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Wykaz użytych skrótów 
 

AO Aglomeracja Opolska  

BDL Bank Danych Lokalnych 
BSAO Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
EFS Europejski Fundusz Społeczny 
IOK Instytucja Organizująca Konkurs 
IP Instytucja Pośrednicząca 
IP ZIT Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (Związek ZIT) 
IZ RPO WO 2014-2020 Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
JST Jednostka samorządu terytorialnego 
MIiR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
OP Oś Priorytetowa 
PI Priorytet inwestycyjny 
POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
POPT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 
RPO WO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 
SAO Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 
SL2014 Centralny system teleinformatyczny 
SZOOP EFRR/EFS Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (zakres EFRR/ 
zakres EFS) 

SYZYF System informatyczny RPO WO 2014-2020 
UE Unia Europejska 
UP Umowa Partnerstwa 
WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Związek ZIT Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska) 
ZWO Zarząd Województwa Opolskiego 
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Wprowadzenie 
 
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej opracowana została w roku 

2015. Pierwsza wersja dokumentu, po uzgodnieniach z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego oraz Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, została przyjęta Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 18 czerwca 2015r. 

Aktualizacji dokumentu dokonano dwukrotnie (każdorazowo po uzgodnieniach z członkami 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego oraz IZ RPO WO 

2014-2020): 

➢ Uchwałą nr W/9/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

z dnia 10 sierpnia 2015r. (wersja 2) 

➢ Uchwałą nr W/10/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska z dnia 18 listopada 2016r.  (wersja 3) 

 

Opracowanie i przyjęcie Strategii ZIT było jednym z podstawowych warunków uruchomienia środków 

na realizację zintegrowanych inwestycji terytorialnych (obok powołania Związku ZIT oraz zawarcia 

stosownego porozumienia pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO WO 2014-2020). 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej podlega stałemu 

monitoringowi, który zasadniczo odpowiada monitoringowi poddziałań RPO WO 2014-2020,  

w których przewidziano zastosowanie instrumentu ZIT.  

Ponadto, zgodnie z uchwałą nr 27/69/2018 Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia  

20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/16/2016 Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska z dnia 19 kwietnia 2016r. sprawie przyjęcia Procedury monitorowania Strategii rozwoju 

Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Opolskiej, Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zobligowane jest do opracowania 

Rocznego raportu z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 

Opolskiej. 

Raport opracowany jest na podstawie: 

➢ Danych pozyskanych z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 

➢ Danych pozyskanych z lokalnego systemu teleinformatycznego SYZYF 

➢ Informacji przekazanych przez realizatorów projektów ZIT oraz tzw. projektów 

komplementarnych 

➢ Miesięcznego monitoringu wskaźników prowadzonego przez IZ RPO WO 2014-2020 

 

Niniejszy Raport za 2019 rok uzupełniono wynikami uzyskanymi w trakcie oceny dotychczasowych 

efektów wdrażania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej oraz Strategii ZIT. Oceny dokonał w 2019 

roku podmiot zewnętrzny wybrany w drodze zapytania ofertowego.  
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Aglomeracji Opolskiej 
 
Wdrażanie ZIT w województwie opolskim powierzone zostało Związkowi ZIT (Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska) na podstawie  Porozumienia zawartego 12 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

(RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 

oraz Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań  

z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WO 2014-2020 (wraz  

z późniejszymi zmianami). 

 

Zgodnie z zapisami Porozumienia, SAO w systemie wdrażania RPO WO 2014-2020 pełni rolę Instytucji 

Pośredniczącej i zobowiązane jest do: 

1) Przygotowania Strategii ZIT;  

2) Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych; 

3) Przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów i oceny projektów 

w ramach poddziałań RPO WO, w których przewidziano realizację ZIT; 

4) Wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej; 

5) Monitorowania realizacji wskaźników postępu rzeczowego a w przypadku zidentyfikowania 

ryzyka ich niezrealizowania, podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją 

Zarządzającą; 

6) Monitorowania i sprawozdawczości w ramach Programu zgodnie ze wzorem i na zasadach 

określonych przez Instytucję Zarządzającą; 

7) Przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów wymaganych  

do zapewnienia właściwej ścieżki audytu; 

8) Współpracy w sporządzaniu harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów 

i oceny projektów w ramach poddziałań ZIT; 

9) Obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także centralnego 

systemu teleinformatycznego; 

10) Wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 

uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu 

interesów występujących w ramach zadań dotyczących poddziałań ZIT; 

11) Określenia potencjalnych ryzyk w zakresie realizacji zadań dotyczących poddziałań ZIT,  

a także stworzenia i prowadzenia systemu zarządzania tymi ryzykami, w tym ich 

monitorowanie i przeciwdziałanie ich wystąpieniu; 

12) Monitorowania postępów w realizacji zadań dotyczących poddziałań ZIT; 

13) Monitorowania osiągania celów pośrednich i końcowych określonych w Programie w formie 

wskaźników produktu oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu; 

14) Współpracy w ewaluacji w zakresie zadań dotyczących poddziałań ZIT; 

15) Przekazywania do Instytucji Zarządzającej na jej prośbę wszelkich materiałów, opracowań, 

wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WO 2014-2020 

w zakresie zadań dotyczących poddziałań ZIT. 
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie opolskim wdrażane są w ramach 

wyodrębnionych poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. Poddziałania ZIT współfinansowane są zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Łącznie na realizację zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Aglomeracji Opolskiej  

w latach 2014-2020 przeznaczono 71.800.00,00 EUR, z czego 57.300.000,00 EUR pochodzi  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 14.500.000,00 z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 1 

 

 

W tabeli 1 przedstawiono podział alokacji ZIT na poddziałania RPO WO 2014-2020. 

 

Tabela 1 Podział alokacji ZIT na poddziałania RPO WO 2014-2020 

Nr 
poddziałania 

RPO WO  
2014-2020 

Nazwa PI Fundusz Alokacja UE 

(RPO WO 
wersja 3) 

Alokacja UE 
(RPO WO 
wersja 4) 

2.2.2 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w Aglomeracji 
Opolskiej 

3a EFRR 5.000.000,00 4.636.920,00 

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w 
Aglomeracji Opolskiej 

4e EFRR 40.900.000,00 47.642.192,00 

3.2.2 Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych 
Aglomeracji Opolskiej 

4c EFRR 9.400.000,00 9.400.000,00 

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w 
Aglomeracji Opolskiej  

6c EFRR 2.000.000,00 2.363.080,00 

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w 
Aglomeracji Opolskiej 

10(i) EFS 8.000.000,00 8.000.000,00 

9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej 
w Aglomeracji Opolskiej  

10(i) EFS 2.600.000,00 2.600.000,00 

9.2.2 Wsparcie kształcenia 
zawodowego w Aglomeracji 
Opolskiej 

10(iv) EFS 3.900.000,00 3.900.000,00 

RAZEM EFRR 57.300.000,00 64.042.192,00 

RAZEM EFS 14.500.000,00 14.500.000,00 

RAZEM 71.800.000,00 78.542.192,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WO 2014-2020 (wersja nr 3 oraz wersja nr 4)  

 

 

 
1 Stan na 31.12.2019r. W lutym 2020 roku Komisja Europejska przyjęła zaktualizowaną wersję RPO WO 2014-2020 (wersja  
nr 4), zgodnie z którą alokacja na wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych została zwiększona do kwoty  

78.542.192,00 EUR  
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UWAGA: 

Wszystkie dane prezentowane w niniejszym Raporcie są aktualne na dzień 31.12.2019r. Wykonanie 
kontraktacji oraz zatwierdzania wniosków o płatność odnoszą się do alokacji aktualnej na koniec 
2019 roku (71.800.000,00 EUR).  

 

 
Wykres 1 Podział alokacji UE na poszczególne poddziałania ZIT w ramach RPO WO2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Poszczególne poddziałania RPO WO 2014-2020 wdrażanie w formie zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych odpowiadają działaniom przyporządkowanym celom zdefiniowanym w Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.  

 

Punktem wyjścia do sformułowania Priorytetów Strategii ZIT była diagnoza sytuacji społeczno– 

gospodarczej Aglomeracji Opolskiej oraz określone na jej podstawie obszary problemowe i potencjały 

mające najistotniejszy wpływ na dalszy rozwój Aglomeracji Opolskiej. Determinantą określającą zakres 

interwencji Strategii ZIT były również uwarunkowania zawarte w RPO WO 2014-2020, gdzie wskazano 

konkretne obszary, które mogą być wspierane w ramach instrumentu ZIT. Priorytety Strategii ZIT, jej 

cele oraz działania przewidziane do realizacji sformułowane zostały również z uwzględnieniem analizy 

potrzeb rozwojowych gmin Aglomeracji Opolskiej oraz wyników warsztatów strategicznych 

prowadzonych w trakcie prac nad Strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Wyboru 

działań do realizacji w ramach Strategii ZIT dokonano również z uwzględnieniem celów realizacji ZIT 

określonych w Umowie Partnerstwa. Kierowano się więc zasadą, iż zwiększenie efektywności 

podejmowanych interwencji nastąpi poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających  

w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy całego obszaru funkcjonalnego.2 

 

Strategia ZIT jest spójna i komplementarna z dokumentami strategicznymi szczebla unijnego, 

krajowego, regionalnego oraz lokalnego. Ponadto jest w pełni spójna ze Strategią rozwoju Aglomeracji 

 
2 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej, wersja 3 

2.2.2
7%

3.1.2
57%

3.2.2
13%

5.3.3
3%

9.1.2
11%

9.1.4
4%

9.2.2
5%

2.2.2 3.1.2 3.2.2 5.3.3 9.1.2 9.1.4 9.2.2
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Opolskiej na lata 2014-2020.3 Szczegółowo spójność Strategii ZIT z innymi dokumentami 

strategicznymi przedstawiono w rozdziale 3 Strategii ZIT.4 

Poniżej przedstawiono powiązanie Strategii ZIT z architekturą Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

 
3 Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 przyjęta Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr W/9/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.  
4 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej, wersja nr 3 przyjęta Uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr W/10/2016 Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 18 listopada 2016r.  
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Tabela 2 Powiązanie Strategii ZIT z architekturą RPO WO 2014-2020 

Priorytet ZIT 
 

Cel ZIT Działanie/ Poddziałanie ZIT Poddziałanie RPO WO 2014-
2020 

Priorytet inwestycyjny UE 

1. Nowe inwestycje 
i wzrost aktywności 
ekonomicznej 
mieszkańców 
Aglomeracji Opolskiej 

1.1 Stworzenie dogodnych 
warunków dla inwestycji 
generujących nowe 
miejsca pracy 

1.1.1 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w Aglomeracji 
Opolskiej 

2.2.2 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w Aglomeracji 
Opolskiej  

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych 
firm, w tym również poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości 

2. Gospodarka 
niskoemisyjna 

2.1 Poprawa efektywności 
energetycznej oraz 
wykorzystania OZE  
 

2.1.1 Zwiększenie efektywności 
energetycznej w budynkach 
Aglomeracji Opolskiej 

3.2.2 Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych 
Aglomeracji Opolskiej  

4c Wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych 
i w sektorze mieszkaniowym 

2.2 Poprawa jakości 
powietrza 

2.2.1 Wdrożenie gospodarki 
niskoemisyjnej w Aglomeracji 
Opolskiej 

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w 
Aglomeracji Opolskiej 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu 

3.Wysoka jakość 
edukacji 

3.1 Rozwój kompetencji 
istotnych na rynku pracy 

3.1.1 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej w Aglomeracji 
Opolskiej 

9.1.4 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej w Aglomeracji 
Opolskiej 

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i 
szkolenia 

3.1.2 Wsparcie kształcenia 
ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej 

9.1.2 Wsparcie kształcenia 
ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej 

3.1.3 Wsparcie kształcenia 
zawodowego w Aglomeracji 
Opolskiej 

9.2.2 Wsparcie kształcenia 
zawodowego w Aglomeracji 
Opolskiej 

10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia  
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczna 
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naukę zawodu realizowana w ścisłej współpracy 
z pracodawcami 

4. Dziedzictwo kulturowe 
i kultura w Aglomeracji 
Opolskiej 

4.1 Budowa 
ponadregionalnej marki 
kulturalnej Aglomeracji 
Opolskiej 

4.1.1 Renowacja i promocja 
unikalnych zasobów 
kulturowych Aglomeracji 
Opolskiej 

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i 
kultura w Aglomeracji Opolskiej 

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WO 2014-2020 oraz Strategii ZIT AO 
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Największa alokacja, blisko 60% wszystkich środków przeznaczonych na ZIT w okresie 2014-2020, 

przeznaczona została na zadania z zakresu tzw. strategii niskoemisyjnych w ramach poddziałania 3.1.2 

RPO WO 2014-2020 (Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej), działanie 2.2.1 Strategii ZIT 

(Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w Aglomeracji Opolskiej). W ramach poddziałania realizowane 

są projekty z zakresu: 

➢ Budowy, przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu 

drogowego w centrach miast; 

➢ Rozwiązań z zakresu organizacji ruchu ułatwiających sprawne poruszanie się pojazdów 

komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków; 

➢ Infrastruktury służącej obsłudze pasażerów zapewniającej m.in. interaktywną informację 

pasażerską; 

➢ Infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego. 

 

Działania w obszarze strategii niskoemisyjnych cieszą się wśród samorządów Aglomeracji Opolskiej 

dużą popularnością. W ramach poddziałania 3.1.2 realizowane są duże, kosztochłonne inwestycje 

dotyczące budowy centrów przesiadkowych, parkingów P&R oraz B&R, dróg rowerowych, 

infrastruktury transportu publicznego. Wszystkie projekty realizowane w ramach strategii 

niskoemisyjnych mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję 

emisji CO2 do atmosfery (dzięki zmniejszeniu udziału indywidualnego transportu samochodowego 

oraz promocji publicznego transportu zbiorowego). W ramach poddziałania 3.1.2 do końca 2019 roku 

podpisano 7 umów o dofinansowanie projektów, z czego 1 projekt został zakończony i rozliczony. 

Spośród 7 zadań, 4 realizowane były w formule projektu partnerskiego. Dzięki zaangażowaniu kilku 

podmiotów w realizację projektu w obszarze strategii niskoemisyjnych możliwe jest uzyskanie 

zintegrowanego wymiaru realizowanych zadań.  

   

Druga co do wartości alokacja została przeznaczona na poddziałanie 3.2.2 RPO WO 2014-2020 

(Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej), które odpowiada 

działaniu 2.1.1 Strategii ZIT (Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Aglomeracji 

Opolskiej). Na zadania z zakresu głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków 

użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne 

przeznaczono 13% całej alokacji ZIT. Dzięki wprowadzeniu do regulaminu dotychczas 

przeprowadzonych konkursów limitu maksymalnej kwoty dofinansowania jednego projektu (na 

poziomie 1.200.000,00 PLN) w ramach poddziałania do końca 2019r. podpisano 28 umów  

o dofinansowanie.  

 

Trzecie poddziałanie, na które przeznaczono największą alokację w ramach ZIT, to poddziałanie 9.1.2 

Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej (działanie 3.1.2 Strategii ZIT: Wsparcie 

kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej). Na zadania z zakresu kształcenia umiejętności 

uniwersalnych i kompetencji kluczowych, tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz 

rozwijania kompetencji informatycznych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
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rozwojowymi i edukacyjnymi oraz rozwoju doradztwa zawodowego, przeznaczono łącznie 11% 

alokacji na lata 2014-2020 (poddziałanie to współfinansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego).  

 

Zdecydowaną większość beneficjentów w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych stanowią 

podmioty publiczne, w szczególności samorządy Aglomeracji Opolskiej. Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania ze wsparcia w ramach 

poddziałań 9.1.2; 9.1.4 oraz 9.2.2 (poddziałania współfinansowane z EFS dotyczące obszaru kształcenia 

i edukacji).  

 

Szczegółowe informacje dotyczące zawartych umów oraz realizowanych projektów przedstawione 

zostaną w dalszej części niniejszego Raportu. 
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Nabory przeprowadzone przez IP ZIT w roku 2019 
 
Zgodnie z zapisami RPO WO 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-

2020 (zakres EFRR oraz zakres EFS) w ramach poddziałań ZIT RPO WO 2014-2020 nie przewidziano 

trybu pozakonkursowego wyboru projektów. Oznacza to, iż wszystkie projekty do dofinansowania 

wybierane są w trybie konkursowym.  

 

Zgodnie z zapisami Porozumienia zwartego pomiędzy IZ RPO WO 2014-2020 a IP ZIT oraz IP WUP, 

Związek ZIT (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) odpowiada za  przeprowadzenie naborów 

wniosków o dofinansowanie projektów i ocenę projektów w ramach poddziałań RPO WO, w których 

przewidziano realizację instrumentu ZIT. Związek ZIT odpowiada również za przygotowanie (we 

współpracy z IZ RPO WO 2014-2020) dokumentacji konkursowej oraz prowadzenie działań 

informacyjno – promocyjnych związanych z prowadzonymi naborami. 

 

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok 

(wersja nr 8 z dnia 23 września 2019r.) IP ZIT w 2019 roku zobowiązana była do przeprowadzenia 

naboru i oceny wniosków w ramach 2 konkursów. 

Przeprowadzono wszystkie zaplanowane nabory wniosków. W roku 2019 rozstrzygnięto  

1 z ogłoszonych konkursów (poddziałanie 3.2.2), natomiast drugi został rozstrzygnięty w roku 2020 

(poddziałanie 9.1.4), przy czym za datę rozstrzygnięcia przyjmuje się datę uchwały Zarządu 

Województwa Opolskiego przyjmującej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.  

 

Ponadto w roku 2019 rozstrzygnięte zostały dwa nabory ogłoszone w roku 2018. Informacje na ich 

temat zamieszczono w poniższej tabeli.  
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Tabela 3 Nabory z roku 2018 rozstrzygnięte w roku 2019 

 
Poddziałanie Rozpoczęcie 

naboru 
Zakończenie 

naboru 
Rozstrzygniecie 

naboru 
Liczba 

podpisanych 
umów 

Wkład UE na 
podpisanych 

umowach (PLN) 

9.1.2 2018-05-07 2018-05-14 2019-01-07 4 4.129.847,98 

9.1.4 2018-05-21 2018-05-28 2019-03-25 4 2.561.459,77 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL 2014 

 

Ogółem w ramach 2 naborów ogłoszonych przez IP ZIT w roku 2019 złożone zostały 23 wnioski  

o dofinansowanie poprawne formalnie. Wnioski opiewały na kwotę dofinansowania UE blisko 18 mln 

zł. Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2019 wyniosła 17,  

a wartość dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach wyniosła blisko 14,5 mln zł. 

Ocena części wniosków złożonych w roku 2019 trwała nadal w 2020 roku.  

 

Szczegóły naborów ogłoszonych oraz rozstrzygniętych w roku 2019 przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 4 Zestawienie naborów ogłoszonych oraz rozstrzygniętych w 2019 roku przez IP ZIT  

Nr 
poddz. 

Nazwa Rozpoczęcie 
naboru 

Zakończenie 
naboru 

Czas 
trwania 

Data 
rozstrzygnięcia 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

poprawnych 
formalnie 

Wkład UE na 
wnioskach 

(PLN) 

Liczba 
wniosków 

zatwierdzonych 
do 

dofinansowania 

Wkład UE na 
wnioskach 

zatwierdzonych 
(PLN) 

3.2.2 Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych AO 

2019-05-13 2019-05-20 8 2019-12-03 16  13.566.831,92 8 7.053.279,53 

9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w 
Aglomeracji Opolskiej  

2019-09-04 2019-09-11 8 nd* 7** 4.319.950,40 nd* nd* 

RAZEM  23 17.886.782,32 8 7.053.279,53 

Nabory ogłoszone w roku 2018 rozstrzygnięte w 2019 roku 

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w 
Aglomeracji Opolskiej  

2018-05-07 2018-05-14 8 2019-01-07 4 4.312.608,21 4 4.312.608,21 

9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w 
Aglomeracji Opolskiej 

2018-05-21 2018-05-28 8 2019-03-25 5 3.113.921,99 5 3.113.921,99 

RAZEM 9 7.426.530,20 9 7.426.530,20 

RAZEM 32 25.313.312,52 17 14.479.809,73 
*do czasu opracowania Raportu nabór nie został rozstrzygnięty 
** uwzględnia również wnioski przekazane do ponownej oceny w wyniku procedury odwoławczej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 
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Nabór nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/19  

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 

(nabór III) 

 

Nabór ten cieszył się największą popularnością wśród naborów ogłoszonych w 2019 roku. Złożono aż 

16 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę wkładu UE ponad 13,5 mln zł. Nabór został 

rozstrzygnięty (uchwała Zarządu Województwa Opolskiego) w grudniu 2019 roku. Zgodnie z uchwałą 

nr 1852/2019 ZWO do dofinansowania wybrano 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania UE 

nieco ponad 7 mln zł. 

W związku z negatywną oceną na etapie oceny merytorycznej, 5 wnioskodawców złożyło protesty na 

negatywną ocenę wniosków. W toku autokontroli IP ZIT podtrzymała negatywną ocenę wszystkich  

5 wniosków oraz, zgodnie z procedurą, przekazała protesty do rozpatrzenia IZ RPO WO.  

Rozstrzygnięcie protestów przez IZ RPO WO 2014-2020 nastąpiło w roku 2020. Zgodnie ze 

stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, 4 ze złożonych protestów zostało rozpatrzonych pozytywnie,  

a tym samym wnioski o dofinansowanie zostały przywrócone do etapu oceny merytorycznej.  

   

Nabór nr RPOP.09.01.04-IP.03-16-001/19  

Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (nabór IV) 

Ogółem w ramach naboru złożono 5 wniosków poprawnych formalnie na kwotę wkładu UE  

w wysokości 3,7 mln zł. (stan na 31.12.2019). W wyniku procedury odwoławczej, która zakończyła się 

w roku 2020 do ponownej oceny formalnej przywrócono dwa kolejne wnioski o dofinansowanie.   

Nabór nie został rozstrzygnięty w 2019 roku. 

 

Nabór nr RPOP.09.01.02-IP.03-16-001/18  

Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej (nabór II) 

Nabór został ogłoszony przez IP ZIT w roku 2018, natomiast jego rozstrzygnięcie tj. przyjęcie Uchwały 

Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych do dofinansowania 

nastąpiło w roku 2019 (7 stycznia 2019r.). 

W naborze złożono 4 wnioski poprawne formalnie na kwotę dofinansowania UE w wysokości 4,3 mln 

zł.  Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania. Umowy podpisano 

z wszystkimi wnioskodawcami.  

 

Nabór nr RPOP.09.01.04-IP.03-16-001/18   

Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (nabór III) 

Nabór został ogłoszony przez IP ZIT w roku 2018, natomiast jego rozstrzygnięcie tj. przyjęcie Uchwały 

Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych do dofinansowania 

nastąpiło w roku 2019 (25 marca 2019r.). 

W naborze złożono 5 wniosków poprawnych formalnie na kwotę dofinansowania UE w wysokości 3,1 

mln zł. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania. Umowy 

podpisano z 4 podmiotami.   
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Wykres 2 Liczba wniosków poprawnych formalnie złożonych w 2019 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 

 

 

 

Zgodnie z zapisami Porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WO 2014-2020 a IP ZIT oraz IP WUP oraz 

zapisami Instrukcji Wykonawczej, IP ZIT odpowiada za proces naboru oraz oceny wniosków  

o dofinansowanie złożonych w konkursach ogłoszonych przez IP ZIT.  

Procedura konkursowa jest wieloetapowa i obejmuje:  

➢ Składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych działań/ 

poddziałań RPO WO 2014-2020, w których przewidziano realizację ZIT, który odbywa się  

w Dziale Oceny i Wyboru Projektów IP ZIT, w terminie ściśle określonym w ogłoszeniu  

o konkursie.  

➢ Etap I- ocena formalna (obligatoryjna), której dokonują członkowie KOP (zgodnie z zapisami 

Regulaminu pracy komisji oceny projektów), w oparciu o kryteria formalne. 

➢ Etap II - ocena merytoryczna (obligatoryjna) przeprowadzana przez członków KOP (zgodnie  

z zapisami Regulaminu pracy komisji oceny projektów) w oparciu o kryteria merytoryczne , na 

podstawie list sprawdzających do oceny projektu pod kątem kryteriów merytorycznych dla 

danego działania/poddziałania.  

➢ Ostateczna weryfikacja kwalifikowalności projektów w ramach programu, która dokonywana 

jest przez IZ RPO WO 2014-2020 lub IP WUP na podstawie przekazanej przez Związek ZIT 

dokumentacji. 

➢ Zatwierdzenie przez Zarząd SAO listy ocenionych projektów. 

➢ Rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego na podstawie opracowanej przez KOP listy 

ocenionych projektów w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej wszystkich 

projektów oraz dostępnej alokacji Zarząd  SAO, w formie uchwały, podejmuje decyzję  

16

7

3.2.2 9.1.4
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o rekomendowaniu Zarządowi Województwa Opolskiego projektów do dofinasowania  

w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020, w których przewidziano 

realizację  ZIT. Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały podejmuje ostateczną 

decyzję o rozstrzygnięciu konkursu a w konsekwencji o wyborze projektów  

do dofinansowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020.  

 

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie dokonywana jest przez członków KOP, pracowników 

Działu Oceny i Wyboru Projektów BSAO. Oceny merytorycznej dokonują członkowie KOP – eksperci 

merytoryczni, powołani do składu KOP.  

Z trzech naborów rozstrzygniętych w roku 2019 najdłużej trwała ocena wniosków o dofinansowanie 

złożonych do poddziałania 9.1.4 (III nabór ogłoszony w roku 2018) – 10 miesięcy. Ocena wniosków 

złożonych w ramach poddziałania 9.1.2 (nabór ogłoszony w roku 2018) trwała łącznie 8 miesięcy, 

natomiast wnioski złożone w naborze dotyczącym poddziałania 3.2.2 oceniono w 6 miesięcy. 5 

 

W trakcie prowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie IP ZIT kilkukrotnie występowała do IZ RPO 

WO 2014-2020 z wnioskiem o przedłużenie poszczególnych etapów oceny projektów. W tej sprawie 

Zarząd Województwa Opolskiego podjął następujące decyzje: 

1. W dniu 25 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie 

terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (III nabór) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  Termin 

zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 10 sierpnia 2018 r. 

2. W dniu 6 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie 

terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (III nabór) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Termin 

zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 31 sierpnia 2018 r. 

3. W dniu 3 września 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie 

terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (III nabór) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Termin 

zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 21 września 2018 r. 

4. W dniu 25 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie 

terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Termin zakończenia 

oceny formalnej został wydłużony do 10 sierpnia 2018 r. 

5. W dniu 15 października 2019 r. Uchwałą nr 1551/2019, Zarząd Województwa Opolskiego 

wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków 

o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna  

w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

 
5 Czas od dnia zakończenia naboru do dnia rozstrzygnięcia konkursu (uchwała Zarządu Województwa Opolskiego).  
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Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (III nabór). Termin zakończenia oceny 

merytorycznej został wydłużony do 25 października 2019 r. 

6. W dniu 13 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie 

terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu  

nr RPOP.09.01.04-IP.03-16-001/19 określonego dla Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (IV nabór) RPO WO 2014-2020 o 12 dni kalendarzowych 

tj. do 31 stycznia 2020 r. 

7. W dniu 28 października 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie 

terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (IV nabór). Termin 

zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 25 listopada 2019 r. 

Nabory w latach 2014-2019 

 
Pierwszy nabór w ramach ZIT ogłoszony został przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska  

w IV kwartale 2015 roku.  

Od tego czasu do końca roku 2019 łącznie IP ZIT ogłosiła i przeprowadziła 19 naborów, w tym  

10 naborów w ramach EFRR oraz 9 naborów w ramach poddziałań EFS.  

Wnioskodawcy złożyli 122 wnioski poprawne formalnie (66 EFRR oraz 56 EFS) na łączną kwotę wkładu 

UE w wysokości 322,3 mln zł.  

 

Najwięcej naborów ogłoszono w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej  

w Aglomeracji Opolskiej (4 nabory). Liczba naborów w ramach wszystkich poddziałań ZIT jest 

porównywalna (pomiędzy 2 a 4). Jeżeli chodzi o liczbę wniosków poprawnych formalnie, to 

zdecydowanie największą ich liczbę złożono w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna  

w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej (49 wniosków). Najmniejszym zainteresowaniem 

uprawnionych podmiotów cieszyło się poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych  

w Aglomeracji Opolskiej. W ramach pierwszego ogłoszonego w 2016 roku naboru nie złożono żadnego 

wniosku o dofinansowanie. W ramach drugiego naboru został złożony 1 wniosek, który następnie 

został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do dofinansowania (wnioskodawca: Park Naukowo 

Technologiczny w Opolu sp. z o.o.). Nikłe zainteresowanie poddziałaniem wynikało przede wszystkim 

z restrykcyjnych warunków otrzymania dofinansowania określonych w Regulaminie konkursu oraz 

warunków dotyczących wykorzystania i dalszego zagospodarowania przygotowanych w ramach 

projektów terenów inwestycyjnych. Nadmienić należy, iż warunki te wynikały z Umowy Partnerstwa 

oraz zapisów Rozporządzeń UE.    

Sporym zainteresowaniem cieszyły się również nabory w obszarach kształcenia i edukacji. Największa 

liczba wniosków poprawnych formalnie została złożona w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie 

kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej (24 wnioski).   
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Wykres 3 Liczba naborów oraz złożonych wniosków poprawnych formalnie w latach 2014-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 

 

 

Ogólne dane dotyczące wszystkich konkursów ogłoszonych przez IP ZIT w latach 2014-2019 

przedstawiono w zbiorczej tabeli poniżej. 
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Tabela 5 Zestawienie naborów oraz złożonych wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez IP ZIT w latach 2015-2019 

PDZ. Nazwa Rozpoczęcie 
naboru 

Zakończenie 
naboru 

Liczba 
naborów 

Data 
rozstrzygnięcia 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

poprawnych 
formalnie 

Wkład UE na 
wnioskach 

Liczba 
wniosków 

zatwierdzonych 
do 

dofinansowania 

Wkład UE na 
wnioskach 

zatwierdzonych 

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w AO 2016-12-05 2016-12-12  n/d 0 0,00 0 0,00 

  2017-07-24 2017-09-08  2017-12-11 1 19.997.810,04 1 19.997.810,04 

RAZEM 2.2.2 2  1 19.997.810,04 1 19.997.810,04 

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w AO 2016-04-11 2016-04-18  2016-08-16 3 78.141.223,91 3 78.141.223,91 

  2016-12-19 2016-12-29  2017-05-29 2 65.327.277,47 2 65.327.277,47 

  2018-03-30 2018-04-13  2018-10-17 2 32.969.675,59 2 32.969.675,59 

RAZEM 3.1.2 3  7 176.438.176,97 7 176.438.176,97 

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych AO 

2016-12-12 2017-01-19  2017-08-29 20 24.491.605,41 12 15.629.166.49 

  2018-03-07 2018-03-14  2018-10-15 13 10.363.216,40 11 9.382.262,12 

  2019-05-13 2019-05-20  2019-12-03 16 13.566.831,92 8 7.053.279,53 

RAZEM 3.2.2 3  49 48.421.653,73 31 32.064.708,14 

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w AO 2016-06-01 2016-06-08  2016-11-28 6 9.573.066,98 5 7.413.839,63 

  2018-03-12 2018-04-16  2018-10-29 3 3.215.963,54 3 3.215.963,54 

RAZEM 5.3.3 2  9 12.789.030,52 8 10.629.803,17 

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w AO 2015-12-14 2015-12-21  2016-06-20 8 25.943.217,90 7 24.246.141,90 

  2018-05-07 2018-05-14  2019-01-07 4 4.312.608,21 4 4.312.608,21 

RAZEM 9.1.2 2  12 30.255.826,11 11 28.558.750,11 

9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w AO 2016-06-27 2016-07-04  2017-01-03 7 7.860.496,37 5 6.566.836,61 

  2017-04-19 2017-04-26  n/d 1 279.650,00 0 0,00 

  2018-05-21 2018-05-28  2019-03-25 5 3.113.921,99 5 3.113.921,99 

  2019-09-04 2019-09-11  n/d 7 4.319.950,40 0 0,00 

RAZEM 9.1.4 4  20 15.574.018,76 10 9.680.758,60 

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w AO 2016-04-08 2016-04-18  2017-01-30 20 15.865.922,92 5 6.817.525,64 

  2017-07-24 2017-07-31  2017-12-11 2 2.138.824,40 2 2.138.824,40 

  2018-04-23 2018-04-30  2018-11-19 2 886.037,20 2 886.037,20 

RAZEM 9.2.2 3  24 18.890.784,52 9 9.842.387,24 

RAZEM 19  122 322.367.300,65 77 287.212.394,27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 
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W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zatwierdzono do końca 2019 roku 77 

wniosków na łączną kwotę wkładu UE na poziomie 287,2 mln zł. Największą liczbę wniosków 

zatwierdzono do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna  

w budynkach publicznych AO (31 wniosków).  

Z kolei największe środki pochodzące z budżetu UE przeznaczono na dofinansowanie projektów 

zatwierdzonych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne  

w Aglomeracji Opolskiej. 7 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania otrzymało łącznie 176,4 mln 

zł dofinansowania UE. Stanowi to 62% wszystkich środków UE rozdysponowanych  

w przeprowadzonych do końca 2019 roku naborach. Druga pod względem wartości kwota została 

przeznaczona na dofinansowanie projektów z zakresu termomodernizacji budynków publicznych  

w Aglomeracji Opolskiej (poddziałanie 3.2.23) – ponad 32 mln zł, co stanowi 11 % rozdysponowanych 

środków UE. W ramach poddziałań współfinansowanych ze środków EFS zatwierdzono do 

dofinansowania 30 wniosków na łączną kwotę wkładu UE nieco ponad 48 mln zł (16% całego wkładu 

UE na wnioskach zatwierdzonych do końca 2019 roku). Największa kwota przeznaczona została na 

wnioski zatwierdzone w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji 

Opolskiej (11 wniosków, wkład UE 28,5 mln zł).      

   

 
Wykres 4 Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach poddziałań ZIT w latach 2014-2019  

(w podziale na poddziałania) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 
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Wykres 5 Wkład UE na wnioskach zatwierdzonych w latach 2014-2019 

 
 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 

 

Kontraktacja i zatwierdzanie wniosków o płatność 
 
Na rok 2019 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ponownie zobowiązało Związek ZIT do 

realizacji wskaźników finansowych dotyczących kontraktacji alokacji oraz zatwierdzania wniosków  

o płatność. Wskaźniki te zostały ustalone przez MFiPR na podstawie planu opracowanego przez IZ RPO 

WO 2014-2020 w porozumieniu z IP ZIT. Wskaźniki monitorowane były w trybie kwartalnym. Poniżej 

przedstawiono wartości ustalone do osiągnięcia. 6  

 

Tabela 6 Wykonanie celów ustalonych przez MFiPR na rok 2019 

Kwartał Cele ustalone przez MFiPR 

kontraktacja 
alokacji % 

kontraktacja 
alokacji kwota 

zatwierdzone 
wnioski o 

płatność % 

zatwierdzone wnioski 
o płatność kwota 

I 2019 84,88% 262.229.154,75 38,00% 117.397.595,20 

II 2019 86,43% 267.017.740,87 40,99% 126.634.932,30 

III 2019 86,43% 267.017.740,87 44,75% 138.251.115,40 

IV 2019 89,04% 275.081.102,02 50,64% 156.447.742,66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 
 

 
6 Zgodnie z pismem MIiR (obecnie MFiPR) z dnia 27 marca 2019r. do monitorowania wykonania wskaźników dotyczących 
kontraktacji i wnioskowania o płatność stosowany będzie stały kurs wynoszący 1 PLN = 4,3028 EUR. Alokacja ZIT przeliczona 
wg wskazanego kursu wynosi: 308.941.040,00 PLN. 

2.2.2; 20 mln PLN; 
7%

3.1.2; 176,44 mln 
PLN; 62%

3.2.2; 32,06 mln 
PLN; 11%

5.3.3; 10,63 mln 
PLN; 4%

9.1.2; 28,56 mln 
PLN; 10%

9.1.4; 9,68 
mln PLN; 3%

9.2.2; 9,84 mln PLN; 
3%
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Na koniec 2019 roku Związek ZIT zobowiązany był do kontraktacji na poziomie 89,04% alokacji (275,08 

mln zł) oraz do osiągnięcia zatwierdzenia wniosków o płatność na poziomie 50,64% alokacji (156,45 

mln zł).   

Według stanu na 31 grudnia 2019r. zrealizowano cele nałożone na Związek ZIT. Kontraktacja wyniosła 

89,58% dostępnej alokacji (cel nałożony przez MFiPR zrealizowany w ponad 100%), natomiast wkład 

UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniósł 51,28% dostępnej alokacji (co oznacza, iż cel MFiPR 

został zrealizowany w ponad 101%).  

W stosunku do roku 2018 nastąpił znaczący wzrost wydatków rozliczonych w zatwierdzonych 

wnioskach o płatność (wkład UE pomniejszony o zwroty dokonywane przez beneficjentów 

realizowanych projektów) – z 36,51% do 51,28% dostępnej alokacji (wzrost o 14,77 p.p.). 

Postęp kontraktacji był nieco mniejszy (wzrost z 84,51% do 89,58% tj. o 5,07 p.p.) co spowodowane 

było zdecydowanie mniejszą liczbą konkursów przeprowadzonych w roku 2019.   

Realizacja celów nałożonych na IP ZIT przez MFiPR pozwoliła na uniknięcie korekty finansowej 

nakładanej przez Ministerstwo na związki ZIT, które nie zrealizowały planów (pomniejszenie dotacji na 

funkcjonowanie związku ZIT z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna).  

 

 

Na koniec roku 2019 poziom kontraktacji alokacji przeznaczonej na ZIT osiągnął 

89,58%, natomiast zatwierdzone wnioski o płatność (wkład UE) stanowiły 51,28% 

dostępnej alokacji.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat wykonania wskaźników finansowych na koniec 2019 roku 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 7 Wykonanie wskaźników finansowych na koniec 2019 roku 

 KONTRAKTACJA WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 

ALOKACJA 308.941.040,00 308.941.040,00 

PLAN 275.081.102,02 156.447.742,66 

WYKONANIE 276.755.731,62 158.415.352,55 

NADWYŻKA 1.674.629,60 1.967.609,89 

PLAN W % 89,04% 50,64% 

WYKONANIE W % 89,58% 51,28% 

REALIZACJA PLANU W % 100,61% 101,26% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 
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Podpisane umowy o dofinansowanie 

 
Według stanu na 31 grudnia 2019r. w ramach poddziałań ZIT podpisano łącznie 71 umów  

o dofinansowanie (18 więcej niż na koniec 2018r.). 

Wartość projektów realizowanych w ramach ZIT to ponad 382,7 mln zł, z czego ponad 276,7 mln zł 

pochodzi ze środków UE.  

Najwięcej umów, bo aż 28, podpisano w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna  

w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, natomiast zdecydowanie największą wartość mają 

umowy podpisane w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

(wartość ogółem realizowanych zadań wynosi ponad 219 mln zł, wkład UE ponad 172 mln zł). 

W ramach alokacji EFRR podpisano 44 umowy, natomiast w ramach alokacji EFS 27 umów.  

Wartość projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 

ogółem 328,26 mln zł, a projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

54,49 mln zł.   

Dofinansowanie UE w ramach EFRR wyniosło ponad 230,44 mln zł a w ramach środków pochodzących 

z EFS 54,49 mln zł.   

Szczegóły dotyczące umów zawartych i obowiązujących na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawiono  

w poniższej tabeli.  

 
 

Tabela 8 Liczba i wartość umów w ramach alokacji ZIT (stan na 31.12.2019r.) 

Poddziałanie Liczba Wartość 
ogółem (PLN) 

Wydatki 
kwalifikowalne 

(PLN) 

Dofinansowanie 
(PLN) 

Wkład UE (PLN) 

2.2.2 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w AO 

1 39.558.228,30 32.161.161,22 19.997.810,04 19.997.810,04 

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w AO 7 219.358.846,81 211.888.038,15 172.117.218,70 172.117.218,70 

3.2.2 Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych  AO 

28 49.755.653,52 43.092.920,54 28.209.015,05 28.209.015,05 

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura 
w AO 

8 19.589.828.95 16.726.076,84 10.119.614,10 10.119.614,10 

RAZEM EFRR 44 328.262.557,58 303 868 196,75 230.443.657,89 230.443.657,89 

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego 
w AO 

11 33.598.530,29 33.598.530,29 31.626.973,17 28.558.750,11 

9.1.4 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej w AO 

8 9.770.853,05 9.770.853,05 8.303.303,18 8.303.303,18 

9.2.2 Wsparcie kształcenia 
zawodowego w AO 

8 11.117.671,14 11.117.671,14 9.986.143,02 9.450.020,44 

RAZEM EFS 27 54.487.054,48 54.487.054,48 49.916.419,37 46.312.073,73 

RAZEM 71 382.749.612,06 358.355.251,23 280.360.077,26 276.755.731,62 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 
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Wykres 6 Liczba podpisanych umów w poddziałaniach ZIT (stan na 31.12.2019r.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

 
 

Wykres 7 Wkład UE w podpisanych umowach ZIT (stan na 31.12.2019r.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

 

Największą grupę beneficjentów umów podpisanych do końca 2019 roku stanowiły samorządy 

Aglomeracji Opolskiej, do których trafiło nieco ponad 61% środków UE w ramach podpisanych umów7. 

Łącznie, gminy AO realizowały 42 spośród wszystkich projektów w ramach alokacji ZIT. Zadania 

 
7 Dotyczy umów, w których beneficjentem jest gmina AO, nie dotyczy umów, w których Liderem jest Powiat Opolski  
a partnerami gminy AO 
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realizowane w ramach ZIT przez gminy Aglomeracji Opolskiej na podstawie umów zawartych do końca 

2019 roku opiewały na łączna kwotę 233,85 mln zł, z czego wkład UE wyniósł 170,33 mln zł.  Ponadto 

beneficjentami instrumentu ZIT są następujące podmioty:   

 

Jednostki samorządu terytorialnego: 

➢ Powiat Opolski (2 projekty) 

➢ Powiat Krapkowicki (2 projekty) 

➢ Województwo Opolskie (6 projektów, w tym realizowane przez Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji) 

Uczelnie: 

➢ Politechnika Opolska (1 projekt) 

➢ Uniwersytet Opolski (1 projekt) 

Instytucje otoczenia biznesu: 

➢ Park Naukowo Technologiczny w Opolu (1 projekt) 

➢ Izba Rzemieślnicza w Opolu (1 projekt) 

Podmioty opieki zdrowotnej: 

➢ Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. (1 projekt) 

Instytucje kultury: 

➢ Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (1 projekt) 

Kościoły i związki wyznaniowe: 

➢ Parafia Katedralna P. W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (1 projekt) 

➢ Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie (1 

projekt) 

Organizacje i instytucje edukacyjne i szkoleniowe: 

➢ Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej (1 projekt) 

➢ Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (1 projekt) 

Podmioty prywatne: 

➢ 9 projektów 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie umów podpisanych do dnia 31.12.2019 roku w ramach poddziałań 

ZIT. Zestawienie zawiera wszystkie umowy podpisane od początku wdrażania zintegrowanych 

inwestycji terytorialnych.   
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Tabela 9 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZIT AO (stan na 31.12.2019r. 
 

Lp. Nazwa projektu Beneficjent Wartość 
projektu 

Wydatki 
kwalifikowalne 

Wkład UE Rozpoczęcie Zakończenie 

2.2.2 PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 

1 Budowa zaplecza wdrożeniowego  
i biurowego z przeznaczeniem na 
potrzeby małych i średnich 
przedsiębiorstw 

PARK NAUKOWO -
TECHNOLOGICZNY W 

OPOLU SP. Z O.O. 

39 558 228,30 32 161 161,22 19 997 810,04 2018-02-01 2019-10-31 

3.2.1 STRATEGIE NIEKOEMISYJNE W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 

2 Budowa infrastruktury pieszo-
rowerowej w powiecie opolskim – etap 
I 

POWIAT OPOLSKI 7 363 764,24 7 363 764,24 6 259 199,59 2016-05-17 2018-01-31 

3 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w 
Gminie Popielów i w Gminie Lewin 
Brzeski 

GMINA POPIELÓW 12 685 509,86 12 685 509,86 10 782 683,38 2018-04-26 2020-09-30 

4 Centrum Przesiadkowe w Gogolinie GMINA GOGOLIN 9 103 349,73 3 239 070,84 2 753 210,21 2015-03-12 2018-11-30 

5 Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-
rowerowych w Aglomeracji Opolskiej 

MIASTO OPOLE 33 274 665,98 33 274 665,98 22 186 992,21 2018-04-30 2021-10-31 

6 Bezpieczny transport w Opolu MIASTO OPOLE 76 981 620,28 76 244 536,28 64 807 855,84 2015-09-11 2019-11-30 

7 Budowa, rozbudowa i przebudowa 
infrastruktury niskoemisyjnego 
transportu publicznego w Opolu - etap I 

MIASTO OPOLE 30 155 350,47 30 042 603,00 25 536 212,55 2017-04-03 2021-08-29 

8 Budowa infrastruktury pieszo – 
rowerowej w powiecie opolskim – etap 
II oraz budowa centrum 
przesiadkowego w Gminie Lewin 
Brzeski 

POWIAT OPOLSKI 49 794 586,25 49 037 887,95 39 791 064,92 2016-12-21 2021-12-31 
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3.2.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDYNKACH PUBLICZNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 

9 Termomodernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola w Straduni 

GMINA WALCE 841 676,60 676 265,24 371 810,56 2017-04-06 2019-10-31 

10 Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku 

GMINA OZIMEK 2 158 618,68 2 158 618,68 1 185 081,66 2016-07-25 2018-09-26 

11 Termomodernizacja budynku szkolnego 
przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach 
(OŚiGW) - segment G 

GMINA ZDZIESZOWICE 1 324 510,02 1 312 912,08 1 115 975,25 2018-04-06 2020-09-30 

12 Termomodernizacja wraz z wymianą 
wewnętrznej instalacji c.o, c.w.u., 
energii elektrycznej oraz wymianą 
źródła ciepła w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Karłowicach 

GMINA POPIELÓW 315 627,22 315 627,22 252 470,20 2017-11-16 2020-10-31 

13 Poprawa efektywności energetycznej w 
budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku 

GMINA IZBICKO 3 114 086,98 2 585 690,19 1 199 815,02 2016-12-20 2019-11-30 

14 Termomodernizacja budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Domecku 

GMINA KOMPRACHCICE 1 172 367,69 1 172 367,69 936 721,77 2018-10-01 2020-09-30 

15 Przebudowa, termomodernizacja wraz z 
wymianą wewnętrznej instalacji c.o., 
c.w.u., energii elektrycznej oraz 
wymiana źródła ciepła w budynku 
Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w 
Starych Siołkowicach 

GMINA POPIELÓW 1 894 866,40 1 488 156,08 1 190 376,04 2016-12-08 2020-09-30 

16 Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej – 
budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski 

GMINA LEWIN BRZESKI 743 797,33 547 776,94 465 610,38 2017-11-28 2019-09-30 
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17 Termomodernizacja z przebudową 
budynku głównego Wydziału 
Budownictwa i Architektury Politechniki 
Opolskiej zlokalizowanego przy ulicy 
Katowickiej 48 w Opolu – etap 1 

POLITECHNIKA OPOLSKA 4 592 608,36 4 468 782,31 2 500 000,00 2017-05-02 2019-02-28 

18 Termomodernizacja obiektu Zespołu 
Szkół w Dobrzeniu Małym 

GMINA DOBRZEŃ WIELKI 1 317 536,80 1 189 312,68 985 764,39 2019-04-01 2019-10-30 

19 Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej Gminy 
Strzeleczki 

GMINA STRZELECZKI 1 622 293,94 1 622 293,94 1 177 785,39 2019-05-15 2021-10-31 

20 Termomodernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola w Walcach 

GMINA WALCE 565 617,09 436 326,03 370 877,13 2015-12-28 2018-08-06 

21 Poprawa efektywności energetycznej 
budynku użyteczności publicznej PSP w 
Łosiowie 

GMINA LEWIN BRZESKI 1 280 642,95 864 811,24 683 942,65 2016-12-08 2018-09-21 

22 Modernizacja energetyczna budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Dobrzeniu Wielkim 

GMINA DOBRZEŃ WIELKI 1 970 010,52 1 756 109,65 1 199 949,72 2019-05-23 2020-12-31 

23 Zwiększenie efektywności 
energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim 
w Opolu poprzez budowę mini 
elektrowni w oparciu o panele 
fotowoltaiczne, wymianę oświetlenia 
na energooszczędne, instalację 
wentylacji z odzyskiem ciepła 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W 
OPOLU SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

3 667 299,61 2 869 174,06 2 433 466,41 2014-05-29 2018-10-31 

24 Termomodernizacja i zmiana źródła 
ciepła na OZE w budynku magazynowo - 
warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu 

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ 
W OPOLU 

590 339,80 479 951,06 407 958,39 2017-12-29 2019-12-15 

25 Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 
w Opolu – etap II 

MIASTO OPOLE 1 707 823,06 1 707 823,06 1 109 914,20 2019-08-12 2020-12-31 
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26 Termomodernizacja budynku klubu 
samorządowego z remizą OSP w 
Chrząstowicach 

GMINA CHRZĄSTOWICE 763 457,54 760 657,54 494 351,33 2018-02-22 2019-12-16 

27 Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej - budynek 
Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej 

GMINA DĄBROWA 693 000,00 693 000,00 545 795,34 2017-09-01 2018-12-30 

28 Termomodernizacja budynku Ośrodka 
Kultury w Niemodlinie z 
dostosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych – V oraz VI etap. 

GMINA NIEMODLIN 3 259 229,08 2 718 224,58 1 199 824,32 2017-12-13 2018-11-19 

29 Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 
w Opolu – etap I 

MIASTO OPOLE 1 690 574,88 1 690 574,88 1 199 927,20 2019-02-01 2019-12-31 

30 Przebudowa budynku biurowego 
Urzędu Gminy w Murowie przy ul. 
Dworcowej oraz budynku PSP w Starych 
Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej 
polegająca na termomodernizacji wraz z 
wymianą wewnętrznej instalacji c.w.u., 
energii elektrycznej i oświetleniowej 

GMINA MURÓW 2 187 451,85 2 187 451,85 1 199 999,95 2018-12-27 2020-12-31 

31 ekoZamek Moszna- termomodernizacja 
budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w 
Mosznej 

WOJEWÓDZTWO 
OPOLSKIE 

2 711 287,40 2 204 298,70 1 185 674,38 2017-01-31 2019-12-13 

32 Zwiększenie efektywności 
energetycznej w budynku OKiS w 
Prószkowie w zakresie 
termomodernizacji, przebudowy oraz 
nadbudowy 

GMINA PRÓSZKÓW 2 441 715,45 1 087 247,18 924 160,09 2018-11-02 2020-03-29 

33 Termomodernizacja wraz z wymianą 
źródeł światła w obiektach użyteczności 
publicznej Gminy Krapkowice, w tym: 
PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w 
Kórnicy 

GMINA KRAPKOWICE 1 935 989,48 1 863 139,24 1 197 066,96 2017-07-03 2020-12-31 
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34 Termomodernizacja budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kamieniu 
Śląskim 

GMINA GOGOLIN 1 239 657,57 1 134 573,08 612 669,45 2015-12-23 2017-12-31 

35 Modernizacja energetyczna budynku 
szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej 

GMINA TURAWA 1 014 309,25 1 014 309,25 862 162,86 2019-05-20 2020-12-20 

36 Modernizacja energetyczna budynku 
szkoły w Tarnowie Opolskim 

GMINA TARNÓW OPOLSKI 2 939 257,97 2 087 446,09 1 199 864,01 2016-07-19 2018-02-09 

5.3.3 DZIEDZICTWO KULTUROWE I KULTURA W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 

37 Przebudowa i zagospodarowanie 
Wzgórza Uniwersyteckiego 

UNIWERSYTET OPOLSKI 716 859,77 712 764,58 477 576,41 2016-06-01 2017-12-31 

38 Z szacunku dla przeszłości zadbajmy o 
przyszłość. Konserwacja i renowacja 
elewacji prezbiterium Katedry pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu 
– etap IV zamykający 

PARAFIA KATEDRALNA 
P.W. PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

1 872 531,61 1 872 531,61 1 160 969,62 2019-01-02 2020-06-30 

39 Ochrona, konserwacja i udostępnienie 
zabytków oraz polichromii ściennych 
kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w 
Niemodlinie 

PARAFIA RZYMSKO-
KATOLICKA PW. 

WNIEBOWZIĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY 

1 140 080,00 1 140 080,00 854 945,99 2016-10-18 2021-03-31 

40 Przebudowa i adaptacja na cele 
edukacyjno-kulturalne zabytkowego 
budynku Szkoły Podstawowej w 
Skorogoszczy 

GMINA LEWIN BRZESKI 4 051 992,06 3 551 389,17 2 217 487,40 2016-06-01 2018-09-30 

41 Utworzenie Stobrawskiego Centrum 
Przyrody i Techniki „BORSUK" poprzez 
remont, przebudowę i organizację 
zabytkowego zespołu dworca 
kolejowego w Murowie 

GMINA MURÓW 2 003 336,82 2 003 336,82 1 200 000,00 2018-02-13 2020-09-30 

42 Zagospodarowanie budynku 
zabytkowego spichlerza w Brożcu 

GMINA WALCE 1 147 155,13 1 145 550,13 973 717,61 2016-04-14 2018-11-30 
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43 Rewitalizacja obiektów zabytkowych - 
Wieży Bramy Górnej i murów 
obronnych wraz z otoczeniem w celu 
ochrony i promocji dziedzictwa 
kulturowego oraz naturalnego 
Krapkowic 

GMINA KRAPKOWICE 1 206 973,40 981 279,19 735 272,50 2016-05-12 2019-04-30 

44 Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów 
dziedzictwa kulturowego na obszarze 
dawnego Zamku Górnego i jego okolic 

MIASTO OPOLE 7 450 900,16 5 319 145,34 2 499 644,57 2016-10-02 2018-12-30 

9.1.2 WSPARCIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 

45 Kolekcjonerzy wiedzy - mistrzowie 
eksperymentów 

FUNDACJA ROZWOJU 
DEMOKRACJI LOKALNEJ 

4 576 362,90 4 576 362,90 3 889 908,46 2016-06-01 2018-06-30 

46 Rozwijamy Kompetencje, 
Programujemy Przyszłość 

FUTURE AGNIESZKA 
GORZYŃSKA 

405 800,00 405 800,00 344 930,00 2018-10-01 2020-06-30 

47 Podnosimy jakość edukacji w Gminie 
Murów 

GMINA MURÓW 594 481,25 594 481,25 505 309,06 2018-10-01 2020-06-30 

48 Nowoczesne nauczanie naturalny 
wzrost kompetencji 

POWIAT KRAPKOWICKI 993 483,75 993 483,75 844 461,18 2016-12-01 2019-10-31 

49 Laboratorium inspiracji – FabLaby 
edukacyjne – zintegrowany program 
wielokierunkowej stymulacji uczniów w 
specjalistycznych pracowniach 
przedmiotowych ukierunkowany na 
kształtowanie kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych oraz 
rozwijanie zainteresowań poprzez 
działania oparte na metodach 
aktywizujących z wykorzystaniem TIK 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA "NASZA 

SZKOŁA" 

883 637,74 883 637,74 751 091,48 2018-05-11 2020-06-30 
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50 Akademia kompetencji kluczowych w 
Aglomeracji Opolskiej 

INSTYTUT BADAWCZO - 
SZKOLENIOWY SP. Z O.O. 

3 126 364,70 3 126 364,70 2 657 409,99 2017-01-01 2018-12-31 

51 "Tłumaczymy żywioły" – projekt 
edukacyjny dla uczniów szkół 
podstawowych Aglomeracji Opolskiej 

MIASTO OPOLE 3 189 738,44 3 189 738,44 2 711 277,67 2018-11-29 2021-02-26 

52 Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost 
kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej 

SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO/REGIONALNY 
ZESPÓŁ PLACÓWEK 

WSPARCIA EDUKACJI 

4 970 882,93 4 970 882,93 4 225 250,49 2016-08-01 2018-08-31 

53 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – 
obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i 
nauczycieli szkół podstawowych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej 

SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO/REGIONALNY 
ZESPÓŁ PLACÓWEK 

WSPARCIA EDUKACJI 

4 951 211,17 4 951 211,17 4 208 529,49 2016-08-01 2018-11-30 

54 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – 
obszar II - Wzrost kompetencji uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej 

SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO/REGIONALNY 
ZESPÓŁ PLACÓWEK 

WSPARCIA EDUKACJI 

4 950 382,32 4 950 382,32 4 207 824,97 2016-08-01 2018-11-30 

55 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – 
obszar III - Wzrost kompetencji uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej 

SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO/REGIONALNY 
ZESPÓŁ PLACÓWEK 

WSPARCIA EDUKACJI 

4 956 185,09 4 956 185,09 4 212 757,32 2016-08-01 2018-11-30 

9.1.4 WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 

56 Zaczarowane przedszkola - zwiększenie 
dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej w Opolu i Kadłubie 
Turawskim 

CZARODZIEJSKIE SMYCZKI 
EWA PIETRAS 

251 067,50 251 067,50 213 407,37 2018-10-01 2020-01-31 
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57 Właściwe wsparcie, właściwy rozwój - 
zwiększenie ilości miejsc edukacji 
przedszkolnej oraz rozszerzenie 
programu nauczania w niepublicznym 
Przedszkolu „Kraina Marzeń” 

GRZEGORZ TARKA 405 124,55 405 124,55 344 355,86 2017-09-01 2019-08-31 

58 Cudowne Przedszkolaki kreują 
przyszłości szlaki 

NIEPUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE 

ARTYSTYCZNE I JĘZYKOWE 
PRZED-SZKÓŁKA BARBARA 
GACZKOWSKA-RÓŻAŃSKA 

417 742,00 417 742,00 354 830,70 2018-06-01 2020-06-30 

59 Przedszkole dla wszystkich przyjazne – 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci w przedszkolach 15 gmin 
należących do Aglomeracji Opolskiej 

MIASTO OPOLE 3 529 925,00 3 529 925,00 2 999 925,00 2017-09-01 2019-08-29 

60 Dwujęzyczna Opolszczyzna - program 
wychowania do dwujęzyczności 
skierowany do przedszkoli z Aglomeracji 
Opolskiej  

WOJEWÓDZTWO 
OPOLSKIE 

1 760 436,00 1 760 436,00 1 495 436,00 2019-06-24 2021-07-23 

61 Przedszkola na wymiar - utworzenie 
nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego oraz wydłużenie czasu 
pracy przedszkoli w 8 gminach 
Aglomeracji Opolskiej 
  

MIASTO OPOLE 1 945 353,00 1 945 353,00 1 653 324,00 2016-07-01 2018-12-30 

62 Utworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych w mieście Opolu 

MIASTO OPOLE 612 580,00 612 580,00 520 693,00 2018-07-01 2019-10-25 

63 Przedszkole - tutaj wszystko się 
zaczyna! 

CENTRUM KREATYWNOŚCI 
KAROLINA MYSIURA-

WOJTUŚ 

848 625,00 848 625,00 721 331,25 2016-09-01 2018-08-31 

9.2.2 WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 
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64 Akademia opolskich kwalifikacji 
zawodowych 

IZBA RZEMIEŚLNICZA W 
OPOLU 

683 405,30 683 405,30 580 894,50 2017-03-01 2018-08-31 

65 Licealista na rynku pracy – zdobywanie 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych 
przez uczniów szkół licealnych Miasta 
Opola 

MIASTO OPOLE 2 054 656,01 2 054 656,01 1 746 457,60 2018-02-28 2021-01-31 

66 Kreatywne multimedia odpowiedzią na 
potrzeby rynku pracy Aglomeracji 
Opolskiej 

TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

461 149,97 461 149,97 391 977,47 2018-11-01 2020-08-31 

67 Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie 
Krapkowickim 

POWIAT KRAPKOWICKI 581 246,75 581 246,75 494 059,73 2018-10-01 2020-09-30 

68 Nowe kwalifikacje mieszkańców 
Aglomeracji Opolskiej - nowe 
możliwości dla regionu. 

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD 
DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 

703 100,00 703 100,00 597 635,00 2017-03-01 2019-02-28 

69 Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 
1 

MIASTO OPOLE 2 794 777,26 2 794 777,26 2 375 560,67 2017-01-01 2019-10-31 

70 Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 
3 

MIASTO OPOLE 2 875 135,25 2 875 135,25 2 443 864,96 2019-01-01 2021-02-28 

71 Kierowcy pilnie poszukiwani! D-H DAWID HARYNEK 964 200,60 964 200,60 819 570,51 2017-02-01 2019-06-30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014
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Wszystkie gminy Aglomeracji Opolskiej skorzystały dotychczas ze środków ZIT: jako beneficjenci 

projektów lub jako partnerzy większych zintegrowanych inwestycji realizowanych w formule 

partnerskiej. 

Do końca 2019 roku jedynie dwie gminy Aglomeracji Opolskiej nie podpisały umów o dofinansowanie 

na realizację indywidualnych projektów. Były to gminy Łubniany i Tułowice (podpisały umowy  

w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej w roku 2020). Nadmienić jednak należy, iż powyższe gminy uczestniczyły w realizacji 

projektów partnerskich.  

Projekty partnerskie w największym stopniu wypełniają ideę zintegrowanych inwestycji terytorialnych. 

Dzięki zawieranym partnerstwom możliwa jest realizacja zadań ponad podziałami administracyjnymi, 

istotnych dla kilku gmin, o charakterze zintegrowanym a nie punktowym i w sposób kompleksowy 

odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby obszaru funkcjonalnego. Ponadto projekty partnerskie 

uczą wspólnego działania i stanowią często wstęp do dalszej intensywnej współpracy. Mniejszym 

gminom dają możliwość realizacji zadań, które poza projektem partnerskim nie miałyby szansy na 

uzyskanie dofinansowania. 

Projekty partnerskie realizowane są głównie w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne  

w Aglomeracji Opolskiej oraz w ramach poddziałań EFS.   

W podziałaniu 3.1.2 na 7 zadań, dla których podpisano umowy do 31 grudnia 2019r. 4 projekty są 

projektami partnerskimi. Liderami w przedmiotowych zadaniach są: Powiat Opolski  

(2 zadania), Gmina Popielów (1 zadanie) oraz Miasto Opole (1 zadanie). Łącznie, w ich realizację 

zaangażowanych jest 15 samorządów Aglomeracji Opolskiej, które wspólnie realizują zadania  

o wartości ponad 102 mln złotych (w tym dofinansowanie UE nieco ponad 79 mln zł.).  

 

Tabela 10 Projekty partnerskie realizowane w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji 
Opolskiej RPO WO 2014-2020 

Tytuł projektu Wydatki 
kwalifikowalne 

Wkład UE Lider Partnerzy  
(gminy AO) 

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 
w powiecie opolskim – etap I 

7 363 764,24 6 259 199,59 Powiat Opolski Dobrzeń Wielki 
Popielów 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w 
Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski 

12 685 509,86 
 

10 782 683,38 
 

Gmina Popielów Popielów  
Lewin Brzeski 

Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-
rowerowych w Aglomeracji Opolskiej 
 

33 274 665,98 
 

22 186 992,21 
 

Miasto Opole Krapkowice 
Prószków 
Dobrzeń Wielki 
Komprachcice 
Gogolin 
Tarnów Opolski 
Strzeleczki 

„Budowa infrastruktury pieszo – 
rowerowej w powiecie opolskim – etap II 
oraz budowa centrum przesiadkowego w 
Gminie Lewin Brzeski" 
 

49 037 887,95 
 

39 791 064,92 
 

Powiat Opolski Lewin Brzeski 
Chrząstowice 
Komprachcice 
Łubniany 
Prószków 
Tarnów Opolski 
Tułowice 
Turawa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 
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Ponadto projekt partnerski (alokacja EFRR) realizowany jest w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo 

kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej. Liderem projektu pn. „Utworzenie Stobrawskiego 

Centrum Przyrody i Techniki BORSUK poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu 

dworca kolejowego w Murowie” jest Gmina Murów. Pozostałymi czterema partnerami w projekcie są: 

Gmina Łubniany, Muzeum Wsi Opolskiej, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz 

Stowarzyszenie Miłośników Murowa. 

 

W przypadku poddziałań współfinansowanych z EFS (tj. 9.1.2; 9.1.4 oraz 9.2.2) gminy Aglomeracji 

Opolskiej wykazują się mniejszą aktywnością w realizacji indywidualnych projektów z obszaru 

kształcenia i edukacji.  

Według stanu na koniec 2019 roku jedynie Miasto Opole i Gmina Murów zawarły umowy na realizację 

projektów w ramach alokacji EFS. 

Gmina Murów realizuje projekt w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego  

w Aglomeracji Opolskiej (projekt indywidualny). 

Miasto Opole realizuje zadania w ramach wszystkich poddziałań EFS. Do końca 2019 r. Miasto zawarło 

umowy na realizację 7 projektów (9.1.2 – jeden projekt; 9.1.4 – trzy projekty; 9.2.2 – trzy projekty). 

Większość projektów, których beneficjentem jest Opole (5 zadań) swoim zakresem obejmuje również 

inne gminy Aglomeracji Opolskiej. Największy zasięg terytorialny miał projekt, którego realizacja 

zakończyła się w roku 2019: Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej.  

Również zadania realizowane w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego  

w Aglomeracji Opolskiej obejmują szkoły zlokalizowane w innych gminach AO (Kształcenie zawodowe 

dla rynku pracy – 1 oraz Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3, realizowane w Opolu i pięciu innych 

gminach AO).    

W przypadku alokacji EFS gminy Aglomeracji Opolskiej nastawione są na udział w dużych 

zintegrowanych projektach, których działania skierowane są bezpośrednio do placówek edukacyjnych 

z terenu gminy i/ lub do mieszkańców. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów współfinansowanych  

z EFS, które wymagają znacznych nakładów pracy oraz specjalistycznych metod pracy z beneficjentami 

ostatecznymi, wydaje się, iż podejście polegające na realizacji dużych, zintegrowanych projektów,  

w których wszyscy uczestnicy otrzymują podobne wsparcie (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

wynikających z diagnozy) jest właściwe i pozwala na optymalizację kosztów i nakładów pracy przy 

równoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości wsparcia o charakterze systemowym. W roli partnerów 

projektów realizowanych przy wsparciu EFS aktywny udział biorą również opolskie uczelnie – 

Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Opolski. Włączenie środowiska akademickiego w proces 

kształcenia i edukacji dzieci oraz młodzieży jest niezwykle istotny. Podnosi również wartość 

merytoryczną oferowanego wsparcia. 

Aktywnym beneficjentem (liderem) w ramach poddziałań współfinansowanych z EFS jest również 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (jednostka Samorządu Województwa Opolskiego). 

RZPWE do końca 2019 roku zawarło umowy na realizację 5 dużych projektów o łącznej wartości ponad 

21,6 mln zł (w tym dofinansowanie 18,35 mln zł). RZPWE realizuje lub realizowało projekty w ramach 

poddziałania 9.1.2 oraz jedno zadanie z ramach poddziałania 9.1.4. Projekty, których beneficjentem 
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jest jednostka samorządu województwa opolskiego skierowane są do uczniów, nauczycieli i placówek 

edukacyjnych z terenu całej Aglomeracji Opolskiej.   

Aktywne w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych są również podmioty 

prywatne, które do końca 2019 roku podpisały 9 umów o dofinansowanie.  

Dwa projekty realizował również Powiat Krapkowicki.  

 

Wskaźniki przypisane do realizacji w ramach poddziałań ZIT 
 
Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WO 2014-2020 a IP ZIT oraz IP WUP, 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska odpowiada za monitoring wskaźników przypisanych do realizacji  

w ramach poddziałań ZIT. Wskaźniki oraz ich wartości pośrednie i docelowe wskazane zostały  

w załączniku do przedmiotowego Porozumienia. Monitoring wskaźników odbywa się w cyklu 

miesięcznym. Poniżej przedstawiono zestawienie wskaźników produktu i rezultatu (oddzielnie EFRR 

oraz EFS) przypisanych poddziałaniom ZIT wraz z wartościami zrealizowanymi na koniec 2019r.  

W ramach zestawień dokonano podziału osiągniętych wartości wskaźników na te wykazane  

w podpisanych umowach o dofinansowanie oraz na wartości zadeklarowane w zatwierdzonych 

wnioskach o płatność.    
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Tabela 11 Wskaźniki – zakres EFRR 

Pddz. Nazwa wskaźnika [jednostka]  Wartość 
docelowa 
[2018 r.] 

Wartość 
docelowa 
[2023 r.] 

UMOWY WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

2.2.2 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] 0 3 3 100% 3 100% 

3.1.2 Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.] 1 11 10 90,9% 6 54,5% 

Długość ścieżek rowerowych [km] 21 94 94,23 100,2% 27,57 29,3% 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  
[tony równoważnika CO2] 

n/d 1 300 1 301 100,1% 5 0,4% 

3.2.2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 5 43 28 65,1% 13 30,2% 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  
w budynkach publicznych [kWh/rok] 

n/d 14 500 000 10 685 786 73,7% 555 141 3,8% 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  
[tony równoważnika CO2] 

n/d 4 400 3 236 73,6% 140 3,2% 

5.3.3 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] 0 11 11 100% 6 54,5% 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 
[odwiedziny/rok] 

n/d 25 000 19 370 77,5% 5 755 23% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie monitoringu wskaźnikowego IZ RPO WO 2014-2020 (stan na 31.12.2019r.) 
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Tabela 12 Wskaźniki – zakres EFS 

 Nazwa wskaźnika [jednostka]  Wartość 
docelowa 
[2018 r.] 

Wartość 
docelowa 
[2023 r.] 

UMOWY WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

9.1.2 WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 
[osoby] 

n/d 1 400 1 043 75% 1325 95% 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK 
w programie [osoby] 

n/d 200 186 93% 135 68% 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
w programie [osoby] 

n/d 25 000 13 232 53% 24 509 98% 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 

50 50 85 170% 61 122% 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 
zostały doposażone w programie [szt.] 

n/d 220 195 89% 168 76% 

Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 
[osoby] 

600 13 400 7 068 53% 13 350 100% 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%] 

n/d 95% 95,8% n/d 90,9% n/d 
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 Nazwa wskaźnika [jednostka]  Wartość 
docelowa 
[2018 r.] 

Wartość 
docelowa 
[2023 r.] 

UMOWY WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku 
pracy po opuszczeniu programu [%] 

n/d 85% 96,5% n/d 87% n/d 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych [%] 

n/d 100% 115,3% n/d 88,5% n/d 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych [%] 
 
 

n/d 100% 101% n/d 56% n/d 

9.1.4 WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] 

n/d 7 000 6 136 88% 5 169 74% 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie [szt.] 

n/d 295 283 96% 265 90% 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 
[osoby] 

n/d 140 275 196% 110 79% 

Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 
[osoby] 
 

480 3 100 3 063 99% 3 456 111% 
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 Nazwa wskaźnika [jednostka]  Wartość 
docelowa 
[2018 r.] 

Wartość 
docelowa 
[2023 r.] 

UMOWY WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%] 
 
 

n/d 95% 100% n/d 89,1% n/d 

9.2.2 WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie [osoby] 

n/d 150 107 71% 71 47% 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego objętych wsparciem w programie 
[osoby] 

n/d 2 000 1 384 69% 1 456 73% 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy [osoby] 

n/d 1 600 960 60% 445 28% 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w 
programie [osoby] 
 

n/d 140 72 51% 0 0% 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego [szt.] 

n/d 22 19 86% 16 73% 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia w programie [osoby] 

n/d 650 731 112% 369 57% 
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 Nazwa wskaźnika [jednostka]  Wartość 
docelowa 
[2018 r.] 

Wartość 
docelowa 
[2023 r.] 

UMOWY WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

Stan na 
31.12.2019 

%  
[do 2023] 

Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 
[osoby] 

300 2 350 2 008 85% 1 172 50% 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu [%] 

n/d 95% 100% n/d 145,45% n/d 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 
[%] 

n/d 100% 94,7% n/d 50% n/d 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia [%] 

n/d 80% 81,7% n/d 250,43% n/d 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku 
pracy po opuszczeniu programu [osoby] 
 

n/d 85% 100% n/d 0% n/d 

Źródło: opracowanie własne na podstawie monitoringu wskaźnikowego IZ RPO WO 2014-2020 (stan na 31.12.2019r.) 
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Przedstawione w powyższych tabelach wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu są 

wartościami wynikającymi z aktualizacji RPO WO 2014-2020 w lutym 2020 r. (wersja nr 4). Wartości 

osiągnięte dotyczą stanu na 31.12.2019r.  

W przypadku poddziałań EFRR zmianie nie uległy wskaźniki w ramach poddziałania 2.2.2 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej. 

Wartości docelowe wskaźników dotyczących szacowanego rocznego spadku emisji gazów 

cieplarnianych (poddziałanie 3.1.2 oraz 3.2.2) i wskaźnik dotyczący zmniejszenia rocznego zużycia 

energii pierwotnej w budynkach publicznych (poddziałanie 3.2.2) zostały zmniejszone – na poziomie 

całego RPO WO 2014-2020 oraz na poziomie poddziałań ZIT. Zmniejszenie wartości docelowych jest 

również wynikiem negocjacji prowadzonych pomiędzy IP ZIT a IZ RPO WO. IP ZIT już w roku 2018 

sygnalizowała, iż osiągnięcie pierwotnie zaplanowanych wartości docelowych wskaźników w ramach 

poddziałania 3.1.2 oraz 3.2.2 może być niemożliwe, ze względu na przeszacowanie wartości 

docelowych oraz brak wspólnej, jednolitej dla całego Programu metodologii obliczania wskaźników 

dotyczących szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych. W wyniku renegocjacji 

Programu, KE przychyliła się do wniosku IZ RPO WO o zmniejszenie wartości docelowych m.in. 

przedmiotowych wskaźników.   

Zwiększeniu uległy wskaźniki dotyczące liczby wybudowanych obiektów P&R (poddziałanie 3.1.2) oraz 

liczby zmodernizowanych energetycznie budynków (poddziałanie 3.2.2). Zmniejszyła się wartość 

docelowa wskaźnika dotyczącego długości wybudowanych ścieżek rowerowych (poddziałanie 3.1.2). 

Wskaźniki przypisane do realizacji w ramach poddziałania 5.3.3 zostały dostosowane do rzeczywistego 

wykonania wynikającego z podpisanych umów (alokacja wyczerpana, nie planuje się kolejnych 

konkursów).  

Zmianie uległy również wartości docelowe wskaźników produktu w ramach poddziałań EFS. Zostały 

one dostosowane do wartości wynikających z podpisanych już umów oraz prognozowanych wartości 

w ramach trwających i przyszłych naborów.  

W wielu przypadkach wskaźniki w poddziałaniach EFS były zdecydowanie niedoszacowane, stąd 

zwiększono ich wartość docelową. Dotyczyło to m.in. wskaźników: liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie (9.1.2), liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone  

w programie (9.1.2), liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich (we wszystkich poddziałaniach 

EFS znaczące przekroczenia), liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 

(9.1.4), liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

objętych wsparciem w programie (9.2.2), liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 

doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 

zawodowego (9.2.2). Zmniejszenie wartości docelowych nastąpiło zaledwie w kilku przypadkach  

i dotyczyło wskaźników: liczba nauczycieli objętych wsparciem (9.1.4), liczba nauczycieli objętych 

wsparciem z zakresu TIK w programie (9.1.2), liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych 

w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (9.1.2). 

 

Osiągnięcie wartości docelowych wskaźników określonych dla poddziałań ZIT nie jest zagrożone.   



Strona | 48  
 

 
Wskaźniki rezultatu strategicznego 
 

W Strategii ZIT wskazano również wartości docelowe wskaźników rezultatu strategicznego8,  

z zastrzeżeniem, że dotyczą one obszaru całego województwa opolskiego a nie jedynie Aglomeracji 

Opolskiej. Monitoring przedmiotowych wskaźników prowadzony jest w oparciu dane GUS (system 

STRATEG). Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska nie prowadzi monitoringu wskaźników rezultatu 

strategicznego z uwagi na brak danych zagregowanych na poziom gminy czy obszaru funkcjonalnego. 

W roku 2019 na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska wykonawca zewnętrzny zrealizował 

opracowanie pn. Ocena dotychczasowych efektów wdrażania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej 

oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AO. W ramach prowadzonych prac wykonawca 

dokonał analizy wszystkich dostępnych źródeł w celu oszacowania osiągniętych wartości wskaźników 

rezultatu strategicznego. Wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Wskaźniki rezultatu (strategicznego) – wskaźniki, o których mowa w art. 27 ust. 4c) rozporządzenia ogólnego, art. 6 ust. 1 i 
ust. 3 rozporządzenia EFRR oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia FS oraz w punkcie 1.3.2 Umowy Partnerstwa. 
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Tabela 13 Wskaźniki rezultatu strategicznego wskazane w Strategii ZIT 

Wskaźniki 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Zmiana 
2010-20189 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach 
w stosunku do PKB  

8,5% 8,3% 7,7% 8,3% 10,6% 16,2% 17,0% 11,1% b.d. 1,30 

Sprzedaż energii cieplnej do urzędów  
i instytucji (w GJ) 

546 225 486 380 504 042 515 373 473 239 482 020 731 616 786 577 508 970 0,93 

Poziom emisji PM10 i PM2,5 (Mg/rok) 16 602 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 13 055 0,79 

Przewozy pasażerów komunikacją miejską 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
obszarów miejskich 

48,3 53,0 48,2 48,5 41,2 49,0 b.d. 49,4 49,2 1,02 

Liczba korzystających z noclegów na 1000 
mieszkańców  

276,7 287,1 310,6 331,9 360,9 421,4 546,2 555,2 557,7 2,02 

Źródło: Ocena dotychczasowych efektów wdrażania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AO, Opole 2019r. Lider 
Projekt Sp. z o.o.   

 
9 2010=1, chyba że okres krótszych, wówczas od 1 roku analizy 
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Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB 

Wartość bazowa: 8,5% (2010), wartość osiągnięta 11,1% (2017), wzrost o 30% (BDL GUS). 

Dane o nakładach inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w stosunku do Produktu Krajowego Brutto  

w cenach bieżących pozyskano dla lat 2010-2016 na poziomie województwa. W latach 2010-2013 

wskaźniki były zbliżone do ogólnokrajowych (około 8%). W kolejnych latach znacząco, niemal 

dwukrotnie wzrosły (z 8,5% do 17%). W skali kraju w tym czasie nakłady wahały się, oscylując wokół 8-

9%, generalnie nie wzrastając (z 7,9% w 2010 r. do 8% w 2016 r.). Można stwierdzić, że wartość 

docelowa (9,03%, zakładana na 2023 r.) została z nawiązką wykonana. W 2017. r. wielkość nakładów 

w województwie spadła do 11,1%, jednak brak danych z poziomu krajowego uniemożliwiał 

porównanie i uwidocznienie na poniższym wykresie. Trudno też wnioskować po jednorazowym spadku 

o załamaniu dotychczas pozytywnego trendu. 

 

Wykres 8 Wskaźnik: nakłady inwestycyjne w stosunku do PKB 

 

Źródło: Ocena dotychczasowych efektów wdrażania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej oraz Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AO, Opole 2019r. Lider Projekt Sp. z o.o. 

 

Sprzedaż energii cieplnej do urzędów i instytucji  

Wartość bazowa: 546 225 GJ (2010), wartość osiągnięta 508 970 GJ (2018), wzrost o 56% (Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego). 

Ogólną wiedzę dotyczącą tej sfery pozyskano z opracowania Urzędu Regulacji Energetyki10, na 

poziomie kraju i województw. W wytwarzaniu ciepła w województwie opolskim dominuje Energetyka 

Cieplna Opolszczyzny (ECO) SA, dysponująca źródłami ciepła w niemal każdej większej miejscowości 

i własnymi sieciami przesyłowymi. Dane o sprzedaży są dostępne na poziomie powiatów, stąd wzięto 

pod uwagę sumy dla 3 powiatów wchodzących w całości w skład Aglomeracji. W okresie 2010-2018 

sprzedaż ciepła dla urzędów i instytucji wahała się między 473 239 GJ w 2014 r. do 786 577 GJ 

w 2017 r., wykazując niewielki trend wzrostowy. To zagadnienie jest uzależnione od długości sezonu 

 
10 „Energetyka cieplna w liczbach – 2018”. Warszawa, wrzesień 2019. 
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grzewczego i „surowości” zimy, stąd trudno jest stwierdzić, czy postępuje (zakładana) oszczędność 

ciepła. 

W ramach szczegółowych danych uzyskano informacje o systemach ciepłowniczych Opola i Krapkowic 

obsługiwanych przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny (ECO) SA. Sprzedaż energii cieplnej do urzędów 

i instytucji wyniosła w 2010 r. 349 359 GJ w Opolu i 13 689 w Krapkowicach, a w 2018 r. odpowiednio 

344 607 GJ i 14 287 GJ. 

Wykres 9 Wskaźnik: sprzedaż ciepła do urzędów i instytucji 

 
Źródło: Ocena dotychczasowych efektów wdrażania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej oraz Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AO, Opole 2019r. Lider Projekt Sp. z o.o.  
 

Poziom emisji PM10 i PM2,5 

Dane w tym zakresie dostępne są na poziomie województwa. 

Poziom który w 2013 r. wyniósł 16 602 Mg/rok, w 2016 r. osiągnął wielkość 13 055 Mg/rok11, co 

stanowi poziom niższy niż zakładana w strategii ZIT wartość docelowa dla roku 2023 (14 559 Mg/rok). 

 

Przewozy pasażerów komunikacją miejską w przeliczeniu na jednego mieszkańca obszarów 

miejskich  

Dane w tym zakresie dostępne są na poziomie województwa. 

W 2013 osiągnięto wskaźnik 48,32 podróży na 1 mieszkańca, natomiast wartość za 2017 r. wyniosła 

49,22, co stanowi wielkość pozwalającą na osiągnięcie w 2023 r. zakładanej w Strategii ZIT wartości 

docelowej (51,23). 

 

Liczba korzystających z noclegów na 1000 mieszkańców 

Wartość bazowa: 267,7 (2010), wartość osiągnięta 557,7 (2018), wzrost o 102% (BDL GUS). 

 
11 Dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
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Na początku zauważyć należy, że wskaźnik jest określany dla całego województwa opolskiego. 

Wielkość ta wzrosła w latach 2011-2017 z  238 do 426, znacznie przekraczając wskaźnik docelowy dla 

roku 2023 (363).  

Dane w tym zakresie, prócz pozyskanych z dokumentów sprawozdawczych Aglomeracji Opolskiej, 

zostały pozyskane z BDL GUS dla 3 powiatów wchodzących w skład Aglomeracji w całości. 

W tym przypadku nastąpił ponad dwukrotny wzrost, większy niż w kraju (66%) i województwie (92%). 

Osiągnięta wielkość (prawie 558 osób) jest o ponad 53% większa niż zakładana dla  roku 2023 na 

poziomie regionu. Jest to o tyle istotne, że w poprzednim okresie, objętym diagnozami na potrzeby 

obu Strategii, dynamika zjawiska była o wiele słabsza (wzrost liczby gości w latach 2004 – 2012 wyniósł 

35%).  

 

Projekty komplementarne POIiŚ 2014-2020 

 
W Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej (wersja 3), na liście podstawowej wskazano 5 projektów 

możliwych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014-2020.  

 

Tabela 14 Projekty komplementarne POIiŚ 2014-2020 

Lp. 
 

Tytuł zadania Wnioskodawca OP Status 

1 Modernizacja sieci ciepłowniczej w 
Elektrowni Opole dla pokrycia potrzeb w 
zakresie dostarczenia ciepła dla gminy 
Dobrzeń Wielki 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna S.A. 

OP I Odstąpiono od 
realizacji 

2 Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej 
w zakresie przesyłu w mieście Opole 

Energetyka Cieplna 
Opolszczyzny S.A. 

OP I W realizacji 

3 Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej 
miasta Opola w zakresie przebudowy sieci 
cieplnej, budowy przyłączy cieplnych, 
likwidacji węzłów grupowych i budowy 
nowoczesnych węzłów indywidualnych 

Energetyka Cieplna 
Opolszczyzny S.A. 

OP I Odstąpiono od 
realizacji 

4 Poprawa funkcjonowania systemu 
transportu publicznego oraz zastosowanie 
rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w obrębie stacji 
kolejowej Opole Wschód 

Miasto Opole OP VI W realizacji 

5 Czysta komunikacja publiczna –
zwiększenie mobilności mieszkańców 
Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja 
infrastruktury towarzyszącej transportowi 
publicznemu –etap I 

Miasto Opole OP VI W realizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii ZIT oraz informacji uzyskanych od realizatorów 

 

Z informacji uzyskanych od beneficjentów wynika, iż w roku 2019 realizowane były 3 spośród 

wskazanych w Strategii projektów komplementarnych, natomiast od realizacji dwóch pozostałych 

wnioskodawcy odstąpili. Poniżej przedstawiono skrótowe informacje dotyczące realizacji projektów 

komplementarnych w roku 2019. 
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Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole 

 

Umowa na realizację zadania podpisana została w 2017 roku. Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu 

nastąpiło w marcu 2016r. Planowana data zakończenia realizacji projektu: grudzień 2022r. 

 

Realizator nie przekazał sprawozdania z realizacji zadania zawierającego najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji projektu. 

 
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz 

modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I 

 

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w grudniu 2016 r. Zgodnie z obowiązującą umową 

realizacja projektu zakończy się we wrześniu 2020 roku.  

W roku 2019, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą dostarczono 23 sztuki nowych autobusów 

(dostawca: MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o.). 

W maju 2019 r. ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę 10 szt. fabrycznie nowych autobusów 

miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) zostało przekazane do publikacji do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. We wrześniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą Solaris 

Bus & Coach S.A. na dostawę 10 szt. fabrycznie nowych autobusów. Łączna wartość umowy to ponad 

12 mln zł. brutto. Dostawa pojazdów ma nastąpić w lipcu 2020 roku. Zakończono roboty budowlane 

związane z przebudową zajezdni MZK. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w roku 2019, w lutym 2020 r. podpisano umowę z firmą TEVOR S.A.  na dostawę 

samochodu specjalnego – pomocy drogowej (holownika ciężkiego) o wartości 1,7 mln zł. W okresie 

sprawozdawczym realizowano również zadanie dotyczące dostawy i montażu automatów biletowych 

oraz dostawy systemu biletowego, dostawy i montażu kasowników oraz tablic dynamicznej informacji 

pasażerskiej). Między innymi wykonano i uruchomiono 40 szt. tablic informacji pasażerskiej, 

uruchomiono podsystemu e-bilet oraz podsystem DIP. Na bieżąco prowadzony był nadzór nad 

prowadzonymi pracami oraz działania informacyjno – promocyjne.  

 

Postęp finansowy: 

 

Całkowity koszt 
realizowanego zadania 

w PLN 

Kwota dofinansowania 
w PLN 

Wydatki poniesione od 
początku realizacji 

zadania 

Nakłady finansowe 
poniesione na realizację 

zadania  
w okresie objętym 

sprawozdaniem 

122 378 741,86 83 140 674,73 
 

100 005 761,12 
 

47 407 268,65 

Źródło: sprawozdanie z realizacji projektu 
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Wskaźniki: 
 

Źródło: sprawozdanie z realizacji projektu 

 
 
 
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód  
 
Umowę o dofinansowanie podpisano w sierpniu 2017r. Projekt realizowany będzie do grudnia 2020 

roku.  

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował roboty budowlano-montażowe w rejonie dworca 

Opole Wschód zgodnie z umową zawarta w roku 2018. Przedmiotowe roboty dotyczyły między innymi 

przebudowy sieci uzbrojenia terenu w następujących branżach: sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji 

deszczowej, gazowej, ciepłowniczej, oświetlenia ulicznego, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. 

Odebrane zostały również prace z branży drogowej i mostowej. Na bieżąco pełniony był nadzór 

inwestorski nad prowadzonymi robotami. Ponadto ogłoszono przetarg na wyłonienie nadzoru 

inwestorskiego nad inteligentnym systemem zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu. 

Na bieżąco prowadzone były działania informacyjno – promocyjne projektu.  

 

 
Postęp finansowy: 

 

Całkowity koszt 
realizowanego zadania 

w PLN 

Kwota dofinansowania 
w PLN 

Wydatki poniesione od 
początku realizacji 

zadania 

Nakłady finansowe 
poniesione na realizację 

zadania  
w okresie objętym 

sprawozdaniem 

179.712.954,81 112.712.100,00 26 198 311,34 24 795 084,35 

Źródło: sprawozdanie z realizacji projektu 

 
 
Poza projektami komplementarnymi, które otrzymały dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na 

obszarze Aglomeracji Opolskiej realizowane są w ramach PO IiŚ również zadania wybrane w trybie 

konkursowym. 

 

 

 

 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Wartość na koniec 
okresu 

sprawozdawczego 

Wartość 
narastająco 
od początku 

realizacji 
projektu 

1 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek 
taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej  
[szt.] 

61 23 51 
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Według stanu na koniec 2019 r. w tym trybie zawarto następujące umowy o dofinansowanie: 

 

Tabela 15 Projekty komplementarne konkursowe (stan na 31.12.2019r.) 

Tytuł projektu Beneficjent Data 
podpisania 

umowy 

Wartość 
ogółem 

Wkład UE 

Głęboka termomodernizacja 
budynków mieszkalnych na terenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu 

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA W OPOLU 

2018-01-26 12 707 040,29 8 010 980,90 

Termomodernizacja budynku 
mieszkalnego Domu Złotej Jesieni przy 

ul. Hubala 4 na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Opolu 

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA OPOLE 

2019-08-08 2 890 584,68 1 911 305,64 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji MFiPR 

 
 
 
 
Informacje dotyczące projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
AO zostały zamieszczone w Raporcie z realizacji Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 
2014-2020 za 2019 rok.  
 
 

Ocena trafności celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 

Opolskiej  

 
Ocena trafności celów wskazanych w Strategii ZIT AO została dokonana przez włodarzy gmin podczas 

wywiadów pogłębionych oraz przez pracowników urzędów gmin członkowskich odpowiedzialnych za 

koordynację współpracy w ramach AO w ramach przeprowadzonych badań techniką CAWI, w trakcie 

prac nad dokumentem Ocena dotychczasowych efektów wdrażania Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej oraz Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 

2014-2020. 12  

Na potrzeby niniejszego Raportu przytoczono najważniejsze wnioski zaprezentowane w opracowaniu. 

Przedstawiciele gmin zarówno w ramach wywiadów pogłębionych, jak i ankietyzacji metodą CAWI 

wypowiadali się na temat trafności postulatów zawartych w Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej 

oraz Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej, a także stopnia i tempa realizacji tych postulatów. 

Respondenci CAWI zostali również zapytani o ocenę alokacji na poddziałania RPO WO 2014-2020, do 

których nabory organizuje SAO. 

Aby ułatwić interpretację wyników obliczono średnią ważoną oceny trafności celów polegającej na 

tym, że odpowiedziom kafeteryjnym przypisano punktację: 2 dla zdecydowanie trafny, 1 – raczej 

trafny, -1 – raczej nietrafny, -2 – zdecydowanie nietrafny.  

 

 
12 Ocena dotychczasowych efektów wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej oraz 

Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020, Lider Projekt Sp. z o.o., 2019r.  
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Za najtrafniej określony uznano Cel szczegółowy IV.1 Strategii rozwoju AO Ograniczenie niskiej emisji 

przez zwiększenie efektywności energetycznej. Generalnie cel strategiczny dotyczący ochrony 

środowiska uznano powszechnie za zdecydowanie trafny. Włodarze gmin, którzy oceniali łącznie cele 

w Strategii rozwoju AO i Strategii ZIT, są podobnego zdania. Jak zauważają, jest to temat „na topie”, 

bardzo ważny społecznie. Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, co wielokrotnie 

podkreślano, potrzeba bardzo dużo środków. Uznano, że cel ten jest realizowany w większym tempie 

od niedawna, ale jego znaczenie dla Aglomeracji jest ogromne. Zauważa się jednocześnie, że ochrona 

środowiska jest zagadnieniem wyjątkowo ponadlokalnym i należy wspólnie rozwiązywać problemy 

środowiskowe. Włodarze gmin często dodawali, że obok ochrony powietrza i ochrony przed 

zagrożeniami mają duże potrzeby w zakresie  infrastruktury środowiskowej, w tym głównie kanalizacji. 

Im większe braki w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, tym większe było przekonanie, że skupienie 

się wyłącznie na zagadnieniach niskiej emisji jest niewystarczające. Według opinii koordynatorów 

gminnych ds. współpracy z AO cele środowiskowe są realizowane w dużym stopniu i we właściwym 

tempie. Takie opinie przeważają, choć nie są jednoznaczne, szczególnie w odniesieniu do tempa 

realizacji.  

 

Według respondentów bardzo trafnie zdefiniowanym celem w Strategii rozwoju AO jest cel 

strategiczny I Poprawa dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej. Jest to zarówno opinia 

koordynatorów i włodarzy gmin. Obie grupy respondentów oceniają jednocześnie, że cel ten jest zbyt 

wolno realizowany. Włodarze gmin zauważają, że Opole stało się beneficjentem dużych środków 

unijnych na rozwój transportu publicznego, natomiast w wielu gminach Aglomeracji jest to potrzeba 

niezaspokojona lub zaspokojona w małym stopniu. Oczekuje się od Stowarzyszenia AO, że zajmie się 

problematyką integrowania usług transportowych. Lepiej ocenia się rozbudowę ścieżek rowerowych. 

W tym względzie przedstawiciele samorządów obserwują postęp. W Strategii ZIT transport publiczny 

ujęty jest w celu dotyczącym gospodarki niskoemisyjnej, co zniekształca ocenę stopnia i tempa 

realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym. 

 

Wśród ocen celu strategicznego V: Rozwój obszarów wiejskich określonego w Strategii rozwoju AO 

odnośnie trafności dominują opinie „zdecydowanie trafny”. Należy jednocześnie zauważyć, że 

koordynatorzy gminni są bardzo rozbieżni w ocenie stopnia i tempa realizacji tego celu. Jednakowo 

liczne są właściwie wszystkie kombinacje (w dużym stopniu i w dobrym tempie; w dużym stopniu, ale 

zbyt wolno; w małym stopniu, choć dobrym tempie i w małym stopniu i zbyt wolno). Ta rozbieżność 

opinii może wynikać z faktu, że w ramach mechanizmu ZIT nie ma alokacji dedykowanej stricte 

obszarom wiejskim, a należy wziąć pod uwagę, że ocena stopnia i tempa realizacji celów była często 

odnoszona właśnie do przebiegu naborów w ramach poddziałań ZIT. Włodarze gmin są w większości 

zdania, że obszary wiejskie rozwijają się stosunkowo dynamicznie w Aglomeracji Opolskiej. Istnieje 

pewna dychotomia w ocenie stopnia zaspokojenia potrzeb głównie w zakresie dostępu do 

infrastruktury sieciowej. Niektóre gminy są w dużym stopniu zainwestowane w tę infrastrukturę, 

pojawia się w opiniach respondentów przekonanie, że obszary wiejskie „doganiają” miejskie, inne 

natomiast mówią wręcz o przepaści pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi. Włodarze gmin 

wiejskich w kilku przypadkach podkreślają, że rozwojem wsi Aglomeracja Opolska zajmuje się  

w małym stopniu, skupiając się głównie na rozwiązywaniu problemów miejskich. Twierdzą 
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jednocześnie, co jest naturalne, że wolą angażować się w większym zakresie odnośnie poszukiwania 

funduszy na rozwój w związki z innymi gminami wiejskimi w ramach lokalnych grup działania. 

 

Cel strategiczny II Strategii rozwoju AO: Rozwój gospodarczy Aglomeracji Opolskiej został również  

w większości opinii koordynatorów i włodarzy gmin uznany za „zdecydowanie trafnie” określony.  

W obrębie tego celu istnieją rozbieżne poglądy dotyczące realizacji, a także trafności poszczególnych 

celów szczegółowych. Generalnie wszystkie cele szczegółowe celu strategicznego II zostały najniżej 

ocenione w stosunku do innych zapisanych w Strategii rozwoju AO. W ocenie tej pojawiło się 

relatywnie dużo opinii, że cele te są „raczej nietrafne”. W przypadku innych celów Strategii rozwoju 

AO ocena taka należała do rzadkości. Trudno stwierdzić, co stoi za takim poglądem. Z pewnością nie 

można mówić o sprzeczności w dokonanej przez respondentów ocenie. Cel strategiczny może być 

uważany za trafnie dobrany, ale taka sama ocena nie musi dotyczyć celów szczegółowych. Być może, 

co wybrzmiewało w opinii włodarzy gmin, nieudany nabór wniosków do poddziałania 2.2.2 RPO WO 

2014-2020 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej wpłynął na ogólne 

zniechęcenie tym obszarem tematycznym. Innym powodem, który należy wziąć pod uwagę, jest 

stosunkowo niski w stosunku do innych zadań własnych poziom sprawczości samorządów lokalnych  

w zakresie rozwoju gospodarczego. Stosunkowo często tego typu opinię wyrażali wójtowie  

i burmistrzowie biorący udział w badaniu. Podobnie, choć nieco lepiej, koordynatorzy gminni odnieśli 

się do trafności celów związanych z rozwojem gospodarczym w Strategii ZIT, zauważając, że realizacja 

działania związana z przygotowaniem terenów inwestycyjnych posuwa się w zbyt wolnym tempie. 

Biorąc pod uwagę fakt, że cel strategiczny związany z rozwojem gospodarczym został oznaczony jako 

zdecydowanie trafny przy jednoczesnej relatywnie niskiej ocenie trafności celów szczegółowych mu 

przyporządkowanych, należy założyć, że generalnie rozwój gospodarczy gmin uważany jest za obszar 

tematyczny dużej wagi, ale mały wpływ samorządów na zmiany w tym zakresie zniechęca do skupienia 

uwagi na działaniach bezpośrednio pobudzających gospodarkę. 

 

W Strategii rozwoju AO wymieniono jeszcze jeden cel, dotąd nieomówiony w niniejszym rozdziale. Jest 

nim cel strategiczny III: Wysoka jakość edukacji. Jest to najniżej sytuowany przez koordynatorów 

gminnych w hierarchii trafności cel strategiczny. Należy zaznaczyć, że uważany jest powszechnie za 

trafny, jednak mniej niż inne cele. Z wypowiedzi włodarzy gmin można wywnioskować, że 

zarządzający gminami większą wagę w podejściu strategicznym przywiązują do zasobów 

materialnych. Jest to stosunkowo powszechne zjawisko w polskich samorządach. Nadal pokutuje 

pogląd, że impulsem do rozwoju są głównie inwestycje w infrastrukturę. Tylko nieliczni samorządowcy 

podkreślali znaczenie zasobów niematerialnych jako kluczowych dla rozwoju. Cel 3.1 Strategii ZIT pn. 

Rozwój kompetencji na rynku pracy również został relatywnie nisko oceniony pod względem trafności. 

Niżej oceniono tylko cel 4.1 Budowa ponadregionalnej marki kulturalnej Aglomeracji Opolskiej, który 

również należy zaliczyć do celów odnoszących się do rozwijania zasobów niematerialnych, choć 

zgodnie z zapisami Strategii ZIT ma być głównie realizowany poprzez inwestycje. Zarówno 

koordynatorzy w ramach badań CAWI, jak i włodarze gmin uczestniczący w wywiadach pogłębionych 

twierdzą, że cele związane z edukacją zapisane w obu strategiach są realizowane w dużym stopniu  

i w dobrym tempie. Można zakładać, że jest to efekt stosunkowo niedawno pozyskanych środków 
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unijnych w ramach ZIT na działania w obszarze edukacji. Włodarze gmin podkreślają szczególnie 

zadowolenie z możliwości pozyskania środków na edukację przedszkolną. 

 

Najniżej pod względem trafności został oceniony przez koordynatorów gminnych Cel 4.1 Budowa 

ponadregionalnej marki kulturalnej Aglomeracji Opolskiej wskazany w Strategii ZIT. Wiele wątpliwości 

odnośnie zapisania tego celu w Strategii ZIT zgłaszali włodarze gmin. Nie potrafili często w ogóle 

odnieść się do tego celu, nie zauważając jednocześnie, aby w tym zakresie były realizowane 

jakiekolwiek działania. Nieliczni pamiętali o naborze z 2018 r. do poddziałania związanego 

dziedzictwem kulturowym i kulturą. Włodarze gmin, odnosząc się do oceny celu, wskazywali na 

wybrane elementy zasobów kulturowych i przyrodniczych (rzeka Odra, Jeziora Turawskie, lasy), które 

należałoby promować, jednak generalnie krytycznie oceniali „siłę” marki kulturalnej Aglomeracji 

Opolskiej.  

 

Na wykresach poniżej zaprezentowano: 

• średnią ważoną oceny trafności celów Strategii rozwoju AO dokonanej przez koordynatorów 

gminnych, 

• rozkład odpowiedzi na pytanie o trafność celów Strategii rozwoju AO, 

• rozkład odpowiedzi na pytanie o stopień i tempo realizacji celów Strategii rozwoju AO, 

• średnią ważoną oceny trafności celów Strategii ZIT dokonanej przez koordynatorów gminnych, 

• rozkład odpowiedzi na pytanie o trafność celów Strategii ZIT, 

• rozkład odpowiedzi na pytanie o stopień i tempo realizacji celów i działań Strategii ZIT. 

 

UWAGA: Źródłem wszystkich zaprezentowanych poniżej wykresów jest opracowanie Ocena 

dotychczasowych efektów wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Opolskiej oraz Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. 
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Dopełnieniem opinii odnośnie trafności celów i działań określonych w Strategii ZIT jest pytanie o ocenę 

podziału alokacji ZIT na poddziałania RPO WO 2014-2020. Przedstawiciele gmin w badaniu 

ankietowym zostali zapytani, czy w którymś z poddziałań ZIT powinna zostać zwiększona alokacja. Aby 

ułatwić interpretację wyników obliczono średnią ważoną oceny doboru działań i podziału alokacji na 

działania polegającej na tym, że odpowiedziom kafeteryjnym przypisano punktację: 2 dla należy 

znacznie zwiększyć alokację, 1 – należy trochę zwiększyć alokację, 0 – nie trzeba zwiększyć alokacji.  

Z zebranych odpowiedzi wynika, że przedstawiciele gmin oczekują dalszego finansowania  

i zwiększenia alokacji szczególnie na działania związane podnoszeniem efektywności energetycznej 

w budynkach publicznych i realizacją strategii niskoemisyjnych. Wysoką średnią ważoną uzyskało 

także poddziałanie 5.3.3 RPO WO 2014-2020 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej, 

choć w odniesieniu do tego poddziałania wielu respondentów nie widziało potrzeby podnoszenia 

alokacji, a w przypadku pierwszych dwóch wymienionych poddziałań tego typu odpowiedzi było mało. 

Koordynatorzy gminni twierdzą w większości, że nie powinno podnosić się alokacji na działania 

związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych, wsparciem edukacji przedszkolnej, wsparciem 

kształcenia ogólnego i zawodowego. Nabór na pierwsze z wymienionych poddziałań nie cieszył się 

oczekiwanym zainteresowaniem. Gminy nie były w stanie zagwarantować zasiedlenia wyłącznie 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami terenów inwestycyjnych po realizacji projektu, co było 

wymagane w ramach trwałości projektów. Prawdopodobnie to wpływa na ukształtowanie opinii  

o braku konieczności podnoszenia alokacji na uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Należy również 

wziąć pod uwagę, o czym mówili włodarze gmin, że samorządy w ograniczonej wielkości dysponują 

własnymi terenami pod inwestycje gospodarcze. Opinie koordynatorów, że nie ma zasadności 

podnoszenia alokacji na zadania związane z edukacją, potwierdzają, że gminy są nastawione głównie 

na realizację strategii rozwoju zasobów materialnych. 
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Respondenci badania CAWI, którzy wskazując poddziałania, odpowiadali, że „należy znacznie 

zwiększyć alokację” lub „należy trochę zwiększyć alokację” zostali poproszeni o uzasadnienie 

odpowiedzi. Poniżej wylistowano ich opinie: 

• Działanie 2.2.1 Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w Aglomeracji Opolskiej - zadania 

dotyczące budowy ciągów pieszo-rowerowych - wydaje się, że gminy wciąż potrzebują 

środków na realizację ww. zadań, a już na pewno miasto Opole.  

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej - obiekty kulturalne np. domy 

kultury - w przypadku Gminy ______ są wciąż niedofinansowane. 

• Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Np. na terenie naszej Gminy wsparcia wymagają 

zarówno ścieżki pieszo-rowerowe, jak i budynki komunalne w zakresie termomodernizacji. 

• Istnieją duże potrzeby w zakresie efektywności energetycznej, niskoemisyjnej i dziedzictwie 

kulturowym. 

• 3.2.2, 3,.1.2, 5.3.3, 9.1.4  - Istnieją w tych działaniach jeszcze niezaspokojone potrzeby. 

• W odniesieniu do Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej należałoby znacznie zwiększyć alokację, mając na uwadze duże 

zapotrzebowanie  na ten typ operacji i jego wagę dla szeroko pojętej ochrony środowiska. 
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• Potrzeby modernizacji obiektów użyteczności publicznej są nadal duże, a przypadku gmin 

wiejskich bez finansowego wsparcia zewnętrznego projekty te nie mogą być realizowane. 

• W odniesieniu do uzasadnienia konieczności zwiększenia alokacji w ramach 3.1.2 oraz 3.2.2 

wskazać należy na istniejące w dalszym ciągu duże zapotrzebowanie na realizację 

przedsięwzięć wpisujących się w dane działania. Zachodzące współcześnie zmiany w sferze 

industrializacji, środowiska przyrodniczego i rozwiązań technologicznych niejako wymuszają 

zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, zmniejszenie zużycia 

energii i spadek emisji gazów. 

Natomiast w odniesieniu do działań 9.1.4 oraz 9.1.2 wskazać należy na konieczność 

dostosowania systemu edukacji do zachodzących przemian społeczno-gospodarczych, rynku 

pracy i rozwoju nowych technologii, co pociąga konieczność tworzenia placówkom 

oświatowym odpowiedniego zaplecza oraz podejmowania działań w kierunku podnoszenia 

kwalifikacji pracowników tychże placówek. 

• Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej oraz strategie 

niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na terenie 

AO. 

• Ad. 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej - należy 

znacznie zwiększyć alokację ze względu na wysokie zapotrzebowanie gmin na środki, które 

należy zainwestować w tym segmencie - nadal dużo budynków publicznych Aglomeracji 

Opolskiej wymaga remontu w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Poza tym 

dobry przykład powinien wychodzić od samorządu i w ślad za tym dobrze by było, aby gminy 

AO dysponowały zwiększonymi środkami na przedmiotowe poddziałanie. 

• Ad. 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej: zwiększenie alokacji w tym 

poddziałaniu umożliwiłoby realizację projektów w zakresie jakże istotnej kwestii - transportu 

zbiorowego oraz infrastruktury pieszo-rowerowej. Z jednej strony zwiększone środki 

umożliwią polepszenie komunikacji zbiorowej, która może zastąpić z czasem indywidualny 

ruch samochodowy (dojazd do pracy - najczęściej w przypadku gmin AO do jej centrum, czyli 

do Opola), a z drugiej strony  podtrzyma się rozpoczętą już rozbudowę infrastruktury pieszo-

rowerowej, której atuty są zróżnicowane (bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach, 

pośrednie wsparcie zdrowego stylu życia, itp.) 

Ad. 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej: wsparcie w tym zakresie  

w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych to niekiedy jedyny sposób, aby zachować i nadać 

rejestrowym obiektom zabytkowym nowych funkcji. Zwiększenie alokacji w tym poddziałaniu 

jest koniecznie, co wynika już z liczby złożonych wniosków w minionych naborach, poprzez 

głosy o zapotrzebowaniu na owe środki z gmin AO, kończąc na drastycznym stanie zabytków 

rejestrowych znajdujących się na obszarze AO. Wysokość dofinansowania to nierzadko 

kluczowy argument, aby przekonać radnych gmin AO do inwestowania w tzw. "rudery", aniżeli 

w budowę nowych obiektów. 

• [3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej] Mała pula 

środków, a tym samym ustalony limit maksymalnego dofinansowania na 1,2 mln złotych 

spowodował dużą konkurencję wśród wnioskodawców. Potrzeby JST w tym zakresie są 

ogromne. 

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych wymaga nakładów większych niż 10 mln zł na obszar 

gospodarczy, należy wybudować odwodnienie, sieci oraz drogę o nośności 11 ton na oś. Nadal 
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w Aglomeracji Opolskiej jest wiele budynków powstałych w latach 60 i 70 XX wieku, które 

wymagają głębokiej termomodernizacji. W AO jest bardzo mało rozbudowana sieć dróg 

rowerowych, nie ma stacji do ładowania samochodów elektrycznych (są chyba w całej AO 

tylko 2). Bardzo duża ilość zabytków wymaga gruntownego remontu, parki rewitalizacji itd., 

W AO brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach. Szkoły zawodowe nie nadążają za bardzo 

szybko zmieniającym się rynkiem pracy, brakuje im przede wszystkim maszyn CNC itd.  

• Problem niskiej emisji jest wciąż aktualny, a nabory na te działania cieszyły się dużym 

zainteresowaniem.  

• 3.2.2 - w dalszym ciągu wiele budynków publicznych wymaga modernizacji (w tym np. 

budynki,  w których świadczone są usługi zdrowotne); 

3.1.2 - w dalszym ciągu należy wspierać działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej; 

5.3.3 - w dalszym ciągu wiele obiektów wymaga wsparcia środkami zewnętrznymi. 

• Wszystkie działania są ważne z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju regionu. 
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Wnioski: 
 

1. Instrument ZIT realizowany jest sprawnie i zgodnie z założeniami. 

2. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska wywiązuje się ze wszystkich nałożonych przez IZ RPO WO 

w Porozumieniu obowiązków wynikających z pełnienia roli IP ZIT. 

3. W roku 2019 przeprowadzono wszystkie zaplanowane konkursy, rozstrzygnięto również część 

konkursów z roku 2018. 

4. Na koniec roku 2019 zrealizowane zostały cele dotyczące kontraktacji i zatwierdzania 

wniosków o płatność nałożone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  

5. Wszystkie gminy Aglomeracji Opolskiej skorzystały dotychczas ze wsparcia w ramach 

instrumentu ZIT, aczkolwiek z różną intensywnością. Aktywność pozyskiwania środków  

w ramach ZIT jest zróżnicowana.  

6. Dzięki instrumentowi ZIT, który premiuje inicjatywy partnerskie, gminy AO uczą się wspólnej 

realizacji dużych, zintegrowanych projektów. Dla gmin mniejszych, jest to czasem jedyna 

okazja pozyskania wsparcia na realizację zamierzeń inwestycyjnych. 

7. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszy się poddziałanie 3.2.2 Efektywność 

energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.  

8. Największe zadania (pod względem wartości) realizowane są w ramach poddziałania 3.1.2 

Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.  

9. Nikłym zainteresowaniem cieszyło się dotychczas poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej. Sytuacja taka spowodowana jest trudnymi do 

spełnienia warunkami pozyskania wsparcia. W ramach przedmiotowego poddziałania 

ogłoszono dwa nabory, w których złożono jeden wniosek o dofinansowanie. 

10. Wartości docelowe wskaźników dla poddziałań ZIT zostały zmienione w lutym 2020 roku.  

11. Nowe wartości docelowe wskaźników zarówno EFRR jak i EFS są realne do osiągnięcia i nie ma 

zagrożenia niewywiązania się z zapisów Porozumienia w tym zakresie.  

12. Nadal jest duży potencjał absorpcyjny w ramach najbardziej popularnych poddziałań ZIT tj. 

3.2.2 oraz 3.1.2. Ponieważ alokacja ZIT jest na wyczerpaniu, wydaje się, że w przyszłym okresie 

programowania zadania z obszaru strategii niskoemisyjnych i poprawy efektywności 

energetycznej obiektów użyteczności publicznej powinny być kontynuowane, nie tylko ze 

względu na duże zapotrzebowanie, ale również na zidentyfikowane w tym obszarze problemy 

i deficyty.  

13. W ramach EFS gminy Aglomeracji preferują udział w inicjatywach partnerskich w roli partnera 

aniżeli indywidualną realizację projektów. 

14. Dotychczasowe kierunki rozwoju Aglomeracji Opolskiej (cele strategiczne i cele szczegółowe 

określone w Strategii rozwoju AO oraz Strategii ZIT AO) generalnie oceniane są jako trafne. 

15.  Za najtrafniej określony uznano Cel szczegółowy IV.1 Strategii rozwoju AO Ograniczenie 

niskiej emisji przez zwiększenie efektywności energetycznej.  Uznano, że cel ten jest 

realizowany w większym tempie od niedawna, ale jego znaczenie dla Aglomeracji jest 

ogromne. Celowi temu odpowiada poddziałanie 3.2.2 RPO WO 2014-2020 Efektywność 

energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.  
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16.  Według przedstawicieli gmin AO bardzo trafnie zdefiniowanym celem w Strategii rozwoju AO 

jest cel strategiczny I Poprawa dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej. Oczekuje 

się od Stowarzyszenia AO, że zajmie się problematyką integrowania usług transportowych. 

17.  Cel strategiczny III: Wysoka jakość edukacji jest najniżej sytuowanym przez koordynatorów 

gminnych w hierarchii trafności celem strategicznym. Należy zaznaczyć, że uważany jest 

powszechnie za trafny, jednak mniej niż inne cele.  

18. Z wypowiedzi włodarzy gmin można wywnioskować, że zarządzający gminami większą wagę 

w podejściu strategicznym przywiązują do zasobów materialnych. Nadal pokutuje pogląd, że 

impulsem do rozwoju są głównie inwestycje w infrastrukturę.  

19. Przedstawiciele gmin oczekują dalszego finansowania i zwiększenia alokacji szczególnie na 

działania związane podnoszeniem efektywności energetycznej w budynkach publicznych  

i realizacją strategii niskoemisyjnych. 

20. Biorąc pod uwagę zapowiedzi dotyczące przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027) 

dotyczące zwiększenia środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), konieczna 

wydaje się zmiana podejścia do realizacji przedsięwzięć tzw. miękkich – z zakresu kształcenia  

i edukacji dostosowanych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy na wszystkich poziomach, 

rozwoju usług opiekuńczych itp. Nowoczesne, wykształcone kadry stanowiące impuls 

rozwojowy, kapitał ludzki wysokiej jakości oraz nowoczesne, dostosowane do potrzeb 

mieszkańców usługi opiekuńcze i społeczne, powinny w przyszłych latach być dla gmin AO 

równie ważne co dalsze inwestycje w infrastrukturę.  
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