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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

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

(wersja nr 2 z dnia 20 grudnia 2019 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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

Priorytet 1. Innowacje w gospodarce 

Działanie 1.1 
Innowacje  
w przedsiębiorstwach 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. SSD 

Działanie 1.2 Infrastruktura B + R Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP 

Poddziałanie 
2.1.1 

Nowe produkty i usługi Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  SSD 

Poddziałanie 
2.1.2 

Wsparcie TIK  
w przedsiębiorstwach 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. SSD 

Poddziałanie 
2.1.3 

Nowe produkty  
i usługi w MSP na 
obszarach 
przygranicznych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. SSD 

Poddziałanie 
2.1.4 

Inwestycje dla 
Podmiotów Ekonomii 
Społecznej 

Maj 
2020r. 

1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych 
i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I. 

2. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu 
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 

3. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost 
zasięgu oferty. 

2 400 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.

pl 

 

Działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddziałanie 
2.2.1 

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 

Marzec 
2020r. 

1. Inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym 
uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media. 

2. Rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania 
terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu. 

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

2 400 000,00 
 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 

SSD 

Poddziałanie 
2.2.2 

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych  
w Aglomeracji Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. SSD 

Poddziałanie 
2.2.3 

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na 
obszarach 
przygranicznych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. SSD 

Działanie 2.3 
Wzmocnienie 
otoczenia biznesu 

Grudzień 
2020r. 

1) Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do 
budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem 
mechanizmów popytowych. 

16 500 000,00 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 

 

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 (www.rpo.opolskie.pl). 
2 Doprecyzowanie i uszczegółowienie typów projektów zostanie zawarte 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 Kwota pochodząca z budżetu Unii Europejskiej. 
4 Wkład środków RPO WO 2014-2020 na realizację Programu Specjalnej Strefy Demograficznej. 

http://ocrg.opolskie.pl/
http://ocrg.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

Działanie 2.4 
Współpraca 
gospodarcza i 
promocja 

Wrzesień 
2020r. 

1. Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) 
modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, 
otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub 
sektorowej. 

2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym  
i międzynarodowym. 

3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych  
i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, 
znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub 
wprowadzonych nowych modelach biznesowych. 

11 500 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.

pl 

SSD  

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddziałanie 
3.1.1 

Strategie niskoemisyjne  
w miastach 
subregionalnych 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2020 r. Przewidziany jest nabór w trybie pozakonkursowym.  

Poddziałanie 
3.1.2 

Strategie niskoemisyjne 
w Aglomeracji Opolskiej 

Marzec 
2020r. 

1. Budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu 
ograniczania ruchu drogowego w centrach miast. 

2. 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). 

3. Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną 
informację pasażerską. 

4. Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego. 

33 500 000,00 
 

Związek ZIT 
Aglomeracja 

Opolska 
aglomeracja
-opolska.pl 

 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna 

Poddziałanie 

3.2.1 

Efektywność 
energetyczna  
w budynkach 
publicznych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Poddziałanie 
3.2.2 

Efektywność 
energetyczna  
w budynkach 
publicznych 
Aglomeracji Opolskiej 

Czerwiec 
2020 r. 

 

1) 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. 

4 300 000,00 

Związek ZIT 
Aglomeracja 

Opolska 
aglomeracja
-opolska.pl 

 

Poddziałanie 
3.2.3 

Efektywność 
energetyczna  
w mieszkalnictwie 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Działanie 3.3 
Odnawialne źródła 
energii 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.   

Działanie 3.4 
Efektywność 
energetyczna w MSP 

Czerwiec 
2020r. 

1. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 
technologii produkcji i użytkowania energii. 

2. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania 
energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie 
systemów zarządzania energią. 

3. Zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach. 
4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach. 
5. Instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu 

energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu. 
6. Audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu. 

5 500 000,00 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolskie.

pl 

 

Priorytet 4. Zapobieganie zagrożeniom 

Działanie 4.1 Mała retencja Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Działanie 4.2 
System wczesnego 
reagowania  
i ratownictwa 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Priorytet 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.1 
Ochrona różnorodności 
biologicznej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 
 

Działanie 5.2  

Poprawa 
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi 

Wrzesień 
2020r. 

1. Budowa, rozbudowa, modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych wraz z punktami napraw. 

1 900 000,00 

 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 

 

2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub zakup instalacji do recyklingu 
odpadów. 

 

Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

http://ocrg.opolskie.pl/
http://ocrg.opolskie.pl/
http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://ocrg.opolskie.pl/
http://ocrg.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

Poddziałanie 
5.3.1 

Dziedzictwo kulturowe  
i kultura 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Poddziałanie 
5.3.2 

Dziedzictwo kulturowe  
i kultura na obszarach 
przygranicznych   

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Poddziałanie 
5.3.3 

Dziedzictwo kulturowe  
i kultura w Aglomeracji 
Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Działanie 5.4 
Gospodarka wodno-
ściekowa 

Styczeń 
2020r. 

1. 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. 

12 650 000,00 
Urząd 

Marszałkows
ki 

Województw
a 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 

 2. 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). 

12 038 451,00 

Działanie 5.5 Ochrona powietrza 
Czerwiec 

2020r. 

1. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych  
(w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach 
mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła 
bardziej ekologiczne. 

2. Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci 
ciepłowniczych lub sieci gazowych. 

46 500 000,00 
 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
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 2020 r. W tym działaniu realizowane są projekty w trybie pozakonkursowym.  

Działanie 6.2 
Nowoczesny transport 
kolejowy 

W tym działaniu realizowane są projekty w trybie pozakonkursowym.  

Priorytet 7. Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.1 

Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana 
przez PUP 

Brak naborów w trybie konkursowym w tym działaniu. Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. SSD 

Działanie 7.2 

Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 
SSD  

 

Działanie 7.3 
Zakładanie działalności 
gospodarczej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. SSD 

Działanie 7.4 
Wydłużanie aktywności 
zawodowej 
 

Czerwiec 
2020r. 

1) Usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy: 
a) działania w ramach rehabilitacji kardiologicznej (blok I), 
b) działania w ramach rehabilitacji neurologicznej (blok II) 
oraz szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych 

technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. do podmiotów świadczących 
usługi rehabilitacyjne (blok III). 

 

2 100 000,00 
 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 

SSD 

Lipiec  
2020r. 

1. 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. 

 

3 000 000,00 
 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 

SSD 

Działanie 7.5 

Szkolenia, doradztwo 
dla przedsiębiorców  
i pracowników 
przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność 
przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Działanie 7.6 
Godzenie życia 
prywatnego  
i zawodowego 

Sierpień  
2020r. 

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo 
tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą  z dnia 4 
lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 
z późn. zm.), w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 

2. Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów 
opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 
ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub kosztów wynagrodzenia niani 
ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. 

2 900 000,00 
 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
rpo.wupopole.

praca.gov.pl 

SSD 

Nabór 

będzie 

przeprowad

zony dla 

projektów  

o wartości 

dofinansowa

nia nie 

http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://wupopole.praca.gov.pl/
http://wupopole.praca.gov.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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

3. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych 
formach opieki do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami. 

4. Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym 
m.in. 

c.pośrednictwo pracy, 
d.poradnictwo zawodowe, 
e.szkolenia, 
f.staże, 
g.wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
h.grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040). 
 

większej niż 

100 tys. 

EURO. 

Priorytet 8. Integracja społeczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Działanie 8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Działanie 8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych  
i społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych  
i społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luty 
2020r. 

Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami 
1) 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 DDOM wypracowanym w ramach 
POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący 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. 
2) 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. 

 

500 000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSD                

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o  
wartości 

dofinansowa
nia nie 

większej niż 
100 tys. 
EURO.  

Marzec 
2020r. 

Wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: 
1) Rozwój usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:  
a)usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów 
faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych,  

b) usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), 

c) usługi  w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), o ile liczba miejsc całodobowego 
pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30, 

d) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30, 
e) usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
f) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, 

systemy przywoławcze, 
g) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w 

społeczności lokalnej. 
2) Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym/  chronionym, w 

tym: 

 usługi wspierające pobyt osoby  w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi 
asystenckie,  

 usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu,  w tym trening samodzielności, 
praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością 
lokalną. 
5) Rozwój działań umożliwiających osobom potrzebującym wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu  pozostanie w społeczności lokalnej, w tym: 
a)działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną  

i kulturalną, 
b) działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym np. 

likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie 
tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność 
osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami 
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), sfinansowanie 
wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do 
miejsca pracy lub ośrodka wsparcia. 
6) Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami 

potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 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, 

1 000 000,00 
 

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o  
wartości 

dofinansowa
nia nie 

większej niż 
100 tys. 
EURO. 

http://rpo.opolskie.pl/
http://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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Działanie 8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych  
i społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu 
umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego 
lub edukacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Urząd 
Marszałkows

ki 

Kwiecień 
2020r. 

Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej: 
1.Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym 
w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem 
usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) m.in. 
poprzez: 

a) usługi wsparcia rodziny w ramach działań profilaktycznych mających ograniczyć 
umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności: 

i. asystentura rodzinna, 
ii. rodziny wspierające, 

iii. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie, 
iv. terapia i mediacja,  
v. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc 

prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,  
vi. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami 
samopomocowymi; 

b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek 
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy 
podwórkowej.  

2.Wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) m.in. poprzez: 

a) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki 
świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do 
usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form 
pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób, 

b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, których 
celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, 
zaradności, samodzielności i aktywności społecznej skierowane do osób 
będących w pieczy zastępczej, 

c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane do osób 
będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia, 

d) indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o 
charakterze wspomaganym/ chronionym dla osób opuszczających pieczę 
zastępczą, 

e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy 
dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach 
działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 
 

1 000 000,00 
 

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o  
wartości 

dofinansowa
nia nie 

większej niż 
100 tys. 
EURO. 

Kwiecień 
2020r. 

Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej: 
1.Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w 
sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem 
usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) m.in. 
poprzez: 

a.usługi wsparcia rodziny w ramach działań profilaktycznych mających ograniczyć 
umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności: 

vii. asystentura rodzinna, 
viii. rodziny wspierające, 

ix. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie, 
x. terapia i mediacja,  

xi. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc 
prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,  

xii. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi; 

b.pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia 
dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy 
podwórkowej.  

2.Wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) m.in. poprzez: 

a.działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki 
świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do 
usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form 
pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 
8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób, 

b.usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, których 
celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, 
zaradności, samodzielności i aktywności społecznej skierowane do osób będących 
w pieczy zastępczej, 

c.usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane do osób 
będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia, 

d.indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o 
charakterze wspomaganym/ chronionym dla osób opuszczających pieczę 
zastępczą, 

e.kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy 
dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach 

8 000 000,00 
 

 
Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o 
minimalnej 

wartości 
dofinansowa
nia powyżej 

100 tys. 
EURO. 

http://rpo.opolskie.pl/
http://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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działanie 8.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych  
i społecznych 
 
 

działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

 

Województw
a 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 
 

Kwiecień 
2020r. 

 
 

Choroby cywilizacyjne 
1. Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, 

otyłości i cukrzycy skierowane do osób w wieku 6-65 lat w zakresie: 
a.badań przesiewowych, w tym również badań stężenia glukozy we krwi/test OGTT 
(Etap I), 
b.multikomponentowej opieki nad osobą z nadwagą i otyłością, w skład której 
wchodzą 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej oraz interwencji 
behawioralnych, mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika (Etap 
II); 
c.działań informacyjno – edukacyjnych, w tym „Edukacja na sportowo”, 
realizowanych w ramach etapu I i II. Uzupełniająco mogą być realizowane działania 
edukacyjne (poradnictwo/szkolenia) skierowane do nauczycieli i pracowników OPS i 
PCPR. 
 

3 910 886,00 

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o 
minimalnej 

wartości 
dofinansowa
nia powyżej 

100 tys. 
EURO. 

Wrzesień 
2020r. 

Opieka nad matką i dzieckiem 
1.Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie: 
a.poprawy jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu (Moduł 1), w 

ramach którego realizowane będą bloki: 

 wczesne wykrywanie wad rozwojowych, 

 mobilna opieka okołoporodowa, 

 poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, 

 szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze) – 
działania uzupełniające, 

 działania informacyjno – edukacyjne - działania uzupełniające,  
b.ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego 

(Moduł 2), w ramach którego realizowane będą bloki: 

 pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka, 

 wsparcie koordynowane, 

 niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2, 

 szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze) – 
działania uzupełniające,  

 dojazdy na rehabilitację/opieka nad osobą potrzebującą wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu – działania uzupełniające,  

 działania informacyjno – edukacyjne – działania uzupełniające,  
c.profilaktyki zakażeń pneumokokowych (Moduł 3), w ramach którego 

uzupełniająco można realizować działania informacyjno – edukacyjne. 
 

14 000 000,00 
 

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o 
minimalnej 

wartości 
dofinansowa
nia powyżej 

100 tys. 
EURO. 

Październik 
2020r. 

Choroby cywilizacyjne 
2. Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i 

cukrzycy skierowane do osób w wieku 6-65 lat w zakresie: 
a.badań przesiewowych, w tym również badań stężenia glukozy we krwi/test 
OGTT (Etap I), 
b.multikomponentowej opieki nad osobą z nadwagą i otyłością, w skład której 
wchodzą 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej oraz interwencji 
behawioralnych, mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika 
(Etap II); 
c.działań informacyjno – edukacyjnych, w tym „Edukacja na sportowo”, 
realizowanych w ramach etapu I i II. Uzupełniająco mogą być realizowane 
działania edukacyjne (poradnictwo/szkolenia) skierowane do nauczycieli i 
pracowników OPS i PCPR. 

 

5 400 000,00 

 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 
 

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o 
minimalnej 

wartości 
dofinansowa
nia powyżej 

100 tys. 
EURO. 

Listopad 
2020r. 

Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami 
1.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 DDOM wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w 
formie uchwały przez Komitet Sterujący 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. 
3) 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. 

 

13 500 000,00 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 
 

SSD  

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o 
minimalnej 

wartości 
dofinansowa
nia powyżej 

100 tys. 
EURO. 

http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

Działanie 8.1 

 

Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych  
i społecznych 

 

Listopad 
2020r. 

Wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: 
1.Rozwój usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:  

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

b) usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), 

c) usługi  w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), o ile liczba miejsc 
całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30, 

d) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30, 
e) usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
f) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, 

systemy przywoławcze, 
g) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w 

społeczności lokalnej. 
2.Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym/  chronionym, w 
tym: 

a. usługi wspierające pobyt osoby  w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi 
asystenckie,  

b. usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu,  w tym trening 
samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze 
społecznością lokalną. 
3.Rozwój działań umożliwiających osobom potrzebującym wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu  pozostanie w społeczności lokalnej, w tym: 
a.działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną, 
b.działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym np. likwidowanie 
barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia 
wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i 
sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), sfinansowanie wypożyczenia lub 
zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub 
ośrodka wsparcia. 
4.Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami 
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 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 

7 000 000,00 

 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 
 

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o 
minimalnej 

wartości 
dofinansowa
nia powyżej 

100 tys. 
EURO. 

Działanie 8.2 Włączenie społeczne 
Grudzień 

2020r. 

1. Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi 
aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i 
zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia: 

c. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, 
d. poradnictwo prawne i obywatelskie, 
e. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
f. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 

kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy, 
g. pracę socjalną, 
h. staże/praktyki, 
i. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na potrzeby zatrudnienia 

osoby z niepełnosprawnościami; dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, 

j. usługi trenera pracy, 
i. usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w 

funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, 
a. usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach 

terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe 
domy samopomocy. 

2. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS, w 
szczególności w zakresie: 

a. stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej poprzez 
utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.), 

b. stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej  
w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 217 z późn. zm.). 

3. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ poprzez: 
a. zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących 

ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji, 
b. wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nową 

ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie 
osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym 
rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie 
usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie 
zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, 

c. tworzenia nowych ZAZ. 
4. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach WTZ 

poprzez: 
a. wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ, 

1 000 000,00 

 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o  

wartości 
dofinansowa

nia nie 
większej niż 

100 tys. 
EURO. 

http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/


8 

Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów  
w ramach 

konkursu (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

b. wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług 
aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników 
WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub 
chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez 
wykorzystanie usług asystenckich oraz usług trenera pracy umożliwiających 
uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży 
dla uczestników WTZ, 

c. tworzenia nowych WTZ.  
5. Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji 

i reintegracji, m.in. poprzez: 
a. organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, 

terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności 
życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i 
społecznym, 

b. pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem 
możliwości i zainteresowań wychowanków. 

Działanie 8.2 Włączenie społeczne 
Grudzień 

2020r. 

1) Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące 
usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, 
zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia: 

a)poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, 
b) poradnictwo prawne i obywatelskie, 
c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
d) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku 
pracy, 

e) pracę socjalną, 
f) staże/praktyki, 
g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na potrzeby zatrudnienia 

osoby z niepełnosprawnościami; dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, 

h) usługi trenera pracy, 
i) usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w 

funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, 
j) usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach 

terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe 
domy samopomocy. 

2) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS, 
w szczególności w zakresie: 

a)stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej poprzez 
utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.), 

b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej  
w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 217 z późn. zm.). 

3) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ 
poprzez: 

a)zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących 
ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji, 

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, 
nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na 
przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na 
otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez 
wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie 
lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie 
zatrudnienia, 

c) tworzenia nowych ZAZ. 

4) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach WTZ 
poprzez: 

a)wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ, 
b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług 

aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników 
WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub 
chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez 
wykorzystanie usług asystenckich oraz usług trenera pracy umożliwiających 
uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub 
staży dla uczestników WTZ, 

c) tworzenia nowych WTZ.  
5) Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji 

i reintegracji, m.in. poprzez: 
a)organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, 

terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności 
życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i 
społecznym, 

b)pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem 
możliwości i zainteresowań wychowanków. 

 

6 000 000,00 

 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a 
Opolskiego 

Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych 
rpo.opolskie.

pl 

Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o 
minimalnej 

wartości 
dofinansowa
nia powyżej 

100 tys. 
EURO. 

Działanie 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej 

Marzec 
2020r. 

1) Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii 
społecznej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów: 
a) zindywidualizowane usługi tj. podnoszenie wiedzy i rozwijanie  

umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania 
przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związane ze sferą 
ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego 
(wzmocnienie kompetencji biznesowych PS), 

b) dostarczanie i rozwijanie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych 
potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, 

c) bezzwrotne wsparcie finansowe na: 
i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego 

przedsiębiorstwa społecznego,  w tym spółdzielni socjalnej, 

2 000 000,00 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
rpo.wupopo
le.praca.gov

.pl 

 
Nabór 
będzie 

przeprowad
zony dla 

projektów o 
minimalnej 

wartości 
dofinansowa
nia powyżej 

100 tys. 
EURO. 

 

http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://wupopole.praca.gov.pl/
http://wupopole.praca.gov.pl/
http://wupopole.praca.gov.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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni 
socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, 

iii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii 
społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych 
podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne; 

d) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego.  
2) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących 

nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: 
a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub 

gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo 
społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub 

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia 
nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia 
finansowego i wsparcia pomostowego, o których mowa w pkt 1 b) i c)). 

3) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących 
odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: 
a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w 

przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez 
możliwości uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub 

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia 
nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia 
finansowego i wsparcia pomostowego, o których mowa w pkt 1 b) i c)). 

4) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
zgodnie z KPRES, w tym w zakresie: 

a) usług animacji lokalnej i usług rozwoju ekonomii społecznej, 
uwzględniających m.in. tworzenie podmiotów ekonomii społecznej  
prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku 
publicznego oraz utrzymanie miejsc pracy w istniejących podmiotach 
ekonomii społecznej (bez możliwości przyznawania im wsparcia 
finansowego oraz wsparcia pomostowego), 

b) usług rozwoju ekonomii społecznej, 
c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

5) 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. 

6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji  pracowników 
przedsiębiorstw społecznych. 

 

 

W tym działaniu realizowane są projekty w trybie pozakonkursowym.  

Priorytet 9. Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 

9.1.1 
Wsparcie kształcenia 
ogólnego 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  SSD 

Poddziałanie 

9.1.2 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej 

Styczeń 
2020r. 

1) Kształcenie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych 
poprzez: 
a. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie 
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i 
rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 
b.kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 
2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu 
poprzez: 
a.wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych, 
b.doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 
w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do 
prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 
c.kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, 
wychowanków lub słuchaczy. 
3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: 
a.wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w 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 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,  
c.kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub 
słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i 
wynikających z tego tytułu zagrożeń. 
4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez: 
a.doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 
specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia 
terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki 

6 000 000,00 

Związek ZIT 

Aglomeracja 
Opolska 

aglomeracja
-opolska.pl 

 

SSD 

Nabór 

będzie 

przeprowad

zony dla 

projektów o 

minimalnej 

wartości 

dofinansowa

nia powyżej 

100 tys. 

EURO. 

 

http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://www.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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

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, lub w 
przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm 
racjonalnych usprawnień, 
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 rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym 
uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki 
systemu oświaty.   
5) Rozwój doradztwa zawodowego poprzez: 
a.uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby 
realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, 
które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji 
doradców edukacyjno - zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa 
zawodowego w szkołach, 
b.tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK), 
c.zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego. 

Poddziałanie 

9.1.3 
Wsparcie edukacji 
przedszkolnej 

Luty 2020r. 

1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: 
a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe 

bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w 
pkt 1 c) i d): 

i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u 
dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie 
stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z 
dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, 

iii. doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (preorientacja 
zawodowa);  

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków 
wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym bez 
konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 
c) i d),  w zakresie: 

i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i 
rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

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 (również specjalnych i integracyjnych); 

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego bez 
konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa  
w pkt 1 c) i d); 

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania 
przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o 
którym mowa w pkt 1 c) i d), w zakresie: 

 potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, 
specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

4 000 000,00 
 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
rpo.wupopo
le.praca.gov

.pl 

SSD 

Nabór 

będzie 

przeprowad

zony dla 

projektów  

o wartości 

dofinansowa

nia nie 

większej niż 

100 tys. 

EURO. 

Poddziałanie 

9.1.4 

Wsparcie edukacji 
przedszkolnej  
w Aglomeracji Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. SSD 

Poddziałanie 

9.1.5 
Programy pomocy 
stypendialnej 

Brak naborów w trybie konkursowym w tym działaniu. Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
 

SSD 

Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 

9.2.1 
Wsparcie kształcenia 
zawodowego 

Sierpień 
2020r. 

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

12 000 000,00 
 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  

w Opolu 
rpo.wupopol
e.praca.gov.

pl 

SSD 

 

Nabór 

będzie 

przeprowad

zony dla 

projektów o 

minimalnej 

wartości 

dofinansowa

nia powyżej 

100 tys. 

EURO. 

http://wupopole.praca.gov.pl/
http://wupopole.praca.gov.pl/
http://wupopole.praca.gov.pl/
http://wupopole.praca.gov.pl/
http://wupopole.praca.gov.pl/
http://wupopole.praca.gov.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 (PLN)3 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje  

(w tym 

SSD4) 

Poddziałanie 

9.2.2 

Wsparcie kształcenia 
zawodowego  
w Aglomeracji Opolskiej 

Luty  
2020r. 

1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem 
społeczno-gospodarczym dzięki realizacji kompleksowych programów kształcenia 
praktycznego organizowanych w miejscu pracy poprzez:  
a.doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej 
nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki 
zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 
b.uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz 
kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne,  
c.kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym u 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych komptenencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 
d.tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy 
właściwe dla nauczanych zawodów, 
e.rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

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

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

7 000 000,00 

Związek ZIT 
Aglomeracja 

Opolska 
aglomeracja
-opolska.pl 

 
 

SSD  

Nabór 

będzie 

przeprowad

zony dla 

projektów o 

minimalnej 

wartości 

dofinansowa

nia powyżej 

100 tys. 

EURO. 

 

Działanie 9.3 
Wsparcie kształcenia 
ustawicznego 

 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

 

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 

Czerwiec 
2020r. 

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług 
medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. 

11 000 000,00  
podział alokacji na 

typy będzie ustalony 
do czasu ogłoszenia 

konkursu 

Urząd 
Marszałkow

ski 
Województ

wa 
Opolskiego 
Departame

nt 
Koordynacji 
Programów 
Operacyjnyc

h 
rpo.opolskie

.pl 

SSD 

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność leczenia chorób 
cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych. 

 

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność usług medycznych 
w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii. 

 

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług 
medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z 
niepełnosprawnościami; 

 

Poddziałanie 

10.1.2 
Infrastruktura usług 
społecznych 

Maj 
2020r. 

1. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie 
usług społecznych w społeczności lokalnej na rzecz osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu, 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 
potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako element 
uzupełniający kompleksowego projektu. 

 

8 000 000,00 

 

Opolskie 
Centrum 
Rozwoju 

Gospodarki 
ocrg.opolski

e.pl 

SSD 

Subregion 

Brzeg 

Działanie 10.2 
Inwestycje wynikające  
z Lokalnych Planów 
Rewitalizacji 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Działanie 10.3 E-usługi publiczne Nie przewiduje się naboru w 2020 r.  

Działanie 10.4 
Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej  
i szkoleniowej 

Brak naborów w trybie konkursowym w tym działaniu.  

Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
SSD 

 

http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://ocrg.opolskie.pl/
http://ocrg.opolskie.pl/

