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O PROGRAMIE 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 2014-2020     

to strategia, której realizacja ma się  

przyczynić do zwiększenia 

konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki oraz poprawy jakości życia  

w wielkokulturowym regionie opolskim. 

Celem interwencji RPO WO 2014 – 2020 

jest podejmowanie i wspieranie działań 

na rzecz pobudzania aktywności 

społecznej oraz gospodarczej.  

 

 
Źródło: www.google.com 

 

Program finansowany jest z dwóch funduszy: 

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –  

EFRR 679 152 913 Euro 

2. Europejski Fundusz Społeczny – 

EFS 265 814 879 Euro 

Główne obszary, na które zostaną 

przekazane środki to: gospodarka 

konkurencyjna, innowacyjna  

i niskoemisyjna, zapobieganie 

zagrożeniom naturalnym, ochrona 

środowiska, dziedzictwa kulturowe  

i naturalne, zrównoważony transport, 

rynek pracy, infrastruktura i integracja 

społeczna oraz edukacja.   

  

 

 

 

679,1
mln Euro

265,8
mln Euro

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Prezentowane streszczenie stanowi syntetyczny opis wyników 

wdrażania RPO WO 2014-2020 
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PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU 

Ogólne informacje finansowe: 

 

Alokacja – łączna kwota środków unijnych 

przeznaczonych na RPO WO 2014 – 2020 

wynosi: 944 967 792 Euro. 

 

  

Podpisane umowy – podpisano 647 umów na 

realizację projektów na kwotę dofinansowania UE 

523,3 mln Euro. 

Wnioski złożone – złożono 1 725 wniosków  

o dofinansowanie na kwotę 971 mln Euro. 

 Wnioski o płatność – zatwierdzono wnioski  

o płatność na kwotę dofinansowana UE 140,4 mln 

Euro. 

Wnioski zatwierdzone – zatwierdzono 753 

wnioski na kwotę dofinasowania UE 610 mln 

Euro. 

 Certyfikacja do KE – kwota w deklaracjach 

zatwierdzonych przez Instytucje certyfikującą 

wyniosła 137 mln Euro.   

 

 

 

Poziom wykorzystania alokacji (EFRR/EFS) w podziale na Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020 od 

uruchomienia Programu 
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Liczba i wartość EFRR/EFS podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego wg 

siedziby beneficjenta 
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„Opolskie dla Rodziny” to program wielu różnych 

działań, zainicjowanych przez Zarząd 

Województwa Opolskiego, skierowanych do 

mieszkańców regionu, na każdym etapie ich 

życia  – od tych najmłodszych aż po seniorów.  

A wszystkie po to, by Opolskie było dla każdego 

regionem   coraz  bardziej  przyjaznym  do  pracy,  
 

zamieszkania, aktywności gospodarczej i realizowania własnych ambicji. Oferujemy m.in. otaczanie 

szczególną opieką kobiet w ciąży i rodzin z małymi dziećmi, pomoc w godzeniu ról rodzicielskich  

z zawodowymi, troskę o seniorów i ich pogodną jesień życia, dbanie o lepsze warunki pracy, praktyczną 

naukę zawodu dobrze przygotowującą do startu w dorosłe życie. 

SENIORZY  

• 4,9 tys. osób zostanie objętych usługami zdrowotnymi, 

• blisko 0,5 tys. osób zostanie objętych usługami społecznymi, 

• 2,8 tys. osób zostanie objętych usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi w formie teleopieki. 

PROGRAM POPRAWY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM 

• 15,7 tys. kobiet zostanie objętych usługami zdrowotnymi, 

• 16,7 tys. dzieci zostanie objętych usługami zdrowotnymi, w tym 8,1 tys. dzieci objętych 

szczepieniami ochronnymi, 

• ok. 300 osób personelu służb świadczących usługi zdrowotne zostanie objętych wsparciem  

w programie.  

PROGRAM ZAPOBIEGAJĄCY CHOROBOM CYWILIZACYJNYM W ASPEKCIE NADWAGI, OTYŁOŚCI  

I CUKRZYCY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

• 2,5 tys. osób zostanie objętych usługami zdrowotnymi, w tym 1,7 tys. osób dorosłych oraz  

0,8 tys. dzieci objętych usługami zdrowotnymi w aspekcie nadwagi i otyłości. 

 

Wybrane efekty rzeczowe na podstawie podpisanych umów w ramach RPO WO 2014 - 2020 

PREDSIĘBIORCY 196 PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMAŁO WSPARCIE 

USŁUGI SPOŁECZNE I 

ZDROWOTNE 

2 904 OSOBY OBJĘTE USLUGAMI ZDROWOTNYMI 

2 029 OSÓB OBJĘTYCH USŁUGAMI SPOŁECZNYMI 

SAMORZĄDY 

0,81 ha PRZYGOTOWANYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH 

2 WYBUDOWANE OBIEKTY „PARKUJ I JEDŹ” 

11,15 KM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

8,93 km SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

RYNEK PRACY 8 795 OSÓB BEZROBOTNYCH OBJĘTYCH WSPARCIEM  
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PRZYKŁADY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020 

DZIAŁANIE 6.2 NOWOCZESNY TRANSPORT KOLEJOWY          

Źródło: www.google.com 

Beneficjent: Województwo Opolskie  

Tytuł projektu: Opolskie mobilne! - usprawnienie 

transportu zbiorowego regionu i aglomeracji 

opolskiej 

Wartość dofinansowania UE: 12,9 mln EUR 

Zakres wsparcia:  

• zakup 5 szt. pojazdów szynowych celem 

zwiększenia ilości i jakości regionalnych 

przewozów pasażerskich; 

• pojemność zakupionych wagonów osobowych 

wyniosła 1 600 osób. 

Zakup pojazdów szynowych miał na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. 

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia mobilności mieszkańców województwa opolskiego 

w dojazdach do pracy, szkół, uczelni wyższych oraz instytucji użyteczności publicznej i kulturowej. 

Wpłynie także na zmniejszenie bezrobocia, poprawę środowiska naturalnego oraz wyrównanie szans 

ludności wiejskiej. 

PODDZIAŁANIE 3.1.1 STRATEGIE NISKOEMISYJNE W MIASTACH SUBREGIONALNYCH 

Beneficjent: Powiat Kluczborski  

Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych 

na obszarze Subregionu Pólnocnego Województwa 

Opolskiego  

Wartość dofinansowania UE: 10,2 mln EUR 

Zakres wsparcia:  

• zakup 15 szt. taboru autobusowego; 

• budowa dróg rowerowych o dł. 73,50 km; 

• przebudowa/wyznaczenie 17,76 km                 

dróg rowerowych; 

• budowa 10 obiektów „Park&Ride”; 

• budowa 11 obiektów „Bike&Ride”; 

• utworzenie informacji pasażerskiej. Źródło: www.google.com  

Przedmiotem projektu jest budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu 

ograniczania ruchu drogowego w centrach miast Subregionu Północnego, zakup niskoemisyjnego 

taboru dla transportu publicznego, rozwiązania z zakresu organizacji ruchu ułatwiające sprawne 

poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych 

przystanków. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych 
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oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach, poprzez przyspieszony rozwój czystych, 

bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego  

i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. 

 

DZIAŁANIE 1.1 INNOWACJE W PRZEDSIEBIORSTWACH 

 

 
Źródło: www.google.com 

 

Beneficjent: IFM ECOLINK Sp. o.o. 

Tytuł projektu: Rozwój i doposażenie Centrum 

Badawczo-Rozwojowego ifm ecolink Sp z o. o.  

w Opolu wraz z przeprowadzeniem projektu 

badawczego pt. "Wielopunktowy wysokociśnieniowy 

wtrysk polimeru z wykorzystaniem radialnych 

uszczelnień wykonanych z tworzyw sztucznych 

uszczelniających  metalowe tuleje złączy 

elektrycznych z możliwością zastosowania technologii 

do produkcji elektronicznych, programowalnych 

urządzeń IO-Box” 

Wartość dofinansowania UE: 0,42 mln EUR 

 

Zakres wsparcia:  

• doposażenie centrum badawczo-rozwojowego w elementy wyposażenia oraz sprzęt 

laboratoryjny; 

• przeprowadzenie 1 projektu badawczego mającego na celu opracowanie technologii 

wielopunktowego wysokociśnieniowego wtrysku polimeru; 

• 7 osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu; 

• wzrost zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie wyniesie 25 osób. 

Przedmiotem projektu był rozwój i doposażenie centrum badawczo-rozwojowego w elementy 

wyposażenia oraz sprzęt laboratoryjny. Unowocześnione centrum badawczo-rozwojowe będzie 

w pełni dostosowane do prowadzenia prac badawczych z zakresu opracowywania nowych produktów 

skierowanych do rynku automatyki przemysłowej oraz umożliwi w finalnym kształcie zatrudnienie 

nowych pracowników działu B+R. 

 

 

 

 


