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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 nr5 

Numer i nazwa działania/poddziałania Zakres wprowadzonych zmian 

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 
Dodano drugi nabór w ramach poddziałania. Planowany termin rozpoczęcia naboru: październik 2019 r. 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 4 000 000 PLN. 

7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego 

Zmiana planowanego terminu rozpoczęcia naboru z lipca na sierpień 2019 r. 

Przesunięcie naboru w ramach 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego podyktowane było 

koniecznością sporządzenia analizy dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie opolskim oraz 

czasem koniecznym do pozyskania i zweryfikowania znacznego zakresu danych dotyczących populacji dzieci 

do lat 3 oraz opieki żłobkowej w 71 gminach województwa opolskiego. Dokument ten jest niezbędny do 

ogłoszenia i przeprowadzenia naboru, gdyż stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.  

Na stronie internetowej IZ RPO WO 2014-2020 został opublikowany komunikat dotyczący zmiany terminu 

naboru wniosków. 

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  
i społecznych 

Zmiana planowanego terminu rozpoczęcia naboru w zakresie chorób cywilizacyjnych z przełomu maja  

i czerwca na lipiec 2019 r. 

Przesunięcie naboru w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  

w zakresie chorób cywilizacyjnych jest spowodowane długotrwałymi pracami nad zmianą Regionalnego 
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Numer i nazwa działania/poddziałania Zakres wprowadzonych zmian 

Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości 

i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego na lata 2016-2020”. 

Na stronie internetowej IZ RPO WO 2014-2020 został opublikowany komunikat dotyczący zmiany terminu 

naboru wniosków. 

9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej  
w Aglomeracji Opolskiej 

Zmianie uległa orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  

z 3 418 237,00PLN na 2 190 456,00 PLN. 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  
Opole, czerwiec 2019 r. 


