
 
 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia 

we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu  

(z wyłączeniem poddziałania 1.4.2  

Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny) 

w ramach realizacji zadań powierzonych przez  

Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Opolskiego  

OGŁASZA 

II nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie: 

 

1. Dotacji dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne związane z: 

     ■ rozwojem mikroprzedsiębiorstwa; 

■ budową, przebudową i remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstwa, wpływającymi m.in. 

na rozszerzenie zakresu lub zróżnicowanie działalności gospodarczej (dywersyfikację); 

■ zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

■ zakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu. 

2. Specjalistycznych usług doradczych związanych z wprowadzeniem innowacyjności  

w mikroprzedsiębiorstwie i zwiększających jego konkurencyjność (np. związane  

z opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu, wprowadzeniem na 

rynek nowego produktu, racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów). 

 

 

Wartość dofinansowania w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

poddziałania 1.1.2- Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 

wynosi w łącznej kwocie 16 824 630,23  Euro
1
 w tym  14 300 935,69 Euro

2
, pochodzące             

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz maksymalnie 2 523 694,54 Euro
3
, pochodzące 

z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną 

 

 

 

Z ogólnej kwoty alokacji przeznaczonej na nabór, na procedurę odwoławczą przeznacza się 

następującą kwotę: 1 682 463,02 Euro
4
, w tym  1 430 093,57 Euro

5
, pochodzące z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz maksymalnie 252 369,45 Euro
6
, pochodzące z Budżetu Państwa 

przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.  

 

 

 



Do udziału w konkursie w terminie od 20.04.2009 r. do 04.05.2009 r.  zaprasza się: 

 

■ mikroprzedsiębiorstwa 
7
 

 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 9:00 do 15:00, 

■ osobiście lub przez posłańca ( dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony 

podpisem i datą); 

       ■ przesyłką kurierską; 

       ■  listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce  

 

w 

Dziale Przyjmowania Wniosków 

Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu  

 ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole (parter) 

 

Uwaga! w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce 

wyłącznie do godziny 12.00 

 

Zasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w „Vademecum dla beneficjentów 

RPO WO 2007-2013”, Wersja nr 5, Tom II.  

Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu 

wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do OCRG w jednej z wyżej wymienionych 

form (data stempla jednostki).Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie: 

www.ocrg.opolskie.pl 

 

■ Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi maksymalnie 65% 

■ Minimalna/maksymalna  kwota dofinansowania wynosi od 20 tys. PLN do 550 tys. PLN 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 

 2007-2013 dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o zatwierdzone przez 

Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO  

2007-2013”, które dostępne są na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl/www.rpo.umwo.opole.pl 

oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, 

Wersja nr 7.  

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, wg kursu z przedostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym zostaną zawarte. 

Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania  

niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków  

http://www.ocrg.opolskie.pl/
http://www.ocrg.opolskie.pl/
http://www.rpo.umwo.opole.pl/


o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla części projektów, które zostały przyjęte przez 

Zarząd Województwa Opolskiego. 

W chwili obecnej w budżecie województwa nie zaplanowano wydatków w 2009 r. w ramach 

poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach. Jednakże istnieje możliwość zwiększenia 

wydatków budżetu województwa w 2009 r. o kwotę pochodzącą z rezerwy celowej. 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie właściwym dla procedury konkursowej, zgodnie  

z zapisami „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013”. Informacja nt. projektów objętych 

wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl, jak 

również każdy beneficjent zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. 

Informacja na temat obowiązującej procedury odwoławczej została zamieszczona na stronie 

internetowej: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego www.ocrg.opolskie.pl/www.rpo.umwo.opole.pl. 

Szczegółowe informacje, wzór umowy o dofinansowanie projektu, „Vademecum dla beneficjentów 

RPO WO 2007-2013”, „Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013” oraz 

wytyczne dot. naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Opolskiego Centrum 

Rozwoju Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

www.ocrg.opolskie.pl/www.rpo.umwo.opole.pl, a także pod numerem telefonu 077 403 36 00-64/077 

474 47 74. 

 
1
  co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 79 513 202,47 PLN, wg kursu Europejskiego Banku 

Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór. 
 
2
  co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 67 586 222,07 PLN, wg kursu Europejskiego Banku 

Centralnego  z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór. 

 
3  

co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 11 926 980,40 PLN, wg kursu Europejskiego Banku 

Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór. 

 
4  

co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 7 951 320,23 PLN, wg kursu Europejskiego Banku 

Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
 

 
5   

co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 6 758 622,21 PLN, wg kursu Europejskiego Banku 

Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór. 
 

6   
co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 1 192 698,02 PLN, wg kursu Europejskiego Banku 

Centralnego  z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór. 

 
7  zgodnie z definicją mikroprzedsiębiorstwa określoną w rozporządzeniu Komisji Wspólnot 

Europejskich nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

 
 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Opolskiego 

w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

http://www.ocrg.opolskie.pl/
http://www.ocrg.opolskie.pl/
http://www.rpo.umwo.opole.pl/
http://www.ocrg.opolskie.pl/
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