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PROTOKÓŁ
Z XXIX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020

z dnia 20 listopada 2019 r.

1. XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020) miało miejsce 20 listopada 2019 r. w sali 
konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

W posiedzeniu Komitetu, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Kubalańca, Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego uczestniczyło 65 osób, natomiast kworum wymagane do podejmowania 
uchwał zostało zapewnione poprzez udział 35 osób z prawem głosu (członkowie lub zastępcy). Imienna 
lista uczestników spotkania stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie programu XXIX posiedzenia KM RPO WO 2014-2020. 

Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiego powitał wszystkich uczestników 
spotkania, następnie poprzez aklamację wyrażono akceptację dla zaproponowanego programu 
spotkania.

3. Zmiany w składzie Komitetu przedstawił Wiceprzewodniczący:

 Uniwersytet Opolski zawnioskował o dokonanie zmiany reprezentanta w składzie Komitetu, nowym 
przedstawicielem będzie Pan Prorektor ds. nauki dr. hab. Jacek Lipok, prof. UO.

 W związku ze zmianami organizacyjnymi Izba Rolnicza w Opolu zawnioskowała o zmianę 
przedstawicieli, na nowego członka Komitetu desygnowano Pana Marka Froelich – Prezesa Izby 
Rolniczej, a na jego stałego zastępcę wskazano Pana Leszka Fornala – Wiceprezesa Izby.

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zmianie zastępcy członka 
w pracach Komitetu, na nowego zastępcę wskazano Panią Oliwię Imiełowską – Refendarza 
w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.   
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 W wyniku zmian personalnych Minister Zdrowia do prac w Komitecie w charakterze nowego zastępcy 
członka zarekomendował Panią Agnieszkę Deptułę – Głównego specjalistę w Departamencie Oceny 
Inwestycji.

Nowi członkowie gremium otrzymali akty nominacyjne.

4. Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
zaprezentowała Pani Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż rok 2019 to czas przeglądu śródokresowego, ponadto jest związany 
z Ramami Wykonania, ale również z postępem wdrażania, wykorzystujemy końcówki alokacji 
i analizujemy sytuację, co jest bezpośrednią przyczyną zmian RPO WO 2014-2020. Zaplanowano 
przesunięcia finansowe, związane z tym zmiany wskaźników oraz dodanie nowego celu szczegółowego 
w ramach PI 10 iii – Projekt pilotażowy pn. Europejski Budżet Obywatelski. Ponadto zaplanowano 
zmiany wskaźników niezwiązane z przesunięciami finansowymi. Sumaryczna wartość zmian 
finansowych w Programie to kwota 48 117 665 EUR, w podziale na EFRR 30 307 898 EUR i w ramach 
EFS 17 809 767 EUR. Następnie Pani Dyrektor omówiła szczegółowo przesunięcia finansowe dotyczące 
zwiększenia lub zmniejszenia alokacji oraz harmonogram wszystkich etapów wprowadzania zmian 
w latach 2019-2020. Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 Po zakończeniu prezentacji i braku uwag Pan Wicemarszałek Kubalańca zaprosił do zatwierdzenia :

 Uchwały Nr 233/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 20 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 którą podjęto 
jednogłośnie.

5. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wg 
stanu na 31 października 2019 r. zaprezentowała Pani Karina Bedrunka –  Dyrektor Departamentu 
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Wdrażanie środków unijnych w województwie opolskim wciąż przebiega w sposób płynny i skuteczny, 
nadal bardzo dobrze wypadamy na tle kraju, chociaż dla osiągnięcia ostatecznego sukcesu powinniśmy 
jak dotychczas intensywnie pracować, na wstępie zaakcentowała Pani Dyrektor.

Od uruchomienia Programu przeprowadzono łącznie 193 nabory wniosków na kwotę 3 484 mln PLN, 
w ramach których zaangażowano 86% środków Programu. Dotychczas złożono 2655 wniosków na 
kwotę 5 096 mln PLN, podpisano 1182 umowy na kwotę 3244 mln PLN, co przekłada się na 
kontraktację na poziomie 81 % i co wciąż stawia województwo opolskie na zaszczytnym trzecim 
miejscu w skali kraju. Zatwierdzone wnioski o płatność to kwota 1 836 mln PLN, które stanowią 46 % 
alokacji Programu, w zakresie płatności i certyfikacji środków województwo opolskie pozostaje liderem 
w kraju. Powyższe wartości ukazują, iż RPO WO 2014-2020 jest dobrze wdrażany. 

Na zakończenie prezentacji Pani Dyrektor podziękowała wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za 
rozdysponowanie środków, jak i Beneficjentom za efektywne partnerstwo i komunikację oraz za 
zaangażowanie i ogrom pracy włożony w sukces naszego opolskiego regionu.

6. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych oraz kryteriów dodatkowych dla Działania 1.1 Innowacje 
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w przedsiębiorstwach w zakresie EFRR zaprezentował Pan Roland Wrzeciono – Dyrektor Opolskiego 
Centrum Rozwoju Gospodarki.

Aktualizacje kryteriów dotyczą m.in. dostosowania nazwy do stanu faktycznego, zmiany nazwy na Wykaz 
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, która wynika 
z uchylenia Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i wejściu w życie Ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ponadto zmiany dotyczą dostosowania 
zapisów do wymogów formalnych czy też dla zachowania spójności  z brzmieniem kryteriów 
w pozostałych realizowanych działaniach i poddziałaniach.

 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący zaprosił do 
procedowania nad 

 Uchwałą Nr 234/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 20 listopada 2019 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych, merytorycznych szczegółowych punktowanych oraz 
kryteriów dodatkowych dla Działania 1.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR, którą przyjęto jednogłośnie.

7. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w zakresie EFRR 
zaprezentował Pan Roland Wrzeciono – Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Zmiany dotyczą kryterium Projekt nie przewiduje wsparcia opieki instytucjonalnej, a wynikają z uwag 
zgłoszonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zakresie nowelizacji Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020 oraz mają charakter redakcyjny w odniesieniu zmiany brzmienia definicji zgłoszonej przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze względu na to, że projekty EFRR  dotyczą infrastruktury a nie usług, 
stąd bardziej właściwe jest odwołanie w definicji właśnie do infrastruktury.

 Następnie przyjęto jednogłośnie:

 Uchwałę Nr 235/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 20 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów: merytoryczne szczegółowe i merytoryczne szczegółowe punktowane w ramach 
Poddziałania 10.1.2  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 w zakresie EFRR

8. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej w zakresie EFS zaprezentowała Pani Anna Juszczyszyn – Kierownik Działu Oceny i Wyboru 
Projektów Aglomeracji Opolskiej

Zmiany kryteriów wynikają przede wszystkim z aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. Ponadto wprowadzono korekty techniczne doprecyzowujące zapisy kryterium, zapisy 
wybranych kryteriów ujednolicono z analogicznymi kryteriami w poddziałaniach realizowanych przez 
WUP. Odnośnie kryterium Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w  tym  w  szczególności 
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miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020, IZ RPO zobligowane są do preferowania wsparcia miast średnich, w tym w szczególności 
miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze poprzez rekomendowanie Komitetowi 
Monitorującemu określonych kryteriów wyboru projektów. W związku z faktem, iż w województwie 
opolskim miasta średnie i miasta średnie tracące funkcje społeczno - gospodarcze wymienione 
w załączniku nr 1 i 2 do dokumentu pn.  Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze to te same miasta (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, 
Prudnik, Strzelce Opolskie) Instytucja Zarządzająca RPO WO podjęła decyzję o zmianie brzmienia 
przedmiotowego kryterium w ogłaszanych konkursach. IP dostosowała niniejsze kryterium do jego 
brzmienia zastosowanego przez IZ RPO WO. Ponadto wprowadzono nowe kryterium Zapewnienie 
preferencji w kierowaniu wsparcia do szkół lub placówek systemu oświaty, które w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie korzystały ze wsparcia EFS, którego 
wprowadzenie wynika z aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.   

 Do przedstawionej aktualizacji kryterium nie zgłoszono uwag i tym samym przystąpiono do 
procedowania nad:

 Uchwałą Nr 236/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 20 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla 
Poddziałania 9.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie EFS, którą podjęto jednogłośnie.

9. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji 
Opolskiej w zakresie EFS zaprezentowała Pani Anna Juszczyszyn – Kierownik Działu Oceny i Wyboru 
Projektów Aglomeracji Opolskiej

W wyniku przeprowadzonej Ewaluacji mid-term dotyczącej postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 
dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji ram i rezerwy wykonania, wprowadzono nowe 
kryterium Projekt zakłada, że co najmniej 20% uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół 
ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty objętych wsparciem 
w projekcie weźmie udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy. Ponadto zmiany zapisów kryteriów polegające na doprecyzowaniu, usunięciu 
części treści nazwy lub definicji wynikają z aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
Analogicznie do wyżej przyjętego poddziałania odnośnie kryterium Projekt zakłada objęcie wsparciem 
miast średnich, w  tym  w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze 
zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, IZ RPO zobligowane są do preferowania 
wsparcia miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno - 
gospodarcze poprzez rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu określonych kryteriów wyboru 
projektów. W związku z faktem, iż w województwie opolskim miasta średnie i miasta średnie tracące 
funkcje społeczno - gospodarcze wymienione w załączniku nr 1 i 2 do dokumentu pn.  Delimitacja miast 
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średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze to te same miasta (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, 
Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie) Instytucja Zarządzająca RPO WO 
podjęła decyzję o zmianie brzmienia przedmiotowego kryterium w ogłaszanych konkursach. 
IP dostosowała niniejsze kryterium do jego brzmienia zastosowanego przez IZ RPO WO. Ponadto zapisy 
wybranych kryteriów ujednolicono z analogicznymi kryteriami w poddziałaniach realizowanych przez 
WUP.

 Do przedstawionej aktualizacji kryterium również nie zgłoszono uwag i przystąpiono do przyjęcia:

 Uchwały Nr 237/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 20 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla 
Poddziałania 9.2.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie EFS, którą zatwierdzono jednogłośnie.

10. Stan prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2021-2027 
zaprezentował Pan Tomasz Hanzel –  Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO.

Na wstępie Pan Dyrektor omówił harmonogram prac nad RPO WO 2021-2027, do końca 2019 roku 
zostanie przygotowana pierwsza wersja projektu dokumentu. Działania na poziomie regionu to:

 Przygotowanie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030

 Opracowanie Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2027

 Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych

 Spotkania z samorządami województwa opolskiego: przedstawienie wstępnych założeń RPO WO 
2021-2027 i przedstawienie podejścia terytorialnego (powołano Grupę doradczą ds. podejścia 
terytorialnego dla SRWO2030 oraz RPO WO 2021-2027).

Celem horyzontalnym polityki są inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu, wyrażone w pięciu celach 
polityki w perspektywie 2021-2027:

 CP1 – Bardziej inteligentna Europa

 CP2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa

 CP3 – Lepiej połączona Europa

 CP4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym

 CP5 – Europa bliżej Obywateli.

Pan Dyrektor omówił każdy z pięciu celów polityki w podziale na cele szczegółowe. Jednocześnie 
przedstawił koncentrację tematyczną na podstawie projektów rozporządzeń 2021-2027, cele 
klimatyczne oraz instrumenty finansowe łącznie z typami projektów oraz % alokacji Programu na IF. 
W dalszej kolejności Pan Dyrektor przedstawił propozycję podejścia terytorialnego na lata 2021-2027. 
Omówił szczegółowo Obszary Strategicznej Interwencji na podstawie obszarów zagrożonych trwałą 
marginalizacją (10 gmin) oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (8 miast). 
Przedstawił strategię terytorialną z listą projektów 5 subregionów, zakres wsparcia dla EFRR i EFS. 
Następnie zaprezentował rewitalizację dla całego województwa w tym 36 miast i 35 gmin wiejskich. 
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Program rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, w obliczu Lokalnych Programów Rewitalizacji 
obowiązujących wyłącznie do 31 grudnia 2023 r. zalecane jest rozpoczęcie prac nad przygotowaniem 
Gminnych Programów Rewitalizacji, których wdrażanie obligatoryjnie zaplanowano od 1 stycznia 2024 r. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 Po zakończeniu prezentacji Wiceprzewodniczący zaprosił do dyskusji:

 Pani Małgorzata Stelnicka – Wiceprezydent Opola wyraziła niepokój w kwestii efektywności 
energetycznej i planowanego wsparcia w formie pożyczek w tym zakresie i poprosiła o rozważenie 
subwencji w formie dotacji, która jest bardziej korzystna dla potencjalnych beneficjentów. Druga 
kwestia dotyczyła tzw. linii demarkacyjnej i informacji dotyczącej jej ukształtowania w nowej 
perspektywie finansowej. Zakres wsparcia na poziomie regionalnym uzależniony będzie od zapisów linii 
demarkacyjnej. Pani Wiceprezydent Opola poprosiła o bieżące informowanie nt. prac nad zapisami ww. 
dokumentu.

 Pani Dyrektor Bedrunka wyjaśniła, iż rozmowy z Komisją Europejską nt. możliwości zastosowania 
instrumentów finansowych w obszarze efektywności energetycznej dopiero się rozpoczęły w listopadzie 
br. Ostateczny kształt zapisów będzie uzależniony od wyników analiz i ewaluacji prowadzonych przez 
IZ RPO i dalszych rozmów z KE.

11. Województwo Opolskie 2030 – współpraca w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego zaprezentował Pan Waldemar Zadka –  Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej 
i Przestrzennej UMWO.

W procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego uczestniczył Zarząd Województwa 
Opolskiego, Radni Województwa Opolskiego, Zespoły Robocze, Grupy Doradcze w charakterze 
tematycznych środowisk lokalnych oraz środowiska subregionalne. Przeprowadzono diagnozę i analizę 
SWOT, opracowano raport z badań i wkładu z grup doradczych, na podstawie których sporządzono wizję 
i wyzwania oraz cele i rezultaty. Miała miejsce pierwsza tura dyskusji Zarządu Województwa i Radnych 
Sejmiku, na której przedstawiono wizję województwa opolskiego oraz przedstawiono metodologię 
i harmonogram dalszych prac. Ponadto zorganizowano Konferencję otwierającą współpracę 
z partnerami samorządu województwa w procesie strategicznym. Prace dwunastu Grup Doradczych 
polegały na dyskusjach o kierunkach rozwoju regionu przez pryzmat potrzeb lokalnych, wypracowanie 
„wkładu” do dalszych prac, w pracach uczestniczyło około 200 osób i wypracowano ponad 800 
wniosków i postulatów. W ramach prac przeprowadzono badanie Strategiczne kierunki rozwoju 
województwa – wnioski do polityki regionalnej województwa opolskiego, dodatkowe badanie wśród 
m.in. przedsiębiorców i NGO. Jednocześnie przeprowadzono analizę potrzeb mieszkańców w kontekście 
kluczowych obszarów wskazanych w diagnozie w układzie ośrodków subregionalnych oraz poproszono 
o opinię pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego. Następnie Pan Dyrektor omówił dalsze 
etapy prac w procesie strategicznym, tematykę i harmonogram spotkań grup doradczych i środowisk 
subregionalnych. Kolejny etap to prace nad tekstem pierwszego projektu SRWO 2030, zlecenie ewaluacji 
ex ante, przygotowanie wstępnego projektu raportu z ewaluacji ex-ante i następnie prace nad 
projektem dokumentu po ewaluacji ex-ante. Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

12. Stan prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2027 zaprezentował 
Pan Roland Wrzeciono –  Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
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Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku to dokument strategiczny, który 
obejmuje szczegółowe działania w obszarze innowacji i transferu wiedzy określone w Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego i doprecyzowuje zasygnalizowane tam kwestie dotyczące regionalnych 
specjalizacji, w tym inteligentnych.

Najważniejsze przesłanki podjęcia prac nad nową RSIWO do 2027 roku to:

 nowe kierunki interwencji publicznej w perspektywie unijnej 2021-2027; 

 wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego wdrażania strategii, w tym  zwłaszcza 
regionalnych specjalizacji inteligentnych.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku została opracowana w wyniku 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Opolskie Centrum Demokracji 
Lokalnej FRDL i przygotował ją Zespół Wykonawców z Politechniki Opolskiej. W ramach dokumentu 
opracowano diagnozę, analizę SWOT, część postulatywną Strategii (wizję, misję, cele strategiczne 
i operacyjne) oraz przeprowadzono identyfikację regionalnych specjalizacji, w tym inteligentnych. 
Założono, że strategia zostanie opracowana w oparciu o dotychczasową metodologię, by zapewnić m.in. 
porównywalność wyników jej wdrażania z poprzednimi dokumentami. Przeprowadzono identyfikacje 
regionalnych specjalizacji inteligentnych, identyfikacje grup technologii wg określonego rodzaju 
specjalizacji regionalnej. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

13. Roczny Plan Działania na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFS zaprezentowała Pani Karina Bedrunka –  Dyrektor 
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Pani Dyrektor omówiła zakres środków zaplanowany w zakresie EFS w osiach priorytetowych:

 Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy,
 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,
 Oś priorytetowa IX  Wysoka jakość edukacji,

w podziale na poszczególne działania i poddziałania oraz daty przeprowadzenia naborów wniosków 
o dofinansowanie projektów.

14. Informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2014-2020 
w roku 2020 oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności 
zaprezentowała Pani Maja Byrdak –  Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na 
lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca informuje właściwy Komitet Monitorujący o planowanych 
działaniach informacyjnych i promocyjnych, które mają zostać przeprowadzone w następnym roku. 
Pani Dyrektor poinformowała o wszystkich działaniach takich jak:

 Kampania o szerokim zasięgu pn. Kampania informacyjno-promocyjna dot. efektów wdrażania funduszy 
europejskich w województwie opolskim oraz korzyści z realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-
2020. 

 Imprezy otwarte i inne: Obchody dni otwartych funduszy europejskich 5-7 czerwca 2020 r. organizacja 
imprezy plenerowej, Event prezentujący efekty wdrażania projektów RPO WO 2014-2020, IV Opolska 
konferencja monitorowania i ewaluacji polityk publicznych.
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 Działania informacyjne i edukacyjne: Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w Opolu, Brzegu, 
Kędzierzynie-Koźlu i Nysie.

 Współpraca z mediami i działania w Internecie.

 Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych.

 Wymiana doświadczeń: Organizacja spotkań Zespołu ds. opracowania i realizacji Strategii Komunikacji 
Funduszy Europejskich w Województwie Opolskim na lata 2014-2020, udział w spotkaniach Grupy 
Sterującej ds. Informacji i Promocji, udział pracowników IZ RPO WO 2014-2020 w imprezach, targach 
i konferencjach.

Na zakończenie Pani Dyrektor przypomniała, iż wszelkie informacje nt.  funduszy można znaleźć na 
Facebook, Instagram oraz na stronie www.rpo.opolskie.pl.  

15. W sprawach różnych Pan Wicemarszałek podziękował wszystkim za aktywny udział, a następnie zaprosił 
wszystkich uczestników posiedzenia na wycieczkę po Opolu, w towarzystwie Pana Marcina Husaka – 
wybitnego przewodnika, znanego wszystkim uczestnikom ostatniego posiedzenia wyjazdowego 
w Mosznej. Do zwiedzenia zaplanowano - Wieżę Piastowską, Amfiteatr, Domek Lodowy, Kościół oo. 
franciszkanów pw. Świętej Trójcy, Rynek, kolegium jezuickie, Kościół parafialny pw. Matki Boskiej 
Bolesnej i św. Wojciecha. 

Sporządziła:
Barbara Łuczywo
Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO 
Opole, 16 grudnia 2019 r.

tel. 77 54 93 812, e-mail: sekretariat.kmrpowo@opolskie.pl
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