OŚ PRIORYTETOWA 9
Wysoka jakość edukacji
Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego
o zajęcia dodatkowe;
Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy
wykorzystaniu czy adaptacji istniejących budynków;
Dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego;
Kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli;
Doradztwo edukacyjno-zawodowe;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg
tel. 77 444 17 78, 77 444 12 02

Kształcenie i szkolenie osób dorosłych z uwzględnieniem
elastycznych rozwiązań, które są korzystne dla osób niepełnosprawnych i opiekujących się osobami zależnymi.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79

OŚ PRIORYTETOWA 10
Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 52 18 wew. 180, 183

Dostosowanie infrastruktury do świadczenia usług w zakresie
opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i niepełnosprawnymi;
Infrastruktura i wyposażenie podnoszące wydajność usług
medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,
anestezjologii oraz intensywnej terapii, chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Nysie
ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel. 77 448 25 86, 77 448 99 63

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego
na lata
2014-2020

Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego;
Modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu oraz ich
wyposażenie w niezbędny sprzęt i narzędzia dydaktyczne.

Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.rpo.opolskie.pl
Chcesz wiedzieć więcej?
Skorzystaj z oferty Sieci Punktów Informacyjnych
o Funduszach Europejskich
Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole
tel. 77 44 04 720 – 722 fax. 77 44 04 721
e-mail: info@opolskie.pl
www.opolskie.pl; www.rpo.opolskie.pl
www.facebook.com/opolskiePIFE
godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Projekt współﬁnansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego
Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

1. Czym jest RPO WO 2014-2020?
RPO WO 2014-2020 to program współﬁnansowany ze
środków Unii Europejskiej. Jego realizacja przyczyni się do
zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
oraz poprawy jakości życia w województwie opolskim.

Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk
przyrodniczych;
Budowa lub zakup instalacji służących do recyklingu
i przetwarzania odpadów;

Budowa i zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw;

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych związanych
z gospodarką odpadami;

Europejskiego
Funduszu
(679,1 mln EUR),

Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek
naukowych i szkół wyższych.

Przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa
kulturowego oraz naturalnego z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych;

OŚ PRIORYTETOWA 2
Konkurencyjna gospodarka

Modernizacja urządzeń do oczyszczania i przesyłu ścieków.

Rozwoju

Regionalnego

Łącznie na realizację RPO WO 2014-2020 przeznaczono
944,9 mln EUR.
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Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu;

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg oraz obwodnic;

Wsparcie krajowej i międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw;

Modernizacja i rewitalizacja sieci kolejowej i infrastruktury
dworcowej;

Promocja przedsiębiorstw podczas krajowych i międzynarodowych targów i pokazów technologii.

Zakup taboru kolejowego dostosowanego dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wdrażanie innowacji produktowych;
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Rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych;

OŚ PRIORYTETOWA 6
Zrównoważony transport na rzecz
mobilności mieszkańców

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia;

1
2

9

7.
8.
9.
10.
11.

OŚ PRIORYTETOWA 5
Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego

Pieniądze na realizację RPO WO 2014-2020 pochodzą
z dwóch funduszy europejskich:

Europejskiego Funduszu Społecznego (265,8 mln EUR).

6.

Przykładowe typy projektów
możliwych do realizacji
w ramach poszczególnych- osi
OŚ PRIORYTETOWA 1
Innowacje w gospodarce

2. Źródła ﬁnansowania

1.
2.
3.
4.
5.

3.

5

Innowacje w gospodarce - 73,6 mln EUR
Konkurencyjna gospodarka - 94,9 mln EUR
Gospodarka nisko emisyjna- 123,5 mln EUR
Zapobieganie zagrożeniom - 23 mln EUR
Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego
i naturalnego - 75,7 mln EUR
Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców193,5 mln EUR
Konkurencyjny rynek pracy - 95,2 mln EUR
Integracja społeczna - 73,9 mln EUR
Wysoka jakość edukacji - 58,8 mln EUR
Inwestycje w infrastrukturę społeczną - 95 mln EUR
Pomoc techniczna - 37,8 mln EUR

OŚ PRIORYTETOWA 3
Gospodarka niskoemisyjna
Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego;

OŚ PRIORYTETOWA 7
Konkurencyjny rynek pracy
Programy aktywizacji zawodowej;

Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;

Wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz przedsiębiorstw;

Proﬁlaktyka w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;

Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii.

OŚ PRIORYTETOWA 4
Zapobieganie zagrożeniom
Budowa, rozbudowa i modernizacja budowli przeciwpowodziowych, zbiorników i polderów;
Zakup środków transportu oraz sprzętu do prowadzenia akcji
ratowniczych;
Zakup specjalistycznego sprzętu do usuwania skutków katastrof.

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

OŚ PRIORYTETOWA 8
Integracja społeczna
Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym;
Kompleksowa opieka nad matką z dzieckiem;
Kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi;
Rozwój usług opiekuńczych nad osobami zależnymi;
Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
Programy aktywizacji społeczno-zawodowej.

