
 

 Tabela: Szczegółowy wykaz działań oraz przesunięć alokacji w ramach RPO WO 2014-2020 mających na celu niwelowanie negatywnych skutków występowania COVID-19    [EUR]                                                                                                                                  

1 2 3 4 

Nr i nazwa 
działania/poddziałania  

RPO WO 2014-2020 

Propozycja zmiany* 
Nr i nazwa 

działania/poddziałania  
RPO WO 2014-2020 Wykaz działań przewidzianych do realizacji w celu niwelowania 

negatywnych skutków COVID-19 

ZMNIEJSZENIA 
Wysokość 

zmniejszenia 
(-) 

Wysokość 
zwiększenia 

(+) 
ZWIĘKSZENIA 

1.1 Innowacje  
w przedsiębiorstwach (PI 1b) 

- 5 565 346 + 5 565 346 
2.1.1 Nowe produkty i usługi  
w MSP (PI 3c) 

Wprowadzenie nowego produktu - Pożyczki Płynnościowej, która może sfinansować 
do 100% kapitału obrotowego i/lub wydatków bieżących MŚP, z zastrzeżeniem, że 
zobowiązanie powstało nie wcześniej, niż 1 lutego 2020 r. Środki z takiej pożyczki 
mogą zostać przeznaczone np. na: 

 wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty 

personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac 

podwykonawców, 

 zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,  

 spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 

 zatowarowanie, półprodukty itp., 

 wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, 

których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r. 

Łącznie ze środkami pozostałymi do wykorzystania w ramach poddz. 2.1.1, tj. 
środkami w wysokości 6 176 436 EUR na walkę z pandemią COVID-19 przeznaczono 
11 741 782 EUR.  

- - - 

2.3 Wzmocnienie otoczenia 
biznesu (PI  3a) 

 

(rozszerzenie zakresu 
realizowanych projektów) 

 świadczenie przez IOB z terenu województwa opolskiego profesjonalnych usług 
związanych ze zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19, m.in. w 
zakresie doradztwa prawnego, finansowego, mediacji, pomocy psychologicznej, 

 zakup sprzętu i wyposażenia IT niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19,  
w celu utworzenia systemu wsparcia MŚP z terenu województwa opolskiego, 
wysokowydajne środowisko stanowiące podstawę wirtualizacji systemów 
(związanego z poleceniem wykonywania pracy zdalnej), 

 wdrożenie systemu usług doradczych wspierających MŚP, które dotknięte zostały 
negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi COVID-19 w zakresie prawnym. 

Podany zakres dotyczy 2 projektów. 

Na zwiększenie zakresu projektów przeznaczono środki dostępne w ramach dz. 2.3 
w wysokości 245 403 EUR. 



1 2 3 4 

Nr i nazwa 
działania/poddziałania  

RPO WO 2014-2020 

Propozycja zmiany* 
Nr i nazwa 

działania/poddziałania  
RPO WO 2014-2020 Wykaz działań przewidzianych do realizacji w celu niwelowania 

negatywnych skutków COVID-19 

ZMNIEJSZENIA 
Wysokość 

zmniejszenia 
(-) 

Wysokość 
zwiększenia 

(+) 
ZWIĘKSZENIA 

2.3 Wzmocnienie otoczenia 
biznesu (PI 3a) 

- 3 826 176 

+ 9 611 817 

 

 

10.1.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu (PI 9a) 

 

 

 

 inwestycje w sprzęt medyczny/wyposażenie i sprzęt sanitarny (w tym m.in. 
respiratory, dozowniki tlenowe, urządzenia do tlenoterapii, inhalatory, 
pulsoksymetry, maseczki, urządzenia jednorazowego użytku, sprzęt ochronny,  
testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 itp.) przyczyniający się do 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i ich 
nienasycania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, 

 inwestycje dotyczące tymczasowego dostosowania szpitali lub przekształcanie 
części szpitali w izolowane oddzielne jednostki służące przeciwdziałaniu kryzysowi 
dot. COVID-19. 

Ww. wydatki będą dokonywane przez szpitale, które otrzymały dodatkowe 
dofinansowanie w realizowanych projektach na ww. cele – 19 szpitali. 

Łącznie ze środkami pozostałymi do wykorzystania w ramach poddz. 10.1.1, tj. 
środkami w wysokości 489 056 EUR na walkę z pandemią COVID-19 przeznaczono 
10 100 873  EUR. 

2.4 Współpraca gospodarcza i 
promocja (PI 3b) 

- 1 855 115 

 5.4 Gospodarka wodno-
ściekowa (PI 6b) 

- 788 424 

6.2 Nowoczesny transport 
kolejowy (PI 7b) 

- 765 235 

10.1.2 Infrastruktura usług 
społecznych (PI 9a) 

- 2 376 867 

4.1 Mała retencja (PI 5b) - 646 030 + 646 030 
4.2 Systemy wczesnego 
reagowania i ratownictwa  
(PI 5b) 

 zakup fumigatorów, 

 zakup namiotów pneumatycznych, 

 zakup środków ochrony osobistej, 

 zakup sprzętu (m.in. noszy, krzeseł transportowych, agregatu prądotwórczego 
itp.). 

 

W ramach projektu pozakonkursowego  pn. Doposażenie jednostek OSP 
województwa opolskiego w sprzęt służący przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 
wsparcie w ww. zakresie uzyskają Ochotnicze Straże Pożarne w województwie 
opolskim. 
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7.2 Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy (PI 8i) 

- 2 328 737 

+ 4 063 909 
7.1 Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez pracy  
realizowana przez PUP (PI 8i) 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małego  
i średniego przedsiębiorcy – wsparcie dla MŚP i ich pracowników, 

 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników – 
wsparcie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego – wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego i ich pracowników. 

Łącznie ze środkami pozostałymi do wykorzystania w ramach dz. 7.1,  tj. środkami             

w wysokości 3 597 891 EUR na walkę z pandemią COVID-19 przeznaczono 7 661 800  

EUR. 

7.6 Godzenie życia zawodowego  
i prywatnego (PI 8iv) 

- 1 735 172 

7.5 Szkolenia doradztwo dla 
przedsiębiorców i pracowników 
przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność  (PI 8v) 

- 4 637 789 + 6 440 565 
 8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych  
i społecznych (PI 9iv) 

W ramach projektów dotyczących usług zdrowotnych: 

 zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, 

 zakup niezbędnych środków do dezynfekcji, 

 stworzenie przez jednego z Beneficjentów Centrum Monitorowania Pacjenta 

polegające na stałym, cyklicznym nadzorze i monitorowaniu stanu zdrowia 

pacjentów, 

 zakup sprzętu i wyposażenia (procedura  pozakonkursowa), 

 przeprowadzenie robót budowlanych, m.in.: postawienie śluzy, przebudowa izby 

przyjęć w szpitalu w celu wyodrębnienia wejścia dla pacjentów z chorobą 

zakaźną, dostosowanie pomieszczeń do krótkotrwałej izolacji pacjentów, zakup 

karetek wraz z wyposażeniem, remont węzłów sanitarnych oraz remont garażu 

do dezynfekcji, przebudowa jednoosobowych sal na izolatki i inne (procedura 

pozakonkursowa). 
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8.2 Włączenie społeczne (PI 9i) - 1 802 776 

W ramach projektów dotyczących usług społecznych: 

 usługi tzw. kuriera społecznego, 

 usługi dożywiania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
(w tym zakup i dostawa paczek żywnościowych), 

 zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnej dla:  

 osób świadczących usługi dla osób potrzebujących wsparcia (w tym dla 
pracowników ośrodków pomocy społecznej), 

 dla podmiotów wykonujących usługi społeczne na rzecz rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, 

 oddelegowanie psychologów do pełnienia całodobowych dyżurów 
telefonicznych - wsparcie psychologiczne, 

 przygotowanie ciepłych posiłków i ich dowóz osobom bezdomnym, 

 usługa dezynfekcji pomieszczeń ośrodków pomocy społecznej,  

 zakup analizatorów służących do diagnostyki infekcji dróg oddechowych wraz z 
zakupem testów i usługą laboratoryjną oraz respiratorów, 

 zakup laptopów wraz z pakietem office oraz usługą internetu na 9 miesięcy dla 

domów dziecka oraz doposażenie tych placówek w urządzenia wielofunkcyjne. 

Łącznie ze środkami dostępnymi w ramach dz. 8.1, tj. środkami w wysokości           

3 398 321 EUR na walkę z pandemią COVID-19 przeznaczono 9 838 886  EUR. 

RAZEM - 26 327 667 + 26 327 667 

Łącznie na walkę z pandemią COVID-19 ze środków RPO WO 14-20 skierowano 
środki UE w wysokości 40 234 774 EUR, tj.: 

- środki dostępne w ramach działań/poddziałań COVID-19 – 13 907 107 EUR, 

- środki dla których konieczne były przesunięcia - 26 327 667 EUR . 

Opracowanie: IZ  RPO WO 2014-2020 

 

 


