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Zestawienie propozycji projektów parasolowych przygotowanych na poziomie 

województwa opolskiego do ujęcia w Krajowym Planie Odbudowy 

LP. 
NAZWA PROJEKTU 
PARASOLOWEGO 

OBSZAR 
KONCENTRACJI 

PROJEKTÓW 

ZADANIE 
 - zgłoszone fiszki 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 

INWESTYCJI 

1. 

Autostrada A4 – 
kluczowy element 

układu 
komunikacyjnego 

Województwa 
Opolskiego w 

powiązaniu z drogami 
regionalnymi i 

lokalnymi 

Drogi 

 rozbudowa dróg wojewódzkich nr 
409, 408, 423; 

 budowa obwodnicy m. Dobrzeń 
Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 454; 

 ITS na drogach wojewódzkich; 

 budowa obwodnicy południowej 
Opola od ul. Krapkowickiej do ul. 
Popiełuszki; 

 drogi lokalne, w tym na obszarach 
wiejskich celem przeciwdziałaniu 
wykluczeniu transportowemu - 
inwestycje transportowe w drogi 
lokalne obejmują cały obszar 
województwa. 

900 mln EUR 

2. 
Przyjazny i efektywny 
transport zbiorowy – 

Opolskie mobilne! 

Koleje 
[tabor, wymiana linii] 

 zakup taboru kolejowego (27 szt.); 

 rewitalizacja dwóch linii kolejowych 
(Nysa – Brzeg i Opole – Kluczbork); 

 rozwój kolei na terenie Aglomeracji 
Opolskiej powiązanej z zakupem 
nowego taboru oraz realizacją 
inwestycji typu Park&Ride (3 centra 
przesiadkowe); 

 zwiększenie dostępności i 
mobilności mieszkańców - 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
komunikacyjnemu mieszkańców 
regionu. 

350 mln EUR 

3. 
Budowa Odrzańskiej 
Drogi Rowerowej – 

Blue Velo 
Ścieżki rowerowe 

 budowa długodystansowej trasy 
rowerowej o znaczeniu krajowym 
wzdłuż rzeki Odry; 

 długość opolskiego odcinka dla 
rzeki Odry – 143 km i dla Kanału 
Gliwickiego – 20 km, na obszarze 
14 gmin. 

25 mln EUR 
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4. 
Wzrost kompetencji 

szansą na rozwój 
 

Edukacja  
[kształcenie 
ustawiczne] 

 indywidualne wsparcie doradcze 
pracowników; 

 wsparcie przedsiębiorców w zakresie 
wzrostu umiejętności pracowników, 
rozwoju przedsiębiorczości, udziału 
w programach unijnych w zakresie 
współpracy handlowej oraz 
inwestycyjnej a także naukowej; 

 dofinansowanie szkoleń 
podnoszących kompetencje i 
kwalifikacje zawodowe oraz 
szkolenia szyte na miarę potrzeb; 

 przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej uświadamiającej 
konieczność kształcenia 
ustawicznego, otwartości na zmianę 
zwłaszcza w kontekście możliwości 
wystąpienia siły wyższej. 

22,7 mln EUR 

1.  
5. 

 

Opolska Edukacja – 
wyzwania przyszłości 

 

Edukacja 
[modernizacja 
infrastruktury 

edukacyjnej, nowe 
formy            i 

metody pracy z 
uczniami] 

 modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej, w tym IT; 

 wyposażenie szkół w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne; 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli  
i wprowadzanie nowych form i 
metod pracy  
z uczniami; 

 rozwój mobilności kadry edukacyjnej  
i promowanie idei  uczenia się przez 
całe życie (long-life learning); 

 podniesienie u uczniów kompetencji 
kluczowych i uniwersalnych, 
niezbędnych do funkcjonowania na 
rynku pracy oraz rozwój 
indywidualnego podejścia do ucznia, 
w szczególności ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi; 

 zwiększenie jakości edukacji w 
regionie (obejmuje wszystkie 
potrzeby szkół zgłoszone przez 
jednostki samorządu terytorialnego 
oraz Samorząd Województwa 
Opolskiego). 

195,0 mln EUR 

6. 

Na pomoc pomocy w 
kryzysie - wsparcie 

organizacyjne 
jednostek pomocy 

społecznej oraz osób 
zagrożonych 

marginalizacją 
społeczną w 

Polityka społeczna 

 usługi kuriera społecznego; 

 szkolenia dla kadry pomocy 
społecznej; 

 utworzenie/dostosowanie mieszkań 
chronionych i wspomaganych dla 
osób potrzebujących wsparcia  w 
codziennym funkcjonowaniu; 

137 mln EUR 
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województwie 
opolskim 

 utworzenie mieszkań chronionych 
dla wychowanków m.in. pieczy 
zastępczej 

 utworzenie ośrodków wsparcia dla 
osób starszych i z 
niepełnosprawnościami; 

 odbudowa potencjału PES w obliczu 
kryzysu; 

 zwiększenie dostępności do usług 
społecznych w województwie; 

 zmniejszenie wykluczenia 
społecznego w szczególności osób 
starszych oraz osób z 
niepełnosprawnościami. 

7. 

Parasol dla systemu 
ochrony zdrowia w 

województwie 
opolskim 

 

Zdrowie 
 

 zmiany organizacyjne w jednostkach 
ochrony zdrowia w postaci m.in. 
rozgęszczenia łóżek; 

 zakup sprzętu i wyposażenia, m.in. 
ambulansów do bezpiecznego 
transportu chorych, łóżek 
zapewniających bezpieczeństwo i 
łatwych do dezynfekcji, systemów do 
dekontaminacji i sterylizacji, 
urządzeń do wykonywania testów; 

 reorganizacja systemu opieki 
zdrowotnej zarówno w obszarze 
systemowym jak i organizacyjnym 
(m.in. oddzielenie administracji od 
części medycznej, budowę 
sanitariatów przy salach chorych, 
budowa śluz zabezpieczających; 

 sprawniejsza obsługa pacjenta, m.in. 
elektroniczna i telefoniczna 
rejestracja, kioski do rejestracji na 
terenie szpitala, opaski prowadzące 
pacjenta po obszarze świadczeń; 

 zwiększenie zakresu  e- usług i 
telemedycyny m.in. serwery, sieci, 
odpowiednie komputery i tablety dla 
użytkowników; 

 system zachęt dla białego personelu, 
system szkoleń i zamawianych 
specjalizacji w obszarze białego 
personelu;  

 realizacja programów polityki 
zdrowotnej; 

 objęcie wsparciem wszystkich 
podmiotów leczniczych z woj. 
opolskiego; 

275 mln EUR 
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 zwiększenie dostępności do usług 
zdrowotnych w województwie. 

8. 
Opolskie w Internecie 
– Administracja bliska 

Obywatelowi 

Transformacja 
cyfrowa w 

administracji 
publicznej 

 budowa elektronicznej administracji 
publicznej - wdrożenie systemu 
Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentacją w JST i w ich 
jednostkach podległych wraz z 
utworzeniem platformy zarządzania i 
komunikacji województwa 
opolskiego; 

 cyfryzacja baz danych i elektronizacja 
procesów w JST i w ich jednostkach 
podległych; 

 utworzenie regionalnej serwerowni 
(Regionalne Centrum Przetwarzania 
Danych) - zasilane zieloną energią 
(OZE) pozyskaną z paneli 
fotowoltaicznych; 

 utworzenie sieci szerokopasmowej 
celem rozbudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej 
(światłowodowej) na terenie całego 
województw celem przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu; 

 utworzenie Centrum Kompetencji 
Cyfrowych ze wsparciem 
szkoleniowo doradczym, którego 
zadaniem będzie stworzenie sieci 
wsparcia kompetencji w obszarze 
transformacji cyfrowej dla 
administracji i przedsiębiorców; 

 wdrożenie profesjonalnego portalu i 
aplikacji turystycznej VisitOpolskie.pl 
oraz realizacja badań ruchu 
turystycznego. 

130 mln EUR 

9. 
Inwestycje i usługi w 

opolskiej kulturze 
KULTURA 

 podniesienie atrakcyjności, 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego przeciwdziałanie 
wykluczeniu kulturowemu na 
terenie całego województwa; 

 wzmocnienie infrastruktury 
kulturalnej w celu podniesienia 
atrakcyjności regionu oraz dbałości o 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, w tym remont Pomnika 
Czynu Powstańczego i Amfiteatru na 
Górze św. Anny oraz modernizacja i 

276,2 mln EUR 
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rozbudowa Muzeum Czynu 
Powstańczego na Górze św. Anny; 

 projekty rewitalizacyjne związane z 
infrastrukturą kulturową, w tym 
infrastrukturą wiejską, renowacja i 
konserwacja obiektów zabytkowych; 

 budowa wspólnego dla WSIK 
multimedialnego magazynu 
studyjnego do przechowywania 
zgromadzonych zabytków; 

 rozszerzenie działań w zakresie 
edukacji kulturowej Opolszczyzny; 

 utworzenie wspólnej platformy 
biletowej (e-Bilet) dla WSIK. 

10. 
Centra Rozwoju 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej 

TURYSTYKA 

 działania informacyjne, 
popularyzacyjne i promocyjne 
walorów turystyczno-krajoznawczych 
Polski w ciągu biegu rzeki Odry wraz z 
jej dopływami i zbiornikami 
retencyjnymi wykorzystywanymi na 
cele turystyczne i rekreacyjne a także 
ochronę dziedzictwa hydrotechniki, 
żeglugi i kultury wodniackiej; 

 budowa i rozbudowa infrastruktury 
do żeglugi i sportów wodnych; 

 powstanie Centrów Rozwoju 
Turystyki i Rekreacji 
skoordynowanych w zakresie 
promocji i informacji turystycznej; 

 inwestycje realizowane na terenie 
całego województwa opolskiego. 

51,9 mln EUR 

11. Opolski Zielony Ład 

Termomodernizacja 
i OZE, budynki 

jednorodzinne i 
gazyfikacja,  

Zakup autobusów 
elektrycznych 

[Opole, Kędzierzyn-
Koźle, Nysa, 

Kluczbork, Strzelce 
Opolskie, Brzeg] 

 
Zbiorniki wodne 

Opracowanie i wdrożenie nowej 
strategii województwa w zakresie 
zasobooszczędnej, niskoemisyjnej i 
konkurencyjnej gospodarki 

 wymiana nieefektywnych źródeł 

ciepła;  

 termomodernizacja budynków 

(budynki mieszkalne, użyteczności 

publicznej oraz JST;  

 stworzenie warunków i 

wykorzystanie OZE (m.in. Słoneczna 

Opolszczyzna);  

 rozbudowa sieci ciepłowniczych i 

gazowych; 

 poprawa bezpieczeństwa; 

 edukacja ekologiczna; 

1 269 mln EUR 
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 powstawanie stacji ładowania oraz 

zakup bezemisyjnych (118 szt.)  i 

niskoemisyjnych pojazdów (35 szt.); 

 rozwój ścieżek rowerowych; 

 rozwój transportu publicznego; 

 rozwój terenów zielonych; 

 działania z zakresu gospodarki o 

obiegu zamkniętym. 

Zielone Dobre Praktyki Samorządowe – 
modernizacja budynków wraz z 
projektem budynku demonstracyjnego 
administracji samorządowej 
województwa opolskiego 

 termomodernizacja istniejących 

budynków administracji 

samorządowej województwa 

(budynki przy ul. Hallera, ul. 

Piastowskiej, oraz Oleskiej); 

 stworzenie projektu 

demonstracyjnego stanowiącego 

przykład dobrych zielonych praktyk 

poprzez promocję wykorzystania 

OZE w budynkach samorządu 

województwa. 

Przeciwdziałanie skutkom suszy i 
powodzi w Województwie Opolskim 

 budowle inżynierskie pozwalające 

kumulować wodę, spełniające 

funkcje przeciwpowodziowe i 

zapobiegające skutkom suszy 

(zbiornik retencyjny Włodzienin, 

Polder Żelazna etap II, Zbiornik na 

rzece Osobłoga, retencja na rzece 

Ścinawa Nyska, retencja na rzece 

Cielnica w Siedlcu); 

 podniesienie walorów turystycznych 

wokół zbiorników. 

Odrzańska Droga Wodna 

 udrożnienie rzeki Odry jako toru 

komunikacyjno-transportowego – 

podniesienie klasy żeglowności; 

 kontynuacja działań związanych 

z bezpieczeństwem 

przeciwpowodziowym mieszkańców 

Województwa (zabezpieczenie 

Kędzierzyna-Koźle i Reńskiej Wsi, 



  7  
 

LP. 
NAZWA PROJEKTU 
PARASOLOWEGO 

OBSZAR 
KONCENTRACJI 

PROJEKTÓW 

ZADANIE 
 - zgłoszone fiszki 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 

INWESTYCJI 

a także  Krapkowic wraz z kanałem 

Ulgi na rzece Odrze). 

12. 
Innowacyjna i 
konkurencyjna 
Opolszczyzna 

Innowacyjność 
gospodarcza/ 

uczelnie 

Wsparcie procesu wdrażania innowacji 
(w tym rozwój i wsparcie sektora nauki) 

 inwestycje związane z budową, 

rozbudową, zakupem wyposażenia 

dla zaplecza B+R; 

 tworzenie inteligentnej 

infrastruktury (m.in. w zarządzaniu 

produkcją i usługami); 

 rozbudowanie infrastruktury 

badawczo-naukowej (m.in. 

uruchomienie  Centrum Badawczo-

Rozwojowego); 

 wsparcie rozwoju produkcji 

wyrobów dedykowanych, 

dystrybuowanych lokalnie (skrócenie 

łańcucha dostaw); 

 wykorzystanie odpadów 

pochodzących z różnych gałęzi 

produkcji rolniczej, ogrodniczej, 

leśnej i przetwarzania żywności; 

 wsparcie biotechnologii wiązania i 

przetwarzania ditlenku węgla, jako 

element przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym – jako efekt 

współdziałania sektora B+R. 

Promocja regionu i 
umiędzynarodowienie gospodarki  

 organizacja misji wyjazdowych i 

przyjazdowych, konferencji 

regionalnych i ogólnokrajowych; 

 prezentacja gospodarcza potencjału 

województwa (wydarzenia krajowe 

i zagraniczne); 

 organizacja programów dla młodych 

przedsiębiorców; 

 tworzenie infrastruktury, 

przygotowanie i uzbrojenie nowych 

terenów inwestycyjnych na terenie 

województwa opolskiego; 

 wsparcie i profesjonalizacja procesu 

obsługi inwestora; 

 tworzenie infrastruktury służącej 

rozwojowi i promocji 

przedsiębiorczości (m.in. inkubatory 

i akademie przedsiębiorczości, 

zaplecze wdrożeniowo-biurowe dla 

60 mln EUR 
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MŚP, lokalne inicjatywy służące 

rozwojowi przedsiębiorczości) w 

całym województwie; 

 międzynarodowa promocja marek 

produktowych (poprzez: 

dofinansowanie udziału w targach, 

wystawach, misjach gospodarczych, 

konferencjach oraz usługi doradcze). 

13. 

Zwiększenie 
aktywności 

zawodowej w 
regionie 

Rynek pracy 

 modernizacja infrastruktury 
budynków stanowiących siedzibę  
instytucji rynku pracy, polityki  
społecznej i wsparcia edukacji w 
zakresie IT i zielonej transformacji 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 ochrona istniejących i nowo 
tworzonych miejsc pracy poprzez 
poprawę warunków i środowiska 
pracy; 

 świadczenie kompleksowych usług w 
zakresie: doradztwa edukacyjnego, 
zawodowego, świadczeń 
społecznych ekonomii społecznej 
oraz przedsiębiorczości, wsparcia 
cudzoziemców; 

 projekt zakładając kompleksowe, 
spójne podejście do realizacji polityki 

209,9 mln EUR 
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rynku pracy w regionie przyczyni się 
do zwiększenia aktywności 
zawodowej mieszkańców oraz 
zmniejszenia bierności w zakresie 
podejmowania pracy. 

14. 

Centra dialogu 
społecznego i 

aktywizacji 
obywatelskiej 

Dialog społeczny 

Utworzenie 8 centrów miejsc do debat i 
konsultacji społecznych w oparciu o 
wojewódzką radę dialogu społecznego, 
w tym: zatrudnienia koordynatorów 
centrów, miesięczne koszty utrzymania 
centrów, wyposażenie niezbędnego do 
prowadzenia centrów, kompleksowa 
promocji działań centrów, szkolenia 
osób pracujących oraz beneficjentów i 
partnerów.  

1,3 mln EUR 

OGÓŁEM: 
3 903,0 mln 

EUR 

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie fiszek projektowych zgłoszonych przez 

departamenty merytoryczne UMWO, WUP, OCRG oraz JST województwa opolskiego. 


