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Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
koniec roku to czas podsumowań i weryfikacji efektów naszej dotychczasowej pracy m.in.
w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych
w regionie. Dokonując bilansu roku 2008,
z satysfakcją stwierdzam, iż możemy zaliczyć go do
udanych.
Kończąc ten rok zamykamy ważny rozdział
w realizacji funduszy strukturalnych w Polsce
i w naszym regionie.
Po pierwsze, finalizujemy rozliczenie okresu
programowania 2004-2006, podczas którego tylko
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) trafiło na Opolszczyznę ponad 300 mln złotych. Realizację tej
perspekt y w y finansowej podsumowaliśmy
uroczyście 29 września br., podczas gali Konkursu
„Opolskie Euro 2008”.
Po drugie, zamykamy pierwszy rok wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO
WO 2007-2013). W 2008 roku realizacja programu
nabrała tempa, i nie tylko jako jedni z pierwszych
w kraju rozpoczęliśmy nabory projektów, ale też
osiągnęliśmy dobre wyniki w zakresie liczby
podpisanych umów, a nawet pierwszych płatności
dokonanych na rzecz beneficjentów.
Systematycznie realizowaliśmy konkursy
zaplanowane w harmonogramie naborów
w ramach RPO WO 2007-2013, i mimo pewnych
opóźnień, wynikających m. in. z braku odpowiednich
krajowych uregulowań prawnych, intensywnie
pracowaliśmy, aby unijne pieniądze sprawnie
płynęły do beneficjentów.
W czwartym kwartale br. podjęliśmy
ostateczną decyzję o przyznaniu środków unijnych
opolskim przedsiębiorcom, których projekty uzyskały
najlepsze noty w konkursach do poddziałań 1.1.2
Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach oraz 1.4.1
Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez przedsiębiorstwa RPO WO 2007-2013.
Pierwsze umowy z firmami zostały podpisane
7 listopada br. Ponieważ wzmocnienie potencjału

Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego

gospodarczego województwa jest jednym z naszych
najważniejszych zadań, cieszymy się, że pieniądze
dla przedsiębiorstw przestały funkcjonować tylko
w dokumentach i wkrótce zasilą gospodarkę
naszego regionu.
Ponadto, w listopadzie br. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnego indywidualnego projektu
kluczowego, dotyczącego przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym
Olszowa. Inwestycja ta jest jednym z największych
projektów, które będą realizowane w ramach RPO
WO 2007-2013.
Pragnąc podzielić się z Państwem naszymi
sukcesami, przekazuję czwarty numer biuletynu
„Opolskie w Unii”, którego celem jest zaprezentowanie efektów naszej dotychczasowej pracy
oraz bieżących doświadczeń w zakresie realizacji
RPO WO 2007-2013. W biuletynie znajdą Państwo
rów n i e ż k i l ka wa r to ś c i ow yc h w s ka zówe k
w kontekście przygotowania się do najbliższych
naborów wniosków.
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Efekty realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w województwie opolskim (ZPORR)
Rozmowa z Józefem Kotysiem, Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego
A.D. ZPORR był największ ym programem
współfinansowanym z Unii w naszym regionie.
Samorząd Województwa miał swój czynny udział
w jego realizacji. Jak przebiegało wdrażanie
programu?

Józef Kotyś, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Anna Dudek: Dobiega końca realizacja programów
pomocowych dostępnych w ramach Narodowego
Planu Rozwoju na lata 2004 - 2006, współfinansowanych przez Unię Europejską. Jak województwo
opolskie wykorzystało środki pozyskane z funduszy
unijnych?
Józef Kotyś: W latach 2004-2006 na Opolszczyznę
trafiło w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności ponad 1 mld złotych. Pieniądze zostały
wydane na projekty związane ze wsparciem
konkurencyjności gospodarki, poprawą infrastruktury
drogowej, edukacyjnej, a także na walkę z bezrobociem
i marginalizacją społeczną. Zrealizowaliśmy też wiele
inwestycji uwzględniających aspekt środowiskowy,
co dało nam drugie miejsce w kraju w zakresie
przeznaczenia środków na inwestycje w ochronę
środowiska naturalnego. Niemal codziennie mamy
okazję zetknąć się z inwestycjami dofinansowanymi
przez Unię Europejską - jeździmy lepszymi drogami,
mamy szerszy dostęp do aparatury medycznej,
młodzież i dzieci uczą się w lepszych warunkach, firmy
zakupiły nowoczesny sprzęt i wprowadziły innowacyjne
rozwiązania techniczne i organizacyjne. Oznaczone
charakterystycznymi unijnymi flagami przypominają
nam, że Unia Europejska wspiera nas w rozwoju
i tworzeniu lepszych warunków życia w regionie.

J. K. W ramach realizacji ZPORR rozdysponowaliśmy
ponad 281,3 mln złotych (stan na 31.10.2008 r.)
Program od początku realizacji cieszył się dużym
zainteresowaniem beneficjentów. W części obszarów
realizacji ZPORR osiągnęliśmy duże sukcesy na tle kraju:
np. pierwsi zaczęliśmy wypłacać stypendia dla uczniów
i studentów w ramach działania 2.2 ZPORR. Wsparcie
finansowe udzielone w jego ramach trafiło do 18 413
uczniów i studentów z województwa opolskiego.
Świetnie poradziliśmy sobie także z płatnościami,
szczególnie w II Priorytecie Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach ZPORR. W ramach
programu beneficjenci złożyli w sumie 1074 wnioski na
kwotę trzykrotnie przekraczają alokację dla naszego
województwa. Podpisano 361 umów o dofinansowanie
projektów, które zostały zrealizowane bez większych
problemów. Na chwilę obecną rozliczyliśmy już ponad
98% zakontraktowanych środków.
A.D. Jeszcze w październiku 2008 r. województwo
opolskie otrzymało z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego dodatkowe środki z oszczędności,
które powstały przy realizacji ZPORR. Jak zagospodarowano tę kwotę?
J. K. Kwota 11,26 mln złotych z tzw. nadkontraktacji
programu zostanie przeznaczona na wsparcie
projektów tzw. „twardych” w ramach I i III Priorytetu
ZPORR. Dofinansowanie otrzyma 9 nowych projektów,
zaś 5 projektom już realizowanym ze środków
programu zostanie zwiększone dofinansowanie.
Dodatkowe pieniądze są ważne, ale cieszę się, że oprócz
wymiaru praktycznego ZPORR, w postaci wielu
wspaniałych inwestycji, zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie, które pozwoliło nam sprawnie uruchomić nasz
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013.
A.D. Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała:
Anna Dudek
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
UMWO
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Uroczyste podsumowanie wdrażania Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Gala Konkursu „Opolskie Euro 2008”

W związku z podsumowaniem okresu
programowania 2004 - 2006, Zarząd Województwa
Opolskiego wraz z Wojewodą Opolskim, wzorem
ubiegłego roku, zorganizował konkurs promujący
najlepsze praktyki w realizacji przedsięwzięć
dofinansowanych ze środków ZPORR pn.: „Opolskie
Euro 2008”.
Celem konkursu jest promowanie projektów przyczyniających się w sposób szczególny do rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu, a także promocji
przedsiębiorczości na Opolszczyźnie.
Kapituła konkursu, której przewodniczyli Marszałek
Województwa - Józef Sebesta oraz Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, przyznała nagrody w pięciu
kategoriach:
1. W kategorii „rozwój regionalny" największą ilość
punktów oraz tytuł „Opolskie Euro" otrzymał projekt
„Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdza Nysa”,
którego realizatorem była Gmina Nysa.
2. W kategorii „rozwój lokalny" zwycięzcą został
projekt „Odbudowa ratusza miejskiego w Głubczycach", zgłoszony przez Gminę Głubczyce.
3. W kategorii „rozwój zawodowy i zatrudnienie"
kapituła najwięcej punktów przyznała Oddziałowi
Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska
Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych
i Budowlanych w Opolu, który zgłosił projekt pt.
„Ośrodek Monitorowania Kwalifikacji i Potrzeb
Szkoleniowych na Rynku Pracy".

4. W kategorii „innowacyjność" największą ilością
punktów otrzymał projekt Instytutu Ciężkiej Syntezy
Organicznej „Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu,
pn.: „Platforma Innowacji Technologicznej Regionu
Opolszczyzny".
5. W kategorii „przedsiębiorczość" tytuł „Opolskie
Euro" otrzymała firma „Bioenergy" Agnieszka Burtny
i Spółka s.j. za projekt „Wzmocnienie i ugruntowanie
pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Bioenergy".
Organizatorzy konkursu - marszałek i wojewoda przyznali ponadto trzy nagrody specjalne. Ich
laureatami zostali beneficjenci, którzy najsprawniej
rozliczyli swoje projekty. Nagrody trafiły do: Centrum
Turystyki i Rekreacji w Namysłowie (nagroda wojewody)
oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za „Nyski
Projekt Inwestycyjny", jak również do Spółki
„Kardiologia" ze Strzelec Opolskich (nagrody specjalne
marszałka).
Nagrody zostały wręczone laureatom 29 września br.,
podczas uroczystej gali, która miała miejsce w Teatrze
im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Laureaci nagród
w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe
statuetki „Opolskie Euro" oraz certyfikaty „Opolskie
Euro".
Pozostali nominowani w poszczególnych kategoriach
otrzymali dyplomy z wyróżnieniem w konkursie
„Opolskie Euro" (A.D.)

Laureaci i organizatorzy Konkursu „Opolskie Euro 2008”
Opolskie w Unii - grudzień 2008
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Zmiany w dokumentach
programowych RPO WO 2007-2013
9 października br. Zarząd Województwa
Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2438/2008
Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 20072013 (Uszczegółowienie) wersja nr 5.
Do wersji nr 5 dokumentu zostały wprowadzone
zmiany polegające m.in. na:
usunięciu w całości Załącznika nr 8 Demarkacja
RPO WO 2007-2013 z innymi programami
wdrażanymi w latach 2007-2013,
zaktualizowaniu zapisów w podrozdziale 2.6
w zakresie zmiany niektórych wytycznych MRR,
m.in. jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz programowania działań dotyczących mieszkalnictwa,
zaktualizowaniu Załącznika nr 3 Tabela wskaźników
produktu i rezultatu na poziomie działań
i poddziałań RPO WO 2007-2013,
weryfikacji Załącznika nr 5 Kryteria wyboru
projektów (wyboru finansowanych operacji)
w ramach RPO WO 2007-2013, polegającej
na dokonaniu zmian zapisów k r yteriów
merytorycznych I stopnia uniwersalnych
dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 20072013 oraz kryteriów szczegółowych dla:
Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne,
Poddziałania 4.1 Infrastruktura wodnościekowa i gospodarka odpadami.

Szczegółowe informacje oraz nową wersję
dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce
Przygotowanie wniosku.

12 listopada 2008 r. Zarząd Województwa
Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2554/2008,
„Zintegrowany Plan Komunikacji Funduszy
Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach
2007-2015”. Dokument stanowi podstawę do
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach programów operacyjnych
realizowanych w latach 2007-2013 w województwie
opolskim, w szczególności dla przedsięwzięć
podejmowanych w zakresie informacji i promocji
RPO WO 2007-2013.
Dokument znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce
Informacja, promocja, szkolenia / Dokumenty
i wytyczne .

Szczegółowe informacje oraz nową wersję
dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce
Dokumenty programowe/Uszczegółowienie
RPO WO 2007-2013.

9 października br. Zarząd Województwa
Opolskiego przyjął:
Uchwałą nr 2436/2008 Vademecum dla
beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom I Informacje ogólne wersja nr 4,
Uchwałą nr 2437/2008 Vademecum dla
beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom II Przygotowanie i wybór projektów w ramach
RPO WO 2007-2013 wersja nr 4.
Wprowadzone do wersji nr 4 zmiany wynikają
przede wszystkim z doprecyzowania zapisów,
rekomendacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
oraz dostosowania do obowiązujących wytycznych
i przepisów prawa.
Opolskie w Unii - grudzień 2008
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Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO
WO 2007-2013 - podstawowe informacje
W dokumentach programowych w zakresie
realizacji RPO WO 2007-2013 często pojawia się
termin „kwalifikowalność kosztów” lub
„kwalifikowalność wydatków”. Jak należy rozumieć
termin „wydatek kwalifikowany”? Na co warto
zwrócić uwagę przy wyliczaniu kosztów kwalifikowanych projektu?
W ramach RPO WO 2007-2013 wydatek
kwalifikowalny to wydatek lub koszt poniesiony przez
beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach
RPO WO 2007-2013, który kwalifikuje się do całkowitej
lub częściowej refundacji ze środków Unii Europejskiej
lub publicznych źródeł krajowych przeznaczonych na
realizację w/w programu. Powyższa definicja oznacza, iż
beneficjent będzie mógł się ubiegać o częściowy zwrot
(w zależności od wartości procentowej
dofinansowania) kosztów projektu będących kosztami
kwalifikowanymi.
Warto zaznaczyć, iż wydatki kwalifikowane podlegają
określonym zasadom kwalifikowalności. Wydatek,
zostanie zakwalifikowany do współfinansowania jeśli
spełnia łącznie następujące warunki:
a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności
wydatków (okres kwalifikowalności wydatków
dla poszczególnych działań RPO WO 2007-2013 jest
wskazany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 w rubrykach pn. „dzień
rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków”),
b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego oraz postanowieniami RPO WO 2007-2013,
c) jest zgodny z kategoriami wydatków wskazanych
we wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącym integralną część umowy (wydatek, którego
beneficjent nie wskazał we wniosku nie może
zostać uznany za kwalifikowany),
d) jest niezbędny do realizacji projektu i został
poniesiony w związku z realizacją projektu (wydatki
niezasadne, nie mające uzasadnienia w projekcie,
nawet jeśli zostaną wpisane do wniosku
o dofinansowanie, mogę zostać uznane za
niekwalifikujące się do współfinansowania),
e) został dokonany w sposób oszczędny, tzn.
w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania
założonych efektów przy jak najniższej kwocie
wydatku. Zasadę tą uznaje się za spełnioną, gdy
wydatek został dokonany w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych, natomiast jeżeli został
dokonany w innym trybie, to ciężar udowodnienia
zachowania tej zasady spoczywa na podmiocie
ponoszącym wydatek (zasada efektywnego
zarządzania finansami),
f) został należycie udokumentowany (dowodem

poniesienia wydatku jest faktura lub inny
dokument księgowy o równoważnej wartości
dowodowej wraz z dowodami zapłaty),
g) nie podlega wyłączeniom ustanowionym przez
Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013.
Wydatki poniesione w ramach RPO WO 2007-2013
kwalifikują się do zwrotu jeśli zostały faktycznie
poniesione i udokumentowane pomiędzy 1 stycznia
2007 r. a 31 grudnia 2015 r. Odstępstwa od tej zasady
przyjęto w działaniach podlegających przepisom
o pomocy publicznej.
Dla działań objętych regionalną pomocą
inwestycyjną okres kwalifikowalności wydatków jest
liczony od dnia, w którym Instytucja Zarządzająca RPO
WO 2007-2013 w formie pisemnej informacji
potwierdzi, na podstawie uprzednio dokonanej analizy
wniosku o dofinansowanie projektu, że projekt
kwalifikuje się do objęcia pomocą. Dla działań objętych
pomocą de minimis okres kwalifikowalności
wydatków liczy się od dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu w danym naborze.
Podstawowe zasady dotyczące kwalifikowalności
wydatków wskazane zostały w rozporządzeniach
unijnych. W Polsce podstawą do określania w/w
wydatków w ramach programów operacyjnych
są Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania
wydatków w ramach fundusz y strukturalnych
i Funduszu Spójności w okresie programowania 20072013 z 22 listopada 2007 r. Krajowe wytyczne odnoszą
się do wydatków ponoszonych przez beneficjenta
zarówno w ramach współfinansowania krajowego, jak
i ze środków wspólnotowych pochodzących z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
Szczegółowe zasady w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach RPO WO 2007-2013 zostały
zamieszczone w Załączniku nr 6 Lista wydatków
kwalifikowanych w ramach działań i poddziałań RPO
WO 2007-2013 do Szczegółowego opisu osi
priorytetowych RPO WO 2007-2013, który znajdą
Pa ń s t wo n a n a s z e j s t r o n i e i n t e r n e t o we j
www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Dokumenty
programowe. (A.D.)
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Unia Europejska wspiera inwestycje kluczowe dla rozwoju naszego
regionu
Rozmowa z Andrzejem Kasiurą, Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego

Andrzej Kasiura, Członek Zarządu Województwa Opolskiego

A.K. Indykatywny Plan Inwestycyjny wskazuje
konkretne projekty, na których realizację zostały
„zarezerwowane” środki Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013,
nie jest jednak równoważny z decyzją o dofinansowaniu
wniosku. Dokument ten stanowi jeden z załączników
do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO
2007-2013. Na liście indywidualnych projektów
kluczowych znajduje się obecnie 17 przedsięwzięć,
z czego 3 mają charakter wieloetapowy i składają się
z kilku odrębnych projektów. Przedsięwzięcia dotyczą
w znacznej mierze strategicznych inwestycji transportowych, zwłaszcza budowy i przebudowy węzłów
drogowych przy autostradzie A4, rozbudowy regionalnego taboru kolejowego, a także utworzenia
lotniska lokalnego w Kamieniu Śląskim. Ponadto plan
zawiera szereg inwestycji związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym naszego regionu,
co ma ogromne znaczenie w obliczu wydarzeń sprzed
11 lat. Na liście znajdują się także duże projekty
z priorytetowych obszarów rozwojowych województwa, jakimi są turystyka i edukacja.

Anna Dudek: W latach 2007-2013 Zarząd
Województwa Opolskiego decyduje o rozdysponowaniu ponad 427,1 mln euro środków unijnych,
które województwo opolskie otrzymało na
realizację RPO WO 2007-2013. Spora część tych
środków, bo około 30%, została już zaplanowana
na dofinansowanie konkretnych projektów. Te
przedsięwzięcia nie muszą konkurować o pieniądze
z innymi projektami. Z czego wynika taka decyzja?

A.D. W jaki sposób został przygotowany ten
dokument? Czy istnieje możliwość jego zmiany?

Andrzej Kasiura: Aby osiągnąć cele rozwojowe
założone w programie w najbardziej efektywny
i korzystny dla regionu sposób, Zarząd już na etapie
przygotowania RPO WO 2007-2013 wypracował
konkretną wizję najważniejszych, z punktu widzenia
wspierania konkurencyjności województwa, działań,
które w znacznej mier ze te cele realizują.
Przedsięwzięcia te, ze względu na swoją wagę,
stanowią priorytety inwestycyjne województwa
opolskiego i szczególnie przyczynią się do wzmocnienia
jego potencjału gospodarczego. Zarząd negocjował
z Komisją Europejską możliwość dofinansowania tych
projektów środkami unijnymi poza procedurą
konkursową i taką zgodę otrzymał. Nie zmienia to faktu,
że inwestycje te muszą spełnić wszystkie wymogi
dotyczące dokumentacji, gotowości do realizacji
oraz ostatecznej akceptacji wniosku przez Instytucję
Zarządzającą RPO WO 2007-2013, podobnie jak
pozostałe projekty, które będą ubiegały się
o dofinansowanie w trybie konkursu.

A.K. Pierwsza wersja Indykatywnego Planu Inwestycyjnego została przygotowana jeszcze w 2006 roku;
następnie latem 2007 roku dokonano jego weryfikacji,
zgodnie z Regulaminem aktualizacji Indykatywnego
Planu Inwestycyjnego z 10 kwietnia 2007 r. Stworzona
w ten sposób wersja dokumentu, zawierająca 18
inwestycji na łączną kwotę dofinansowania
w wysokości ponad 137 mln euro, została poddana
konsultacjom społecznym w zakresie ważności
wskazanych na niej inwestycji dla społeczności
regionalnej. 26 listopada 2007 r. Zarząd Województwa
Opolskiego przyjął Indykatywny Plan Inwestycyjny.
Dokument ten, zgodnie z Regulaminem aktualizacji
może ulec zmianie, bowiem umieszczenie projektu na
liście indykatywnej nie stanowi gwarancji jego
realizacji. Tę pewność może dać tylko poprawnie
i terminowo złożony wniosek, ostateczna decyzja
Zarządu Województwa Opolskiego o dofinansowaniu
inwestycji oraz prawidłowo zrealizowana umowa
o dofinansowanie.

A.D. Najważniejsze inwestycje regionalne zostały
umieszczone w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym (IPI) przygotowanym w ramach RPO WO
2007-2013. Jaki jest charakter tego dokumentu?
Jakie projekty zostały w tym dokumencie
umieszczone?

A.D. Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała:
Anna Dudek
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
UMWO
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Projekty realizowane w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego
Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu
żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu
Modernizacja wiaduktu znajdującego się w ciągu ulicy
Reymonta była długo oczekiwana przez mieszkańców
Opola, zwłaszcza tych, którzy korzystają z niego na
co dzień przemieszczając się środkami komunikacji
publicznej bądź własnymi pojazdami z centrum miasta
do dzielnic południowych (nowa Wieś Królewska,
Groszowice, Malina, Grotowice) oraz wyjeżdżających
z Opola w kierunku południowym (kierunek Kędzierzyn
Koźle). Zły stan techniczny wiaduktu spowodował
konieczność wprowadzenia na nim zakazu ruchu
pojazdów o masie powyżej 2,5 tony oraz ograniczenie
prędkości do 30 km/h dla pozostałych pojazdów,
co stanowiło duże utrudnienie komunikacyjne.
Władze Opola zdecydowały o remoncie wiaduktu
wpisując tę inwestycję do dokumentów strategicznych
z punktu widzenia rozwoju miasta tj.: do „Strategii
Rozwoju Miasta Opola Stolicy Polskiej Piosenki na lata
2004-2015”, do„Programu Rozwoju Miasta Opola na lata
2004-2008” oraz do „Programu Rozwoju Miasta Opola
na lata 2007-2015”, a także do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego. Kolejnym ważnym krokiem było
uzyskanie wpisu inwestycji do Indykatywnego Planu
Inwestycyjnego w ramach trzeciej Osi Priorytetowej
Transport, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa,
Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013,
a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie
inwestycji dotyczącej remontu wiaduktu.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
„Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz
remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta
w Opolu” miało miejsce 30 lipca 2008 r. Zgodnie
z zapisami umowy o dofinansowanie wkład
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wyniesie 64,09% wydatków kwalifikowalnych projektu
tj. 28 840 499,98 zł.
Wkład własny Miasta Opola wyniesie 16 159 499,99 zł.

Inwestycja dotyczy przebudowy wiaduktu stalowego
i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu
żelbetowego w ciągu ul. Reymonta wraz z przebudową
infrastruktury technicznej. Zakres prac realizowanych
w ramach projektu obejmie m.in.: przebudowę
wiaduktu stalowego w ciągu ul. Reymonta nad torami
PKP, remont istniejącego wiaduktu łukowego żelbetowego oraz przebudowę ulic sąsiadujących z wiaduktem, a także budowę łącznic najazdowych i zjazdowych
z ul. Armii Krajowej na wiadukt.
Celem projektu jest:
poprawa warunków komunikacji z centrum miasta
do dworca kolejowego Opole Główne i dalej do
południowych dzielnic miasta oraz miejscowości
położonych przy drodze wojewódzkiej 423,
poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
poprawa komfortu podróżowania,
skrócenie czasu podróży,
zmniejszenie kosztów podróży dzięki zmniejszeniu
zużycia paliwa przez pojazdy oraz zmniejszeniu
kosztów ich napraw,
właściwe skomunikowanie południowych dzielnic
miasta z centrum,
bezpieczny i bezkolizyjny przejazd przez tory PKP.
Dzięki realizacji projektu nastąpi znaczne odciążenie
układu komunikacyjnego miasta, zwiększenie
przepustowości skrzyżowania ulic 1-go Maja i Reymonta, zmniejszenie natężenia ruchu, a co za tym idzie
zmniejszenie uciążliwości akustycznej i ilości
zanieczyszczeń na trasie obecnego objazdu.
Opracowała:
Katarzyna Harnyś-Mielnik
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
Urząd Miasta Opola

Wizualizacja: Biuro Projektów Budownictwa Lądowego PROMOST
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Spotkanie z Komisją Europejską dotyczące
podsumowania realizacji RPO WO 2007-2013

Siedziba Komisji Europeskiej w Brukseli

22-23 października br. w Warszawie, w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego miało miejsce spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli
regionów realizujących regionalne programy operacyjne.
Celem ww. spotkania było przede wszystkim podsumowanie dotychczasowej realizacji poszczególnych
programów operacyjnych, w tym ocena osiągania
wyznaczonych celów strategicznych oraz analiza
występujących problemów we wdrażaniu programów.
Województwo opolskie reprezentowała podczas
spotkania Pani Maja Byrdak, Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
(DPO UMWO) oraz pracownicy departamentu.
Uczestnicy spotkania omówili m.in. kwestie koordynacji
programów współfinansowanych z poszczególnych
funduszy unijnych, zagadnienia pomocy publicznej
w ramach programów, oraz bieżący etap prac nad
ustawami w zakresie ochrony środowiska
(7 października br. ustawy zostały skierowane do
podpisu Prezydenta RP).
Dyskusja dotyczyła ponadto inicjatyw wspólnotowych
tj.: JESSICA, JEREMIE oraz JASPERS, które stanowią
dodatkowe źródło środków unijnych na realizację
inwestycji w regionach. Województwo opolskie planuje
przystąpić do wdrażania ostatniej z wymienionych
inicjatyw.
Pierwszego dnia spotkania, podczas wspólnej sesji
województwo opolskie w ramach prezentacji tzw.
dobrych praktyk przedstawiło doświadczenia

w zakresie współpracy z województwami dolnośląskim
oraz śląskim w realizacji programów regionalnych.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej określili opolskie
rozwiązanie jako modelowe w skali całego kraju.
Podczas drugiego dnia miały miejsce spotkania
indywidualne delegacji regionalnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej i ministerstwa. Instytucja
Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zdała relację
z realizacji regionalnego programu operacyjnego.
Przedstawione kwestie dotyczyły głównie problemów
związanych z brakiem uregulowań w zakresie
środowiskowym oraz pomocy publicznej, czego
konsekwencją była zmiana harmonogramu naboru
wniosków. Województwo opolskie zdecydowało
o przesunięciu części naborów do czasu, kiedy
uregulowania zostaną uzupełnione a jednocześnie na
bliższy termin przesunięto nabory w obszarach, w
których nie ma problemów z brakiem odpowiednich
dokumentów.
Na spotkaniu omówiono także stosowaną w regionie
metodologię weryfikacji projektów środowiskowych,
które zostały złożone, a nie posiadają dokumentacji
zgodnej z wymogami unijnymi. Omówiono powołanie,
rolę i zakres zadań Zespołu ds. projektów środowiskowych.
Zaprezentowano ponadto postęp w realizacji RPO WO
2007-2013, nabory, które zostały przeprowadzone
w 2008 r. oraz poziom dokonanych płatności na rzecz
beneficjentów.
Powyższe spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i omówienie z przedstawicielami Komisji
Europejskiej kwestii priorytetowych dla realizacji
programu. (A.D.)
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Dobry projekt kluczem do sukcesu w pozyskiwaniu
unijnych dotacji
Porady dla beneficjentów w pytaniach i odpowiedziach

P. Ubieganie się o dofinansowanie projektu ze
środków unijnych w ramach RPO WO 2007-2013 nie
jest sprawą łatwą. Jednak możliwość uzyskania
bezzwrotnej pomocy finansowej to oferta z której
warto skorzystać. O czym warto pamiętać przygotowując projekt do konkursu?
Odp. Po pierwsze, trzeba mieć na względzie zasady,
jakimi rządzi się procedura konkursowa. Tylko najlepsze
projekty otrzymają dofinansowanie ze środków
unijnych. W ten sposób Instytucja Zarządzająca RPO WO
2007-2013 chce zachęcić wnioskodawców do pisania
dobrych, dopracowanych merytorycznie projektów,
które przyniosą wymierne korzyści.
Po drugie, ważne jest prawidłowe skonstruowanie
projektu. Najważniejszy dla projektodawcy powinien
być pomysł na długofalowy rozwój. Przeanalizowanie
swojej sytuacji, wyznaczenie kierunku w jakim zmierza,
co chce osiągnąć w perspektywie pięciu, dziesięciu lat
i co jest mu do tego potrzebne. Pomysł na konkretny
projekt jest wtedy naturalną konsekwencją racjonalnie
zdefiniowanych celów rozwojowych samorządu czy
firmy.
Po trzecie, wnioskodawca powinien poprawnie
skonstruować projekt. Prawidłowo sformułować cele
i zaplanować działania oraz określić dla nich mierzalne
wskaźniki. Projekt powinien zostać skonstruowany
według zasady SMART:

Specific - precyzyjnie określony,
Measurable - mierzalny,
Acceptable - możliwy do realizacji,
Realistic - realny,
Timed - określony w czasie.

P. Dlaczego dobry pomysł na inwestycję nie zawsze
przekłada się na dobry wniosek projektowy. Jakie
błędy najczęściej popełniają wnioskodawcy?
Odp. Zwykle tam, gdzie wymagana jest znaczna ilość,
dość szczegółowych informacji, a tak jest w przypadku
wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych,
wzrasta ryzyko pomyłek i błędów. Mają one bardzo
różny poziom i charakter. Począwszy od niedopełnienia
kwestii formalnych, tj. brak załączników do wniosku,
brak właściwych podpisów i parafek, pozostawienie
niewypełnionych pól we wniosku, poprzez niewłaściwe
zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, aż po
poważne błędy merytoryczne. Jednymi z najczęściej
pojawiających się błędów są m. in. niezgodność opisów
i uzasadnień realizacji projektu, w różnych miejscach
dokumentacji wnioskowej, niedoszacowanie,
przeszacowanie lub wręcz pomylenie wskaźników
produktu i rezultatu, nadużywanie cross-finansingu,
rozbieżności pomiędzy opisem zaplanowanych działań
a harmonogramem rzeczowym i finansowym
przedsięwzięcia, niezasadność niektórych kosztów
inwestycji, a także błędy rachunkowe. W związku
z powyższym, zachęcam projektodawców do
konsultowania wszelkich wątpliwości w zakresie
dokumentacji wnioskowej z pracownikami instytucji
odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WO 2007-2013. Na
koniec chciałabym podkreślić, iż naprawdę warto
poświęcić czas i uwagę na prawidłowe przygotowanie
wniosku, by nie zaprzepaścić szansy na realizację
ważnych i wartościowych projektów, by nie zamykać
sobie drogi do uzyskania często wielomilionowego
bezzwrotnego wsparcia finansowego.(A.D.)

Po czwarte, wnioskodawca powinien odpowiednio
wcześniej rozpocząć przygotowanie wniosku
i kompletowanie potrzebnych dokumentów, aby bez
problemu zmieścić się w terminie złożenia wniosku,
wskazanym w ramowym harmonogramie naborów
wniosków. Ponieważ terminy te są stosunkowo krótkie,
a nabory rozłożone w czasie, właściwe zorganizowanie
pracy nad projektem to ważny element sukcesu
w ubieganiu się o jego dofinansowanie w ramach RPO
WO 2007-2013.(A.D.)
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Jak prawidłowo oznaczyć projekt współfinansowany
z RPO WO 2007-2013?
Podstawowe zasady w zakresie informacji i promocji projektów
Zgodnie z artykułem nr 8 rozporządzenia Komisji
Europejskiej nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r.
beneficjenci funduszy strukturalnych są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy
otrzymanej ze środków unijnych poprzez odpowiednie
oznaczenie inwestycji współfinansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.
W/w zapis znajduje swoje odz wierciedlenie
w krajowych oraz regionalnych dokumentach w zakresie informacji i promocji, a także w przewodnikach
dla beneficjentów informujących o zasadach realizacji
projektów dofinansowanych w ramach funduszy
strukturalnych.

podczas realizacji projektu muszą znajdować się:
a) emblemat Unii Europejskiej oraz odniesienie
słowne„Unia Europejska”;
b) logo RPO WO 2007-2013;
c) odniesienie słowne do Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego;
d)hasło RPO WO 2007-2013 „inwestujemy w Twoją
przyszłość”.
Przykład tablicy informacyjnej:

Podstawowym dokumentem wskazującym zasady
oznaczania projektów przez beneficjentów RPO WO
2007-2013 jest Vademecum dla beneficjentów RPO WO
2007-2013, Tom III.
Zgodnie z jego zapisami dla projektów infrastrukturalnych (np. zakupy sprzętu, finansowanie robót
infrastrukturalnych, budowlanych), dla których
całkowity wkład publiczny przekracza 500 000 euro
beneficjenci powinni stosować następujące
oznaczenia:
a) tablice informacyjne ustawione w miejscu
realizacji projektu (powinny zostać zamontowane w momencie rozpoczynania realizacji
projektu i pozostać przez cały czas realizacji
projektu),
b) tablice pamiątkowe, stosuje się po zakończeniu realizacji inwestycji i ich celem jest
pozostawienie trwałej informacji o wsparciu
z Unii Europejskiej (stałe tablice pamiątkowe
należy umieszczać w miejscach publicznych nie
później niż sześć miesięcy po zakończeniu
realizacji projektu).
W przypadku projektów infrastrukturalnych (np. ścieżki
rowerowe, place zabaw, zakupy sprzętu, wyposażenia
itp.), dla których całkowity wkład publiczny nie
przekracza 500 000 euro beneficjenci powinni
stosować:
a) tabliczkę informacyjną ustawioną w miejscu
realizacji projektu.

Szczegółowe informacje nt. zasad informacji i promocji
projektów realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013 zamieszczone zostały w rozdziale 8.
Wytyczne dot. oznaczania dokumentów i materiałów
informacyjnych i promocyjnych Zintegrowanego Planu
Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie
Opolskim w latach 2007-2015.
Rozmieszczenie poszczególnych znaków i opisów
na wszystkich materiałach jest określone w Księdze
Identyfikacji Wizualnej stanowiącej załącznik nr 1
do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich
w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na
lata 2007-2013, opracowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego. Powyższe dokumenty
zostały umieszczone na stronie internetowej
www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Informacja,
promocja, szkolenia/Dokumenty i wytyczne.(A.D.)

Ważne, aby sposób oznaczenia inwestycji był
dostosowany do jej charakteru i rozmiaru oraz
uwzględniał wszystkie obowiązkowe elementy.
Na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (w tym tablicach informacyjnych i pamiątkowych, a także dokumentach i dokumentacji stosowanej
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Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach
RPO WO 2007-2013 rozstrzygnięte

Ogłoszony w lutym br. nabór wniosków w ramach
poddziałania 1.1.2 RPO WO 2007-2013 cieszył się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. Łącznie
złożono 255 wniosków, z których 200 przeszło
pozytywnie ocenę formalną, 154 merytoryczną
I stopnia, zaś 117 merytoryczną II stopnia i zostało
wpisanych na listę rankingową. Alokacja środków
pozwoliła przeznaczyć do dofinansowania 50
projektów.
Przystępne kwoty wsparcia, elastyczne kryteria oceny
oraz szeroki zakres kosztów kwalifikowanych pozwolił
przystąpić do konkursu mikroprzedsiębiorcom
z całego katalogu branż z dominacją budowlanej
(w zakresie zakupu koparko-ładowarek).
Rodzaje projektów skierowanych do dofinansowania
obejmują zarówno budowę nowoczesnej przychodni,
centrum usług oponiarskich, nowoczesnego centrum
stomatologicznego czy stworzenie przedszkola
alternatywnego. Nie ma ograniczeń branżowych czy
preferowanych typów działalności wystarczy dobry
projekt, by sięgnąć po unijne środki w ramach RPO WO
2007-2013.
Kwietniowy nabór wniosków w ramach poddziałania
1.4.1 okazał się niezwykle korzystny dla wnioskodawców alokacja środków pozwoliła dofinansować
wszystkie (49 z 68) projekty, które przeszyły pozytywnie
weryfikację formalną oraz merytoryczną. Planowane
przez przedsiębiorców inwestycje skupiały się głównie
na budowie oraz rozbudowie istniejącej bazy
noclegowo-gastronomicznej przede wszystkim na
terenie Opola oraz okolic. Dzięk i środkom
pochodzącym z RPO WO 2007-2013 powstaną również
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne tj. mini golf, kryty
basen czy fitness club. Sporym zaskoczeniem była
niewielka liczba projektów złożonych przez firmy
z terenów o najwyższej atrakcyjności turystycznej Gór
Opawskich oraz Nysy i okolic.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) planuje
w przyszłym roku kolejne nabory wniosków. Wszystkie
nabory będą poprzedzone bezpłatnymi spotkaniami
informacyjnymi i szkoleniami dla przedsiębiorców oraz
potencjalnych przedsiębiorców zamierzających
tworzyć i rozwijać swoje firmy poprzez pozyskiwanie
środków unijnych. Osoby zainteresowane udziałem
w tych spotkaniach znajdą szczegółowe informacje
o terminach i miejscach szkoleń na stronie:
www.ocrg.opolskie.pl. Poprzez stronę internetową
OCRG można także zapisywać się na szkolenia, które
mogą być prowadzone w dowolnym miejscu na terenie
województwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych!
Opracował:
Rafał Klimek
Dział Informacji Europejskiej
Wydział Wdrażania RPO WO 2007-2013
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
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Podpisanie pierwszych umów z przedsiębiorcami
w ramach RPO WO 2007-2013
7 listopada br. cztery opolskie firmy, które uzyskały
finansowe wsparcie z Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 -2013 dla mikroprzedsiębiorstw i firm branży turystycznej podpisały
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego umowy o dofinansowanie projektów.
W tym roku - jak informował Henryk Małek, wicedyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w pierwszym konkursie ogłoszonym dla małych firm
wpłynęło 255 wniosków o dofinansowanie na kwotę
ponad 17 mln euro, do rozdysponowania zaś było 5,8
mln euro. Do dofinansowania zakwalifikowało się 50
projektów. Natomiast w naborze związanym
z turystyką wpłynęło 68 projektów, z czego 49 otrzyma
unijne wparcie. Tu do rozdysponowania była kwota
15 mln euro.

Gratulując przedstawicielom firm dobrych i wartościowych projektów, Marszałek Józef Sebesta, życzył im,
by otrzymane fundusze przyczyniły się nie tylko
do rozwoju potencjału przedsiębiorstw, ale także
atrakcyjności gospodarczej i konkurencyjności regionu.
Marszałek zwrócił szczególną uwagę na projekt
w zakresie turystyki, podkreślając, iż w związku
ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej
przygotowanie przez opolskie firmy dobrej bazy
turystyczno-rekreacyjnej pozwoli przyciągnąć
do naszego regionu rzesze kibiców podążających
za swymi drużynami. Zachęcał też szefów firm, by jak
najszybciej rozliczali swoje projekty i występowali
o zwrot funduszy, te bowiem są przygotowane do
wypłaty.

Marszałek Józef Sebesta z przedstawicielami Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu oraz pierwszymi
beneficjentami RPO WO 2007-2013
W dniu 7 listopada br. umowy podpisali:
Usługi dźwigowo-transportowe „Ryś" Ryszard Klima
z Kędzierzyna-Koźla. Firma dofinansowanie w kwocie
550 tys. złotych przeznaczy na rozwój przedsiębiorstwa
i zakup dźwigu od 90-100 ton.
DUMPER Prace Ziemne Łukasz Wijas z Michałowa gm.
Olszanka. Firma otrzyma 468 tys. złotych dofinansowania, za które zamierza zakupić dwa wozidła
przegubowe (pojazdy budowlane) przysto-sowane do
transportu wewnętrznego piasku, żwiru, surowców
kopalnych.

Spółka KMS z Jasiony w gm. Zdzieszowice, która
otrzymała dofinansowanie w wysokości 279,8 tys.
złotych. Pozwoli ono na zakup nowego sprzętu do robót
ziemnych. Firma chce poszerzyć zakres robót ziemnych,
aby pozyskać nowych klientów.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KADAR Dariusz
Dominiak z Niemodlina. Firma otrzyma dofinansowanie
w kwocie 2,5 mln złotych, które poz-woli na rozbudowę
i podniesienie standardu hotelu oraz jakości jego usług.
Powstaną 34 nowe miejsca noclegowe w 17 dobudowanych i wyposa-żonych pokojach, hotel będzie
prowadził usługi biznesowe związane z wynajmem sal na
potrzeby szkoleń i konferencji. (R.K.)
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Fundusze Europejskie w sieci

Komisja Europejska
www.europa.eu
Komisja Wspólnot Europejskich to organ wykonawczy Unii
Europejskiej. Jest instytucją wspólnotową odpowiedzialną
za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji
i zarządzającą jej funduszami. Komisja Europejska zajmuje się
wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania
Unii, a więc polityką rolną, gospodarczą, społeczną, obronnością
i polityką międzynarodową itp. Na stronie internetowej Komisji
znajdą Państwo informacje o funduszach unijnych, prawodawstwie
europejskim oraz aktualne informacje z działalności instytucji
unijnych.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.ukie.gov.pl
Podstawowym zadaniem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
(UKIE) jest zapewnienie realizacji zadań Komitetu Integracji
Europejskiej, związanych z programowaniem i koordynowaniem
polityki w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską,
programowaniem i koordynowaniem działań dostosowawczych
Polski do standardów europejskich oraz koordynowaniem działań
administracji państwowej w zakresie otrzymywanej pomocy
zagranicznej. Na stronie UKIE znajdą Państwo szerokie spektrum
informacji nt. funduszy Unii Europejskiej, inicjatyw europejskich
oraz prawa unijnego.

Regionalne Centrum Informacji
Europejskiej
www.domeuropejski.pl
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) zostało powołane
w 2001 r. przez Fundację Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw
Lokalnych w Opolu przy współpracy z Urzędem Komitetu Integracji
Europejskiej. Działalność RCIE skupia się na udzielaniu informacji
nt. UE oraz prowadzeniu szkoleń dla określonych grup społecznych
min.: dla rolników, MSP i młodzieży. Na stronie internetowej RCIE
znajdą Państwo informacje ogólne oraz aktualności w zakresie
funduszy strukturalnych 2007-2013 oraz terminy i agendy inicjatyw
w zakresie promowania wiedzy o Unii Europejskiej w regionie.

Regionalna Instytucja Finansująca
www.fundacja.opole.pl
Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) jest agencją, która na
szczeblu regionalnym administruje środkami Unii Europejskiej,
przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw,
w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. RIF funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Śląska
i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. RIF współpracuje z PARP
oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego i innymi
instytucjami działającymi na rzecz rozwoju MSP. Na stronie RIF znajdą
Państwo informacje nt. działań realizowanych przez w/w instytucję,
dokumenty dla beneficjentów oraz informacje o naborach
wniosków.
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Życzę Państwu,
aby zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia upłynęły w miłej
rodzinnej atmosferze, w zdrowiu i pokoju,
a Nowy Rok przyniósł wiele sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym.
Marszałek
Województwa Opolskiego
Józef Sebesta

