PODSUMOWANIE ROKU 2018

1. Rok 2018 był dla OCRG rekordowy pod względem kwoty wypłaconego dla firm
wsparcia – na konta przedsiębiorców od stycznia do połowy grudnia trafiło ponad 100
mln zł. Wraz z wypłatami do BGK kwota wypłaconych unijnych pieniędzy sięgnęła
164,2 mln zł.
2. OCRG ogłosiło w 2018 roku 5 naborów, a rozstrzygnęło 4. W tych 4 rozstrzygniętych
naborach między beneficjentów rozdzielono prawie 28 mln zł dofinansowując 94
projekty. Dzięki temu ma powstać prawie 270 miejsc opieki dla maluchów w żłobkach;
kilkudziesięciu przedsiębiorców weźmie udział w targach, głównie zagranicznych;
kilkudziesięciu wprowadzi nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a spółdzielnie
czy fundacje zainwestują w rozwój.
W sumie w latach 2014-2020 podpisano 225 umów z firmami na kwotę
dofinansowania prawie 575 mln zł. Udzielono też, za pośrednictwem BGK i
pośredników finansowych, 366 pożyczek na łączną kwotę prawie 79 mln zł (pożyczki
udzielane są od końca 2017 r.)
3. Rekordowy był to też rok pod względem wartości inwestycji, które zadeklarowali
ponieść nowi inwestorzy w woj. opolskim. W sumie „tak” Opolszczyźnie powiedziało
w 2018 r. sześciu inwestorów (podobnie jak w roku 2017), a ich łączne nakłady mają
sięgnąć 3 miliardów złotych. Dzięki tym inwestycjom ma powstać w sumie 1600
miejsc pracy w regionie. Największą z inwestycji bez wątpienia jest inwestycja
belgijskiej firmy Umicore, która wybrała Nysę na miejsce swojego zakładu. Docelowo
ma tam powstać 1000 miejsc pracy, a deklarowane przez Umicore nakłady to 660
mln euro (2,77 mld zł).
4. Oprócz kontynuacji projektów realizowanych z powodzeniem, takich jak „Opolskie
szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” czy „Kooperacyjne Opolskie” OCRG uruchomiło też
w roku 2018 nowe projekty, które zyskały lub zyskują uznanie. Są to dofinansowanie do
szkoleń (działanie 7.5, w ramach którego firmy mogą dostać 12, 24 lub 48 tys. zł; dotychczas
podpisano 390 umów dot. dofinansowania szkoleń kwotą 1,5 mln zł) czy promesy i dotacje
na usługi specjalistyczne (działanie 2.3, w ramach którego wsparcie dla firmy może wynieść
do 150 tys. zł; dotychczas podpisano 12 umów z firmami na kwotę 600 tys. zł).

5. Przedsiębiorcy chwalą też powołanie (we wrześniu) 9-osobowego zespołu opiekunów firm,
w ramach którego pracownicy OCRG – jak handlowcy w komercyjnych jednostkach – ale
oczywiście bezpłatnie jeżdżą do firm w całym regionie i przedstawiają ofertę samorządu
województwa skierowaną właśnie do przedsiębiorców.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
INWESTORZY
Podobnie, jak w roku ubiegłym, spośród firm obsługiwanych w różnym stopniu przez działające w
ramach OCRG Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera „tak” Opolszczyźnie powiedziało 6 firm.
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Kolejne 6 firm podjęło już pozytywną dla woj. opolskiego decyzję, jest w trakcie procedur zakupu
gruntu/nieruchomości. Nie możemy jednak jeszcze zdradzić nazw tych firmy. Możemy jedynie podać,
że są to inwestorzy z Norwegii, Korei Południowej, Francji, Polski i Niemiec. Gdy firmy te zrealizują
swoje inwestycje pracę ma znaleźć kolejne 1000 osób. Deklarowane przez nie nakłady inwestycyjne
to 550 mln zł. Firmy te chcą się ulokować w Krapkowicach, Lewinie Brzeskim, Kędzierzynie-Koźlu,
Nysie, Opolu i Dobrodzieniu.

W sumie w 2018 roku Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy OCRG obsługiwało 101 tzw.
projektów inwestycyjnych (tyle firm zainteresowanych było inwestowaniem w naszym regionie). Z
tego 76 były to projekty nowe. Pozostałe 25 to projekty z lat 2016-2017.

Najwięcej zapytań o tereny inwestycyjne w woj. opolskim było z: Chin (16 projektów); Niemiec (13
projektów); Polska (reinwestycje, 13 projektów); Korei Południowej (9 projektów); Wielkiej Brytanii
(6 projektów) Branże szczególnie zainteresowane naszym regionem to: motoryzacja,
elektromobilność, elektronika, opakowania, budownictwo.

***
NABORY DLA FIRM
Ogółem w ramach RPO WO 2014-2020 woj. opolskie ma do rozdysponowania blisko 950 mln euro. Na
wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano w nim łącznie ponad 160 mln euro, na
innowacje ponad 61 mln euro.
W latach 2007-2017 OCRG przekazało firmom z województwa opolskiego łącznie ponad 1,1 mld zł,
głównie w postaci bezzwrotnych dotacji. Dotychczas w ramach unijnej perspektywy finansowej na
lata 2014-2020 podpisano 225 umów z przedsiębiorcami na kwotę 574 596 687,50 zł.
Tylko w 2018 r. OCRG podpisało 60 umów na kwotę 66 838 624, 45zł. Natomiast na konta
przedsiębiorców w 2018 r. wypłacono ponad 100 mln zł z tytułu zrealizowanych projektów (z
wypłatami dla BGK – ponad 164 mln zł – najwięcej w historii OCRG).
OCRG - NABORY OGŁOSZONE I ROZSTRZYGNIĘTE TYLKO W 2018 R.
OGŁOSZONE:
- inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej
- współpraca gospodarcza i promocja
- wsparcie TiK w przedsiębiorstwach
- innowacje w przedsiębiorstwach
- infrastruktura usług społecznych
ROZSTRZYGNIĘTE:
- infrastruktura usług społecznych (żłobki) – 5,6 mln zł dofinansowania dla 9 firm, efekt: prawie 270
miejsc opieki dla maluchów
- inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej (2 nabory): w pierwszym dofinansowanie dostały 3
podmioty, kwota 1,8 mln zł; w drugim – ocena trwa
- wsparcie TiK w przedsiębiorstwach – z 95 wniosków, które wpłynęły od firm 47 przyjęto do
dofinansowania przeznaczając na ten cel 14,3 mln zł
- współpraca gospodarcza i promocja – z 63 złożonych wniosków wybrano do dofinansowania kwotą
ponad 6 mln zł 35 wniosków. W puli naboru było 11,2 mln zł

NABORY ZAPLANOWANE NA ROK 2019
1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach (14,7 mln zł)
2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach (6,4 mln zł)
2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych (6,6 mln zł)
2.1.4 Inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej (5,7 mln zł)
2.4 Współpraca gospodarcza i promocja (12,7 mln zł)
3.4 Efektywność energetyczna w MSP (18,7 mln zł)
W sumie w 2019 roku zarząd województwa opolskiego planuje w ogłoszonych 6 naborach
przekazać firmom pulę blisko 64,8 mln zł.

NABORY OGÓŁEM
Dotychczas w latach 2014-2020 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło 17 naborów
konkursowych, 14 z nich już rozstrzygnięto. Były wśród nich następujące nabory:
1.1 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH: w ramach dotychczas ogłoszonych i rozstrzygniętych w
latach 2014-2010 naborów do dofinansowania wybranych zostało 57 projektów. Kwota wsparcia dla
wszystkich tych projektów przyznana przez zarząd województwa opolskiego to prawie 170 mln zł. W
ramach realizowanych przez firmy projektów powstały lub powstają np. nowatorski w skali świata
wysięgnik do kamer przeznaczony do stabilizowania obrazu podczas kręcenia scen pościgu; projekt
badawczy, który ma służyć wyeliminowaniu konieczności stosowania antybiotyków w hodowli drobiu
i zastąpieniu ich przebadanymi i wyselekcjonowanymi ekstraktami ziołowymi czy projekty, które służą
zmniejszeniu wagi samochodów dzięki zastosowaniu do produkcji poszczególnych ich elementów
lżejszych, ale równie wytrzymałych, stopów metali.
Od 22 do 29 listopada przyjmowane były wnioski w ramach kolejnego naboru na innowacje. W puli na
dofinansowanie dla firm przeznaczono w tym naborze 15 350 000 zł. Wpłynęło w nim 23 wnioski od
zainteresowanych wsparciem firm.
10.1.2 INFRASTRUKTURA USŁUG SPOŁECZNYCH: W ramach tego działania Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki ogłaszano dwa rodzaje naborów: dla firm zainteresowanych tworzeniem domów dziennej
i całodobowej opieki dla seniorów lub osób zależnych oraz na tzw. mieszkania wspierane; jak również
nabór na budowę, rozbudowę, doposażenie czy modernizację żłobków oraz miejsc alternatywnej
opieki dla dzieci do lat 6.
Na utworzenie, remont czy budowę domów seniora i mieszkań wspieranych zarząd województwa
opolskiego przyznał blisko 80 mln zł. Na liście zatwierdzonych do dofinansowania w tym naborze
znalazło się 17 projektów. Gdy wszystkie zostaną zrealizowane w województwie opolskim powstanie
466 miejsc w całodobowych domach opieki; 160 miejsc w dziennych domach opieki; 211 miejsc w
mieszkaniach wspieranych dla osób zależnych (np. starszych). Łącznie 837 miejsc opieki dla osób
starszych i zależnych. Pod koniec czerwca 2017 r. w Zawadzkiem otwarto pierwszy, zrealizowany już w
ramach ww. naboru Dom Seniora Tiliam. Pozostałe powstaną m.in. w Dąbrowie, Przyworach,
Przysieczy, Rzędowie, Starych Budkowicach, Staniszczach Wielkich, Jemielnicy, Brzegu, Starym Lesie,
Głogówku, Pawłowicach, Praszce, Borkowicach, Opolu, Mosznej.
Na tworzenie i doposażanie żłobków i klubów malucha zarząd województwa przyznał do chwili obecnej
ok. 9,8 mln zł. Dostanie je łącznie 17 przedsiębiorców. Kiedy zrealizują swoje inwestycje w
województwie opolskim przybędzie ponad 470 miejsc w niepublicznych żłobkach i 25 miejsc opieki dla
dzieci w wieku do 6 lat m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Kluczborku czy Krapkowicach.
Kolejny nabór na infrastrukturę społeczną odbył się w dn. 13.11.2018 - 20.11.2018 r. Wpłynęło w nim
9 wniosków od zainteresowanych wsparciem firm.
2.1.2 WSPARCIE TIK W PRZEDSIĘBIORSTWACH: przyznawane w ramach tego naboru dotacje
przeznaczone są na nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, które mają pomóc przedsiębiorcom
usprawnić ich pracę, relacje z klientami czy partnerami biznesowymi. Dotychczas ogłoszono i
rozstrzygnięto dwa takie nabory. W pierwszym przedsiębiorcy złożyli 127 wniosków o dofinansowanie.
Do dofinansowania kwotą 16 mln zł wybrano wówczas łącznie 49 projektów. W drugim naborze firmy
złożyły 95 wniosków. Do dofinansowania kwotą 14,3 mln zł przyjęto 47 wniosków.
2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA – Dotychczas odbyły się dwa nabory w ramach tego
działania. W pierwszym złożono 104 wnioski, dofinansowanie otrzymało 50. Ogólna pula przyznanego
firmom wtedy dofinansowania wyniosła prawie 14,6 mln zł. W drugim naborze pula przeznaczona na

wsparcie wyniosła 11,2 mln zł. W jego ramach złożono 63 wnioski. Do dofinansowania wybrano 35
wniosków wspartych kwotą ponad 6 mln zł.
2.1.4 INWESTYCJE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Nabór ten skierowany jest do spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń czy fundacji prowadzących
działalność gospodarczą. W ramach pierwszego naboru do dofinansowania przyjęto w jego ramach trzy
wnioski. Pula dofinansowania na te działania wyniosła w sumie prawie 1,8 mln zł. W drugim naborze
w puli było 10 mln zł. Złożono w nim 9 wniosków o dofinansowanie. Ocena tych wniosków trwa.
2.1.3 NOWE PRODUKTY I USŁUGI W MSP NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH: w pierwszym z dwóch
ogłoszonych w latach 2014-2020 naborów złożonych zostało 40 wniosków, w drugim 9. Zarząd
województwa opolskiego w pierwszym naborze na ten cel do dofinansowania przyjął 16 projektów.
Ogólna pula przyznanego w nim wsparcia dla firm to prawie 14,6 mln zł. W drugim naborze wsparcie
w wysokości 2,7 mln zł przyznane zostało dwóm kolejnym firmom działającym na obszarach
przygranicznych województwa opolskiego.
3.4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MSP: w ramach przeprowadzonego i rozstrzygniętego naboru
na ten cel do dofinansowania przyjęto 7 wniosków na łączną kwotę wsparcia blisko 5 mln złotych.
Pieniądze te można było dostać np. na zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i
użytkowania energii; zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii
ciepła; energetycznych technologii w przedsiębiorstwach; głęboką modernizację energetyczną
budynków w przedsiębiorstwach; instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania
oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu czy audyt
energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

***

PROJEKTY
PROJEKTY JUŻ REALIZOWANE
PROMESY I DOTACJE NA USŁUGI SPECJALISTYCZNE (Działanie 2.3) - wsparcie dla firm w postaci
promes albo dotacji udzielane jest z pieniędzy RPO WO na lata 2014-2020. W puli jest 18,6 mln zł.
Projekt potrwa do końca 2021 r. Przedsiębiorcy mogą w jego ramach dostać do 50 tys. zł dotacji
(refundacja kosztów poniesionej usługi) albo do 150 tys. zł promesy (niefinansowe wsparcie –
„przyrzeczenie” zapłaty). Maks. dofinansowanie może wynieść do 70 proc. Pieniądze te firmy mogą
dostać na: opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne, także zagraniczne, kooperację z
partnerem biznesowym, udział w giełdach czy targach branżowych; doradztwo prawne, finansowoksięgowe, organizacyjne, wynajem urządzeń laboratoryjnych, audyt energetyczny, szkolenia
specjalistyczne, dostęp do płatnych baz danych, raportów, analiz, itp. Program realizowany od 2018 r.
Na początek rekrutowano IOB, które chcą świadczyć firmom usługi specjalistyczne. Zrekrutowano ich
11. Dotychczas podpisano 12 umów z firmami na kwotę 600 tys. zł
WSPARCIE NA DORADZTWO I SZKOLENIA (Działanie 7.5) – w puli jest 26 mln zł. Przedsiębiorcy mogą
sięgać po te pieniądze w latach 2018-2021. Mikroprzedsiębiorstwo może dostać do 12 tys. zł; firma
mała - do 24 tys. zł, firma średnia – do 48 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80
proc., średnio do 4 tys. zł na jednego pracownika. Wsparcie ma trafić do ponad 1200 firm i prawie 6
tys. pracowników firm. Program realizowany jest od 2018 r. Dotychczas podpisano 390 umów dot.
dofinansowania szkoleń dla MSP. Kwota dofinansowania zakontraktowana w tych umowach to 1,5
mln zł. Dotychczas wypłacono firmom w ramach refundacji szkoleń 1 mln 175 tys. zł.

W działaniach 7.5 i 2.3 wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
(oraz ich pracowników) z woj. opolskiego działających w branżach, które zostały uznane za tzw.
regionalne specjalizacje inteligentne Opolszczyzny. Są to: branża budowlana (z przemysłem
mineralnym i usługami budowlanymi), chemiczna, drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski),
maszynowa i elektromaszynowa, metalowa i metalurgiczna, paliwowo-energetyczna, rolnospożywcza, transport i logistyka, usługi medyczne i rehabilitacyjne, usługi turystyczne.

PROJEKT „OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY” (III EDYCJA – projekt
kontynuowany od 2013 r.) - projekt współrealizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia
Edukacji i OCRG. Służy nawiązywaniu i podtrzymywaniu współpracy firm z woj. opolskiego ze szkołami
zawodowymi z Opolszczyzny. Trzecia edycja projektu potrwa do 2022 r. Biorą w niej udział wszystkie
szkoły zawodowe i techniczne z regionu (51). Na jej realizację przeznaczono 36,9 mln zł. Z tej kwoty np.
na modernizację 51 pracowni warsztatowych w opolskich szkołach przeznaczono ponad 4 mln zł; na
sfinansowanie specjalistycznych kursów zawodowych dla 3 tys. uczniów ponad 4,3 mln zł; na 5 tys.
praktyk i staży – 14,5 mln zł; a na atrakcyjne stypendia dla najlepszych uczniów - 5 mln zł.

KOOPERACYJNE OPOLSKIE – PROFESJONALNE OTOCZENIE BIZNESU II
Głównym celem projektu jest wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie - sektora
małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w woj. opolskim poprzez wzmocnienie oferty
instytucji otoczenia biznesu, skutkujące stworzeniem nowych lub znaczącym udoskonaleniem
dotychczas oferowanych przez IOB wyspecjalizowanych usług w oparciu o zdiagnozowane potrzeby
firm. Uczestnikami projektu są: Regionalne instytucje otoczenia biznesu z Opolszczyzny; sektor małych
i średnich przedsiębiorstw w woj. opolskim Realizowane w projekcie zadania to np.: targi, misje
gospodarcze, spotkania, warsztaty, szkolenia, inicjatywy wychodzące naprzeciw potrzebom firm
(spotkania dyrektorów HR, klubu eksportera, zakupy grupowe energii, raport płacowy, itp.)
Wartość projektu: 10 588 235,40 zł

Czas realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.08.2022

„SPECGRUPA” OCRG – OPIEKUNOWIE FIRM
9-osobowy zespół opiekunów firm OCRG utworzyło we wrześniu. Opiekunowie, jak handlowcy w
firmach, ruszyli w teren, by zachęcać i pomagać przedsiębiorcom korzystać z oferty samorządu. To
ludzie, którzy oferują wszelkie formy finansowego wsparcia dla firm z oferty województwa
opolskiego. Chodzi o to, by dotrzeć do tych przedsiębiorców, którzy nie mają czasu szukać informacji
o unijnym wsparciu w internecie, dojechać na organizowane przez nas co jakiś czas spotkania, a chcą
mieć wiedzę o takim wsparciu na bieżąco albo wolą omówić swoje potrzeby i poszukać źródeł
finansowania indywidualnie. Dotychczas członkowie zespołu odbyli 50 spotkań.

POŻYCZKI UNIJNE Z RPO WO 2014-2020
336 mln zł to pula pieniędzy przeznaczonych na preferencyjne unijne pożyczki dla firm z woj.
opolskiego, udzielane bez prowizji i opłat. Z tego 285,8 mln zł to pieniądze z RPO WO na lata 20142020. Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską pożyczki i poręczenia finansowane z unijnych
pieniędzy to kolejne – obok dotacji udzielanych w naborach - źródło finansowania inwestycji dla firm
z Opolszczyzny. Całą regionalną pulę pieniędzy na ten cel woj. opolskie przekazało BGK, a ten w
przetargach wybrał pośredników finansowych - instytucje, które udzielają opolskim firmom pożyczek.
Są to:
> Fundacja Rozwoju Śląska
> konsorcjum Fundacji Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
> Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
> Agencja Leasingu i Finansów S.A.
> Polska Fundacja Przedsiębiorczości
W 2018 roku w ramach umowy z BGK uruchomiono 305 pożyczek na kwotę 68 815 252,36 zł.
Razem od początku obowiązywania umowy z BGK udzielono 366 pożyczek na łączną kwotę prawie
79 mln zł.

