych, 
d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu 
umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, 
zawodowego lub edukacyjnego. 

37 000 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

SSD 

III kwartał 

2016 r. 

Choroby cywilizacyjne (usługi zdrowotne): 

− działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w tym informacyjno-
edukacyjne w zakresie: 
a) nadwagi i otyłości, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób 
w wieku 45-65 lat, poprzez: 
i. usługi/pakiety usług w zakresie prawidłowego żywienia świadczone w ramach 
profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości, w tym badania 
diagnozujące nadwagę/otyłość, 
ii. usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej w ramach profilaktyki 
lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości, w tym rehabilitacja zdiagnozowanych 
osób otyłych, 
iii. usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej/ 
ośrodka dziennego, 
iv. poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków 
nadwagi/otyłości, 
b) cukrzycy, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat, 
poprzez: 
i. usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej/ 
ośrodka dziennego, 
ii. usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej/prawidłowego żywienia 
w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków cukrzycy, 
iii. poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków 
cukrzycy. 

9 000 000,00 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

IV kwartał 

2016 r. 

Opieka nad matką i dzieckiem (usługi zdrowotne): 

− kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie: 
a) opieki neonatologicznej, 
b) zwiększenia bezpieczeństwa porodu oraz opieki poporodowej w celu 
ułatwienia matce szybszej rehabilitacji poporodowej oraz zwiększenia jakości 
życia dziecka, 
c) szczepień dzieci do drugiego roku życia46 (np. pneumokoki), 
d) diagnostyki i leczenia chorób rozwojowych niemowląt i dzieci,  
e) wczesnego wykrywania wad rozwojowych, 
f) rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami, 
g) szkoły opieki nad matką i dzieckiem, 
h) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
i) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb 
świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych. 

28 000 000,00 

IV kwartał 

2016 r. 

Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami (usługi 
zdrowotne): 

− rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami 
starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.: 
a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki 
medycznej, zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach POWER lub 
innych form opieki, 
b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji 
usług medycznych, 
c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym 
długoterminowej medycznej opieki domowej, 
d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych, 
e) teleopieki medycznej, 
f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu, 
g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi 
zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych; 

− rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym 
z niepełnosprawnościami, w tym: 
a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna, 
b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  
i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym 
szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie 
jego wykorzystania, 
c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych  
w zakresie opieki medycznej. 

 
Wsparcie dla osób niesamodzielnych (usługi społeczne): 

− rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi 
obejmujący m.in. następujące formy wsparcia: 
a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa  
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
b) usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami/ 
rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, 
c) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. 
teleopieka, systemy przywoławcze, 
d) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi 
w społeczności lokalnej; 

− poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania 
chronione/treningowe/wspierane); 

− rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie  
w lokalnej społeczności, w tym: 
a) działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną, 
b) działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie (np. likwidowanie 
barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia 
sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego ich samodzielność, 
usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia); 

− działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami 
niesamodzielnymi, w szczególności: 
a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, 
b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji 
umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, 
c) tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów 
faktycznych, 
d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu 
umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, 
zawodowego lub edukacyjnego. 

8 000 000,00 

 
 

14 000 000,00 

Działanie 8.2 Włączenie społeczne Nie przewiduje się naboru w 2016 r.  
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

Działanie 8.3 
Wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej 

IV kwartał 

2016 r. 

− wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii 
społecznej, poprzez zastosowanie następujących instrumentów: 

a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące: 
i. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do 
założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa 
społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, 
mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp., 
ii. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie 
społecznym 
b) bezzwrotne wsparcie finansowe na: 
i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego 
przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej, 
ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do 
spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, 
iii. przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej 
w przedsiębiorstwo społeczne pod warunkiem utworzenia 
nowego/nowych miejsc pracy, 
c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego obejmujące 
wsparcie finansowe połączone z działaniami, o których mowa 
w lit. a) ppkt. i oraz ii, świadczonymi w formie zindywidualizowanych 
usług. 

− świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w zakresie: 
a) usług animacji lokalnej, 
b) usług rozwoju ekonomii społecznej, 
c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

− wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem 
przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej 
utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których 
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 
komercyjnej. 

− podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników 
przedsiębiorstw społecznych. 

4 000 000,00 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
wup.opolskie.pl 

W tym 
działaniu 

przewiduje 
się projekty 
realizowane  

w trybie poza-
konkursowym 

Priorytet 9. Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 

9.1.1 

Wsparcie kształcenia 

ogólnego 

IV kwartał 

2016 r. 

− kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, 
języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do 
funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca 
zespołowa) poprzez: 
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, 
b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. 

− tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu 
poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących: 
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki, 
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 
w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do 
prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy  
w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. 

− korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 
oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: 

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania  
w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury sieciowo-usługowej, 
b) podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji cyfrowych nauczycieli wszystkich 
przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół 
lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania 
przedmiotowego, 
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub 
słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni  
i wynikających z tego tytułu zagrożeń, 
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub 
słuchaczy poprzez naukę programowania. 

− kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty 
w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: 
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 
specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  
i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne  
i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów  
z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu  
i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, 

15 222 012,00 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
wup.opolskie.pl 

SSD 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 
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dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy  
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia 
młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych  
w pracy, 
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 
młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu 
oświaty. 

− rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez: 
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby 
realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach  
i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie 
kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z zakresu 
doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach, 
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego. 

Poddziałanie 

9.1.2 

Wsparcie kształcenia 

ogólnego w Aglomeracji 

Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. SSD 

Poddziałanie 

9.1.3 

Wsparcie edukacji 

przedszkolnej 

III kwartał 

2016 r. 

− zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: 
a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia 
dodatkowe: 
i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania  
u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej), 
ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie 
stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy  
z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków 
wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  
w zakresie: 
i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu  
i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), 
ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli  
z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 
c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej  
i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w 
wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego  
z niepełnosprawności; 
d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc 
wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach 
wychowania przedszkolnego; 
e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego; 
f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania 
przedszkolnego. 

7 200 000,00 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
wup.opolskie.pl 

SSD 

Poddziałanie 

9.1.4 

Wsparcie edukacji 

przedszkolnej  

w Aglomeracji Opolskiej 

II kwartał 

2016 r. 

− zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: 
a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia 
dodatkowe: 
i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania  
u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej), 
ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie 
stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy  
z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków 
wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  
w zakresie: 
i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu  
i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), 
ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli  
z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 
c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej  
i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział  
w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego  
z niepełnosprawności; 
d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc 
wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach 
wychowania przedszkolnego; 
e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego; 

6 400 000,00 

Związek ZIT 
Aglomeracja 

Opolska 
aglomeracja-

opolska.pl 

SSD 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania 
przedszkolnego. 

Poddziałanie 

9.1.5 

Programy pomocy 

stypendialnej 
Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. SSD 

Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 

9.2.1 

Wsparcie kształcenia 

zawodowego 
Nie przewiduje się naboru w 2016 r. SSD 

Poddziałanie 

9.2.2 

Wsparcie kształcenia 

zawodowego  

w Aglomeracji Opolskiej 

II kwartał 

2016 r. 

− podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój 
współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez: 
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu, 
opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 
uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe/ szkół ponadgimnazjalnych lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, 
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy 
właściwe dla nauczanych zawodów, 
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno- gospodarczym; 

− kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 
zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym  
z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość); 

− rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez: 
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby 
realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach  
i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie 
kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu 
doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach, 
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

12 000 000,00 

Związek ZIT 
Aglomeracja 

Opolska 
aglomeracja-

opolska.pl 

SSD 

Działanie 9.3 
Wsparcie kształcenia 

ustawicznego 

III kwartał 

2016 r. 

− kształcenie i szkolenie osób dorosłych w ramach systemu kształcenia 
formalnego lub poza formalnego, w tym z uwzględnieniem elastycznych 
rozwiązań (np. kształcenie na odległość) w zakresie kompetencji kluczowych: 
a) TIK, 
b) języków obcych; 

− usługi doradcze, mentoring dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb 
oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb 
regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 

13 938 666,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

SSD 

Priorytet 10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług 

Poddziałanie 

10.1.1 

Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

IV kwartał 

2016 r. 

 
Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie: 

− podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów 
złośliwych; 

− podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz 
intensywnej terapii. 

41 126 780,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

SSD 

Poddziałanie 

10.1.2 

Infrastruktura usług 

społecznych 

III kwartał 

2016 r. 

− inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających 
świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych,  
w tym działania wspierające integrację rodzin, w zakresie: 
a) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w ramach dziennego domu 
opieki, 
b) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych całodobowo w ramach domu 
pomocy społecznej, innej placówki zapewniającej całodobową opiekę, 
c) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania 
osoby niesamodzielnej jako element uzupełniający kompleksowego projektu. 

 

75 000 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.pl 

SSD 

Działanie 10.2 

Inwestycje wynikające  

z Lokalnych Planów 

Rewitalizacji (ocena 

LPR) 

IV kwartał 

2016 r. 

 
Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów 
rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów 
Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 

− odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć 
inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne. 
Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie nowych obiektów mogą 
zostać objęte wsparciem wyłącznie w przypadku inwestycji niewymagających 
pozwolenia na budowę, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie 
będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej 
sytuacji; 

- 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 
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Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

(w tym 

SSD3) 

− przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, 
terenów i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub nadania 
im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) 
sprzyjających poprawie życia mieszkańców; 

− tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii społecznej, podejmowanie działań 
inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności 
pracowników); 

− realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz wspierania dostępu do usług; 

− inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych 
budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich do świadczenia usług w zakresie 
opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami  
z niepełnosprawnościami; 

− przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów infrastrukturalnych  
z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych lub 
treningowych polegająca jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych 
budynków mieszkalnych. 

Działanie 10.3 E-usługi publiczne 
IV kwartał 

2016 r. 

− rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/ lokalnego,  
w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, 
systemów informacji przestrzennej;  

− digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu 
instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego, a także zapewnienie 
powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów;  

− rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów 
bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz 
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. 
podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).  

20 000 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.pl 

 

Działanie 10.4 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej  

i szkoleniowej 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. SSD 

 


