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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 1 

Numer i nazwa działania/poddziałania Zakres wprowadzonych zmian 

2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach 

przygranicznych 

Zmiana terminu naboru z lutego na marzec 2019 r. 

Nabór został przesunięty z uwagi na konieczność wprowadzenia dokumentacji niezbędnej do 

stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków. 

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 
Zmianie uległa orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  

z 20 005 030,00 PLN na 13 656 682,64 PLN. 

5.5 Ochrona powietrza 
Dodano drugi nabór w ramach działania. Termin naboru: maj/czerwiec 2019 r.  

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 3 200 000 PLN. 

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 

społecznych - Opieka nad matką i dzieckiem (UZ) 

Zmiana terminu naboru z marca na przełom kwietnia i maja 2019 r. 

Nabór został przesunięty z uwagi na trwające prace nad opracowaniem „Metodologii wyliczania stawek 

jednostkowych dla programu pn. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach Programu 

SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”, na lata 2016-2020”. 

Zmianie uległa orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  

z 28 249 848,00 PLN na 20 141 671,00 PLN. 

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 

społecznych – Choroby cywilizacyjne (UZ) 

Zmiana terminu naboru z kwietnia na przełom maja i czerwca 2019 r. 

Nabór został przesunięty z uwagi na trwające prace nad zmianą Regionalnego Programu Zdrowotnego 

pn. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród 

mieszkańców województwa opolskiego”, na lata 2016-2020. 

Zmianie uległa orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  

z 10 650 957,00 PLN na 7 593 955,00 PLN. 
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Numer i nazwa działania/poddziałania Zakres wprowadzonych zmian 

8.2 Włączenie społeczne 

Zmiana terminu naboru z przełomu lutego i marca na marzec 2019 r. 

Nabór został przesunięty z uwagi na trwające prace nad zakończeniem ocen projektów złożonych  

w ramach naborów z poprzedniego roku kalendarzowego. 

10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu 

Zmianie uległa liczba typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie (z czterech typów na trzy) 

wraz z orientacyjnymi kwotami przeznaczonymi na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.  

Procedurę konkursową planuje ogłosić się na następujące typy projektów i kwoty alokacji: 

1. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych  

w zakresie opieki nad matką i dzieckiem: 1 069 475,00 PLN. 

2. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych,  

w tym nowotworów złośliwych: 2 430 525,00 PLN. 

3. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie 

anestezjologii oraz intensywnej terapii: 1 681 905,00 PLN. 

Opracowanie:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  

Opole, styczeń 2019 r. 


