
Wersja nr 1 z dnia 26.01.2015r.

Planowany termin 
naborów

Typ projektów mog ących uzyska ć dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów w ramach 

konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszaj ąca 

konkurs
Dodatkowe 
informacje

Działanie 1.1 Innowacje w przedsi ębiorstwach  IV kwartał 2015r.

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                              
-budowa, rozbudowa, zakup wyposaŜenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw;                                                                                                                 -
finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.: 
badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych ( w tym etap prac demonstracyjnych), linii 
pilotaŜowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, 
pierwszej produkcji                                                                                                                            

Kwota przeznaczona na konkurs 120 mln PLN 
(30mln EUR)                                                                       

OCRG

Działanie 1.2 Infrastruktura B + R

Poddziałanie 
2.1.2

Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 
2.1.3

Nowe produkty i usługi w MSP na 
obszarach przygranicznych

Poddziałanie 
2.1.4

Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii 
Społecznej 

Działanie 2.2

Poddziałanie 
2.2.1

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Poddziałanie 
2.2.2

Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
w Aglomeracji Opolskiej

Poddziałanie 
2.2.3

Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
na obszarach przygranicznych

Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu II kwartał 2015r.,                  
Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                         
-wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do 
potrzeb przedsiębiorstw.

Kwota przeznaczona na konkurs  6 mln PLN                                            

UMWO

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja II kwartał 2015r.

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                          -
wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, 
otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
-wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
-promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, 
pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Kwota przeznaczona na konkurs 17,4 mln PLN                                            

OCRG

Działanie 3.1

Poddziałanie 
3.1.1

Strategie niskoemisyjne w miastach 
subregionalnych

Poddziałanie 
3.1.2

Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji 
Opolskiej

Działanie 3.2

Poddziałanie 
3.2.1

Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych

Poddziałanie 
3.2.2

Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych Aglomeracji Opolskiej

Poddziałanie 
3.2.3

Efektywność energetyczna w 
mieszkalnictwie

Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii

Działanie 4.1 Mała retencja

Działanie 4.2
System wczesnego reagowania i 
ratownictwa

Działanie 5.1 Ochrona ró Ŝnorodno ści biologicznej II kwartał 2015r.

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                            
-reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagroŜonych, ochrona i odbudowa 
zdegradowanych i zagroŜonych siedlisk przyrodniczych;
-tworzenie centrów ochrony róŜnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o 
gatunki rodzime;
-budowa, rozbudowa, modernizacja i doposaŜenie obiektów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony róŜnorodności biologicznej oraz prowadzenia 
działalności w zakresie edukacji ekologicznej, podniesienie standardu bazy technicznej i wyposaŜenia 
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
-opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, inwentaryzacji 
przyrodniczej;
-wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Kwota przeznaczona na konkurs 15 mln PLN                                            

UMWO

Uszczegółowienia 
dotyczące typów 
projektów będą 

zgodne z 
Szczegółowym 

opisem osi 
priorytetowych 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Opolskiego na lata 
20014-2020

Działanie 5.2
Poprawa gospodarowania odpadami 
komunalnymi

II kwartał 2015r.
Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                            
-prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami.

Kwota przeznaczona na konkurs 2 mln PLN                                            

UMWO

Uszczegółowienia 
dotyczące typów 
projektów będą 

zgodne z 
Szczegółowym 

opisem osi 
priorytetowych 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Opolskiego na lata 
20014-2020

Działanie 5.3 

Poddziałanie 
5.3.1

Dziedzictwo kulturowe i kultura

Poddziałanie 
5.3.2

Dziedzictwo kulturowe i kultura na 
obszarach przygranicznych  

Poddziałanie 
5.3.3

Dziedzictwo kulturowe i kultura w 
Aglomeracji Opolskiej

Działanie 5.4 Gospodarka wodno- ściekowa

Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

Działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy 

Działanie  7.1
Aktywizacja zawodowa osób 
pozostaj ących bez pracy realizowana 
przez PUP

Działanie 7.3 Zakładanie działalno ści gospodarczej II kwartał 2015r.

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                      
-wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a takŜe wsparcie 
pomostowe poprzez instrumenty finansowe                                                                                                                 
- pomoc bezzwrotna (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umoŜliwiające 
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a takŜe 
wsparcie pomostowe

Kwota przeznaczona na konkurs  33,5mln PLN

WUP

Działanie 7.4 Wydłu Ŝanie aktywno ści zawodowej IV kwartał 2015r.

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                     
-profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania między innymi nowotworów jelita grubego, piersi, płuc oraz 
szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne;
-opracowanie i wdroŜenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 
miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe;
-programy zdrowotne z uwzględnieniem działań rehabilitacji medycznej.

Kwota przeznaczona na konkurs  16,8 mln PLN

UMWO

Działanie 7.5

Szkolenia, doradztwo dla 
przedsi ębiorców i pracowników 
przedsi ębiorstw oraz adaptacyjno ść 
przedsi ębiorstw

Działanie 7.6
Godzenie Ŝycia prywatnego i 
zawodowego

IV kwartał 2015r.

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                    
-tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w ramach form nieinstytucjonalnych 
(opiekunowie dzienni, nianie);
-pokrycie kosztów opieki/utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;
-aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3 
wynikająca z ich zdiagnozowanych potrzeb.

Kwota przeznaczona na konkurs 10,2 mln PLN                                            

WUP

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

 Brak naborów- projekt realizowany w trybie pozakonkursowym w III kwartale 2015r. 

Nie przewiduje się naboru w 2015r. 

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Efektywno ść energetyczna w MSP

Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Poddziałanie 
2.1.1

Nowe produkty i usługi 

Działanie 7.2
Aktywizacja zawodowa osób 
pozostaj ących bez pracy 

Działanie 3.4

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Priorytet 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Priorytet 6. Zrównowa Ŝony transport na rzecz mobilno ści mieszka ńców

Priorytet 7. Konkurencyjny rynek pracy 

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym w II kwartale 2015r. Alokacja dla 2015r. - 20,7 mln PLN ( 5 185 900,00 EUR).

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Strategie niskoemisyjne

Nie przewiduje się naboru w 2015r. 

Nie przewiduje się naboru w 2015r. 

Nie przewiduje się naboru w 2015r. 

Działanie 2.1

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Efektywno ść eenergetyczna

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gosp odarki

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nowe produkty i usługi w MSP

Brak naborów - projekt realizowany w trybie pozakonkursowym w I oraz III kwartale 2015r.

Brak naborów - projekt realizowany w trybie pozakonkursowym w IV kwartale 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TR YBIE KONKURSOWYM DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJ NEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 NA 20 15 ROK

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Priorytet 1. Innowacje w gospodarce

Priorytet 4. Zapobieganie zagro Ŝeniom

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna
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 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TR YBIE KONKURSOWYM DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJ NEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 NA 20 15 ROK

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Priorytet 1. Innowacje w gospodarce

II kwartał 2015r.,                              

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                             
-rozwój usług opiekuńczych nad osobami zaleŜnymi (w tym starszymi i niepełnosprawnymi)                                   
z uwzględnieniem aspektu jakościowego (w tym deinstytucjonalizacja usług);
-wsparcie rodziny przeŜywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagroŜenia utraty 
moŜliwości opieki nad dziećmi oraz wsparcie pieczy zastępczej;
-poprawa dostępu do mieszkań chronionych/ wspomaganych/ treningowych.                        

Kwota przeznaczona na konkurs 36 mln PLN                                                                                                                                                                               

UMWO

Uszczegółowienia 
dotyczące typów 
projektów będą 

zgodne z 
Szczegółowym 

opisem osi 
priorytetowych 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Opolskiego na lata 
20014-2020

IV kwartał 2015r.           (2 
nabory)

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                    
- działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym;                                                                                                  
-kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, w tym w zakresie szczepień dzieci do drugiego roku Ŝycia; 
diagnostyki i leczenia chorób rozwojowych niemowląt i dzieci, a takŜe wczesnego wykrywania wad 
rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;                                                                                        
- kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi

Kwota przeznaczona na konkurs:                                     
1 nabór 56 mln PLN                                                                
2 nabór 40 mln PLN

UMWO

Uszczegółowienia 
dotyczące typów 
projektów będą 

zgodne z 
Szczegółowym 

opisem osi 
priorytetowych 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Opolskiego na lata 
20014-2020

Działanie 8.2 Wł ączenie społeczne II kwartał 2015r.               

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                          
-programy ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową z zastosowaniem instrumentów m.in. 
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej;
-usługi reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej w szczególności w CIS, KIS, ZAZ, WTZ;
-kompleksowa integracja dzieci i młodzieŜy wymagającej resocjalizacji.

Kwota przeznaczona na konkurs 20 mln PLN                                                                  

UMWO

Uszczegółowienia 
dotyczące typów 
projektów będą 

zgodne z 
Szczegółowym 

opisem osi 
priorytetowych 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Opolskiego na lata 
20014-2020

III kwartał 2015r.

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                          
-wsparcie finansowe dla powstających podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. finansowanie 
załoŜenia/przystąpienia/zatrudnienia w spółdzielni socjalnej;
-świadczenie usług dla wsparcia ekonomii społecznej, w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i dla 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej, zgodnie z podziałem przyjętym w ramach KPRES;
-wsparcie dla osób zagroŜonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów 
ekonomii społecznej;
-podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej;
-koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

Kwota przeznaczona na konkurs 11,3 mln PLN  

WUP

Działanie 9.1

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                                       
-rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz 
umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca 
zespołowa);                                                                                                                                                               
- wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów 
ścisłych;
- korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez kontynuację rządowego 
programu Cyfrowa szkoła (w zakresie komponentu e-nauczyciel, e-szkoła);
- indywidualizacja podejścia do ucznia, m. in. poprzez zapewnienie specjalistycznych narzędzi diagnostyki 
psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
tym uczniów niepełnosprawnych, realizację indywidualnych planów rozwoju;
 - doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego w 
obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a takŜe 
zapewnienia diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metod zindywidualizowanego podejścia do 
ucznia;
- uzupełniająco doradztwo edukacyjno-zawodowe;
- doposaŜenie, wyposaŜenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych w sprzęt do 
nauczania przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenia i eksperymenty oraz sprzęt TIK

Poddziałanie 
9.1.2

Wsparcie kształcenia ogólnego w 
Aglomeracji Opolskiej

Poddziałanie 
9.1.3

Wsparcie edukacji przedszkolnej II kwartał 2015r.

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                              
-rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe zwiększające szanse 
dzieci w ramach edukacji przedszkolnej;
-indywidualizacja pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakup 
specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do placówek wychowania przedszkolnego koniecznych 
do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym dzieci niepełnosprawnych;
-tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu czy adaptacji istniejących 
budynków;
-dostosowanie i doposaŜenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.                                                    

Kwota przeznaczona na konkurs  7,2 mln PLN                                            

WUP

Uszczegółowienia 
dotyczące typów 
projektów będą 

zgodne z 
Szczegółowym 

opisem osi 
priorytetowych 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Poddziałanie 
9.1.4

Wsparcie edukacji przedszkolnej w 
Aglomeracji Opolskiej

Poddziałanie 
9.1.5

Programy pomocy stypendialnej

Działanie 9.2

Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                         
-współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe o charakterze strategicznym i 
praktycznym z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym zwłaszcza z pracodawcami oraz uczelniami 
wyŜszymi, instytucjami rynku pracy;
- kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli, w tym we współpracy z pracodawcami, tj. organizacja staŜy, 
praktyk czy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu, w tym we współpracy z uczelniami i rynkiem 
pracy;
- doradztwo edukacyjno-zawodowe;
- doposaŜenie, wyposaŜenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół kształcenia zawodowego;
 - 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), które są korzystne m.in. dla osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się osobami 
zaleŜnymi;

Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

Działanie 10.1

Poddziałanie 
10.1.1

Infrastruktura ochrony zdrowia w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszka ńców regionu

Poddziałanie 
10.1.2

Infrastruktura usług społecznych III kwartał 2015r.*
 Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                                                                                                                       
-inwestycje w infrastrukturę i wyposaŜenie obiektów słuŜących opiece nad osobami zaleŜnymi, (np. miejsca 
opieki całodobowej, dzienne domy pomocy, mieszkania wspomagane, treningowe).

Kwota przeznaczona na konkurs  75 mln PLN                                            

OCRG

Działanie 10.2
Inwestycje wynikaj ące z Lokalnych 
Planów Rewitalizacji 

Działanie 10.3 E-usługi publiczne III kwartał 2015r.

 Główne typy przedsi ęwzięć:                                                                                                                                
-rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z 
zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej;
-digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla 
regionalnego/lokalnego, a takŜe zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych 
zasobów;
-rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, słuŜących poprawie 
efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. 
podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).

Kwota przeznaczona na nabór 20 mln PLN                                            

UMWO

Działanie 10.4
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej

*
pod warunkiem ukazania si ę 
rozporz ądzenia dot. pomocy 
publicznej

Wsparcie kształcenia zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej

Wsparcie kształcenia zawodowego 

 Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Poddziałanie 
9.2.1

II kwartał 2015r.

Rozwój kształcenia zawodowego

Działanie 8.1

Brak naborów - projekt realizowany w trybie pozakonkursowym w IV kwartale 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Brak naborów - projekt realizowany w trybie pozakonkursowym w II kwartale 2015r. 

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

Priorytet 10. Inwestycje w infrastruktur ę społeczn ą

Uszczegółowienia 
dotyczące typów 
projektów będą 

zgodne z 
Szczegółowym 

opisem osi 
priorytetowych 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Opolskiego na lata 
20014-2020

Poddziałanie 
9.2.2

Poddziałanie 
9.1.1

Wsparcie kształcenia ogólnego

Priorytet 9. Wysoka jako ść edukacji

Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym w II kwartale 2015r. 

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Rozwój edukacji 

Kwota przeznaczona na konkurs 14,8 mln PLN           

WUP

Uszczegółowienia 
dotyczące typów 
projektów będą 

zgodne z 
Szczegółowym 

opisem osi 
priorytetowych 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Opolskiego na lata 
20014-2020

Dostęp do wysokiej jako ści usług 
zdrowotnych i społecznych 

Kwota przeznaczona na nabór  23,8 mln PLN                                            
min. warto ść projektu  100 tys.PLN

WUP

II kwartał 2015r.

Działanie 8.3
Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej

 Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Priorytet 8. Integracja społeczna


