
 
 

 

 
 

Działania Samorządu Województwa Opolskiego w walce z COVID-19 

- stan na 1.06.2020 r. 

 

- 315 600 000 PLN – taką kwotę z funduszy unijnych już rozdysponowano 

na pomoc w poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego  

i ekonomicznego mieszkańców regionu 
 

 

I. ZDROWIE   (w tym OSP) – 85,9 mln PLN 

ALOKACJA  85,9 mln PLN - dofinansowanie zakupu sprzętu i środków 

ochrony osobistej, w tym: 

44,8 mln PLN - zwiększenie wsparcia dla szpitali w ramach Poddziałania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców 

regionu 

33,5 mln PLN - projekt pt. Opolskie przeciw COVID-19  

7,6 mln PLN - zwiększenie wsparcia dla projektów realizowanych w Działaniu 8.1 

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 

 

II. PRZESIĘBIORCZOŚĆ – 204,1 mln PLN 
 

1.  Działania realizowane przez OCRG: 
 

 POŻYCZKA OBROTOWA Z KARENCJĄ W SPŁACIE KAPITAŁU 

ALOKACJA: 51,3 mln PLN  

Pożyczki udzielane przez: 

 Opolski Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 

 Fundacja Rozwoju Śląska. 

Dodatkowe informacje: 

 19.05.2020 r. BGK będzie miał środki na koncie, 

 DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 pożyczka do 500 tys. PLN, 

 CEL: na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, potrzeb obrotowych 

charakterystycznych dla prowadzonej działalności gospodarczej, 



 
 

 

 
 

 okres kredytowania – do 4 lat, 

 karencja w spłacie kapitału: 12 m-cy, 

 oprocentowanie – oparte na stopie referencyjnej i marży od 3% w skali roku. 

 

 NOWY PRODUKT: DOTACJA OBROTOWA  

ALOKACJA: 27 mln PLN 

Dodatkowe informacje: 

 DLA KOGO: mikro i małe przedsiębiorstwa,  

 aktualnie przyjęte założenia: 

─ które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego 

1 miesiąca w 2020 roku (np. marzec) w porównaniu z obrotami z analogicznym 

okresem w 2019 roku, a w przypadku gdy odniesienie się do analogicznego okresu 

nie jest możliwe z uwagi na krótszy okres istnienia podmiotu – w porównaniu z 

grudniem 2019 roku, 

─ kwota maksymalna: 100 tys. PLN dla mikro, 150 tys. PLN dla małych 

przedsiębiorstw, 

─ CEL: na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, potrzeb obrotowych 

charakterystycznych dla prowadzonej działalności gospodarczej,  

─ planowane uruchomienie – czerwiec 2020 r. 

─ szczegółowe warunki wsparcia są obecnie uzgadniane z Ministerstwem Funduszy 

i Polityki Regionalnej. 
 

 DORADZTWO PRAWNE 

Dodatkowe informacje: 

 DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 2 tys. PLN dla przedsiębiorcy, 

 100% dofinansowania, 

 doradztwo prawne dla MŚP dotkniętych skutkami społeczno-gospodarczymi COVID-19 

udzielane przez Instytucje Otoczenia Biznesu 

 

2. Działania realizowane przez WUP: 
 

ALOKACJA: 114,8 mln PLN, w tym: 

─ RPO WO 2014-2020:  70,1 mln PLN 

─ POWER:   44,7 mln PLN  
 

 



 
 

 

 
 

 DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

Dodatkowe informacje: 

 DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 WARUNEK: wykazanie spadku obrotów gospodarczych, 

 uzależnienie dofinansowania (od 50 do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia + 

składki na ubezpieczenia społeczne %), od spadku obrotów (o co najmniej 30 %) 

 na ten moment wsparcie na okres nie dłuższy niż 3 m-ce, 

 konieczność prowadzenia działalności przez ten okres. 

 

 

 DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 

NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW 

Dodatkowe informacje: 

 DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 WARUNEK: wykazanie spadku obrotów gospodarczych, 

 uzależnienie dofinansowania (od 50 do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia + 

składki na ubezpieczenia społeczne %), od spadku obrotów (o co najmniej 30 %) 

 na ten moment wsparcie na okres nie dłuższy niż 3 m-ce, 

 konieczność prowadzenia działalności przez ten okres, 

 

 

 DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Dodatkowe informacje: 

 WARUNEK: wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej, 

 uzależnienie dofinansowania (od 50 do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia + 

składki na ubezpieczenia społeczne %), od spadku przychodów (o co najmniej 30 %), 

 na ten moment wsparcie na okres nie dłuższy niż 3 m-ce, 

 konieczność utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez ten 

okres. 

 



 
 

 

 
 

3. Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju  
 

 Środki z reużycia RPO WO 2007-2013: POŻYCZKA OBROTOWA 

ALOKACJA: 11 mln PLN 

Dodatkowe informacje: 

 DLA KOGO: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

 pożyczka do 50 tys. PLN, 

 CEL: na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, potrzeb obrotowych 

charakterystycznych dla prowadzonej działalności gospodarczej, 

 okres kredytowania – do 4 lat, 

 oprocentowanie – oparte na stopie referencyjnej i marży od 3% w skali roku. 

 

III. SPOŁECZEŃSTWO – 25,6 mln PLN 
 

DOŻYWIANIE:             

51 GMIN + MIASTO OPOLE – 2,3 mln PLN 

2 387 266 PLN dofinansowania UE w ramach projektów realizowanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej i Miasto Opole  

KURIERZY SPOŁECZNI:             

41 GMIN – 1,4 mln PLN 

1 428 761,65 PLN dofinansowania UE w ramach projektu realizowanego przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej 

OSP NA RZECZ MIESZKAŃCÓW:             

160 JEDNOSTEK OSP – 2,6 mln PLN 

528 JEDNOSTEK OSP – 4,0 mln PLN 

2,6 mln PLN - projekt pt. Doposażenie jednostek OSP Województwa Opolskiego w sprzęt 

służący przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 

4 mln PLN - projekt pt. Opolskie przeciw COVID-19 (w zakresie wsparcia OSP) 



 
 

 

 
 

15 maja – Podjęcie przez Zarząd Województwa Opolskiego decyzji o dofinansowaniu 

projektu: Doposażenie jednostek OSP Województwa Opolskiego w sprzęt służący 

przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:    

29 GMIN - 781 tys. PLN 

780 781,50 PLN dofinansowania UE w ramach projektu realizowanego przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej 

DOMY DZIECKA:      

22 DOMY DZIECKA – 908 tys. PLN 

907 900,00 PLN dofinansowania UE w ramach projektów realizowanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej i Miasto Opole 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - 17 Domów Dziecka (wykaz w Załączniku nr 4): 

o 190 laptopów z oprogramowaniem,  

o 12 urządzeń wielofunkcyjne,  

o 190 myszek,  

o 10 głośników bezprzewodowych,  

o 10 słuchawek 

Miasto Opole - 5 Domów Dziecka:  

o 68 laptopów,  

o 68 pakietów office,  

o usługi dostępu do internetu w każdym urządzeniu (przez 9 miesięcy), 

o 5 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka kolorowa wraz ze skanerem). 

o  

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: 

 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – telefon zaufania – telefoniczna pomoc dla ofiar 
przemocy w związku z COVID-19,  
8.05. – termin uruchomienia telefonu zaufania, 
 
Miasto Opole – 4 psychologów – infolinia - pomoc dla osób przebywających w kwarantannie 
/potrzebujących wsparcia w związku z epidemią COVID-19. 
 

 



 
 

 

 
 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE  

 -  44 SZKOŁY – 8,1 mln PLN (projekt pozakonkursowy) 

Projekt pozakonkursowy Województwa Opolskiego:  

OP@OLSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża!  

5,5 mln PLN 

26 liceów (spoza AO) doposażonych w sprzęt komputerowy i interaktywny 

932 wspartych nauczycieli 

 

1 czerwca  – planowane zwiększenie zakresu projektu m.in. o obszar Aglomeracji Opolskiej: 

2,6 mln PLN 

18 liceów (w tym 17 z AO) doposażonych w sprzęt komputerowy i interaktywny  

756 wspartych nauczycieli 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

5,6 mln PLN - przesunięcie oszczędności w ramach projektu realizowanego przez 
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 

25 maja – wybór do dofinansowania projektu Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji: 

Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2 (14,37 mln PLN), w którym zostaną 

dokonane zmiany związane z przeznaczeniem części środków na przeciwdziałanie skutkom 

COVID-19. 

 

Zarząd Województwa Opolskiego planuje wsparcie 54 szkół z terenu województwa. 

Decyzja uzależniona jest od zmian Wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej w obszarze edukacji, które umożliwią zakup sprzętu komputerowego  

i specjalistycznych programów nauczania. 

 
 
Opracowanie: 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych / Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
Opole, 01 czerwca 2020 r.  


