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Charakterystyka województwa opolskiego 
w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

Mały region europejski  

– 1 mln mieszkańców 

Wysoka jakość życia  

– korzystne warunki do zamieszkania  

Wielokulturowość 



Charakterystyka województwa opolskiego 
w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

oraz Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 

zróżnicowana struktura przemysłu, ośrodki przemysłu: chemicznego, 
maszynowego, metalowego, budowlanego, drzewno-papierniczego, rolno-
spożywczego, paliwowo-energetycznego 

tradycja produkcji rzemieślniczej i spółdzielczej 

surowce mineralne 

przemysł średnich technologii 

kondycja mikro i małych przedsiębiorstw 

MOCNE STRONY 



Charakterystyka województwa opolskiego 
w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

oraz Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 

koncentracja sektora szkolnictwa wyższego w aglomeracji opolskiej 

aktywność w aplikowaniu o wsparcie z funduszy strukturalnych 

oferta terenów inwestycyjnych 

dostępność komunikacyjna i infrastruktura transportowa 

urbanizacja obszarów wiejskich, produktywność rolnicza, 
gospodarka rybacka  

MOCNE STRONY 



Charakterystyka województwa opolskiego 
w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

depopulacja i migracje 

poziom rozwoju 

tempo wzrostu gospodarczego 

sektor usług 

poziom innowacyjności gospodarki, przedsiębiorstw oraz sfery B+R 

poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

WYZWANIA DLA GOSPODARKI 



Struktura gospodarki województwa opolskiego 
(wartość  dodana brutto dla PKD) 

Przetwórstwo przemysłowe 25,2% 

Handel i naprawy 17,4% 

Obsługa nieruchomości i firm; nauka 11,7% 

Administracja publiczna i obrona narodowa… 7,3% 

Budownictwo 7,3% 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 5,1% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 4,9% 

Edukacja 4,9% 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 4,3% 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 3,9% 

Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna… 3,3% 

Pośrednictwo finansowe 2,6% 

Hotele i restauracje 1,0% 

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0,6% 

Górnictwo i kopalnictwo 0,6% 

Rybactwo 0,01% 



Powiązania dokumentów strategicznych w latach 2014-2020 



Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 
Wyzwania wertykalne i horyzontalne 

Profesjonalizacja  
i koncentracja 

branżowa instytucji 
otoczenia biznesu 

Systemowe wsparcie 
specjalizacji 

regionalnych,  
w tym specjalizacji 

inteligentnych 

Wzmacnianie 
potencjału 

badawczego  
i edukacyjnego oraz 

komercjalizacja 
wyników prac B+R 

Skuteczny transfer wiedzy w regionie  z wykorzystaniem narzędzi ICT 

Edukacja i kształcenie na rzecz innowacyjnej gospodarki 

Wzmacnianie innowacyjności w regionie poprzez specjalizacje inteligentne  
z poszanowaniem zasad rozwoju zrównoważonego 



Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 
Cele strategiczne 

Identyfikacja i wsparcie 
przedsięwzięć 

innowacyjnych kluczowych 
dla rozwoju sektora MSP 

Edukacja na rzecz tworzenia 
postaw kreatywnych, 

przedsiębiorczych i 
innowacyjnych 

Inicjowanie regionalnych 
przedsięwzięć na rzecz 

innowacji 

Tworzenie regionalnego 
systemu przyciągania i 

lokowania innowacyjnych 
inwestycji 

Kształcenie dla innowacyjnej 
gospodarki oraz tworzenie 

kultury innowacyjnej 

Rozwój instrumentów 
inżynierii finansowej na 

rzecz wsparcia specjalizacji 
inteligentnych  

Rozwój potencjału  
gospodarczego i współpracy 
międzysektorowej na rzecz 

realizacji przedsięwzięć 
innowacyjnych 

Komercjalizacja wyników 
badań w zakresie 

specjalizacji regionalnych 
przy wykorzystaniu 

nowoczesnej infrastruktury 
naukowo-badawczej  

Skuteczny i efektywny 
system usług  w 

szczególności na rzecz 
specjalizacji inteligentnych 



 Inteligentne specjalizacje pojawiają się gdy określona technologia lub jej produkt 
występuje w każdej z trzech faz regionalnego transferu wiedzy: 

– Są obiektem badań w regionalnym sektorze B+R, 

– Są wdrażane w ramach pilotażu w przedsiębiorstwie, 

– Są upowszechniane jako przedmiot transakcji kupna (sprzedaży na rynku 
regionalnym i ponadregionalnym). 

Inteligentne specjalizacje:  
 
I. identyfikowanie wyjątkowych cech i aktywów każdego kraju i regionu 
II. podkreślanie przewagi konkurencyjnej każdego regionu 
III. skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości 

ukierunkowanej na osiągnięcia.  

SPECJALIZACJE REGIONALNE (W TYM INTELIGENTNE) 



Specjalizacje regionalne województwa opolskiego 

Obszary rozwoju regionu 
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Skala Obszar 

Obszary rozwoju 
regionu 

Obszary 
o dużym 
znaczeniu dla 
rozwoju regionu 

Kluczowe obszary rozwoju z 
uwzględnieniem technologii  
i wiedzy regionalnej 

Chemiczny 

Budowlany wraz z przemysłem mineralnym 
i usługami budowlanymi 

Maszynowy i elektromaszynowy 

Paliwowo-energetyczny 

Rolno-spożywczy 

Drzewno-papierniczy, w tym przemysł meblarski 

Metalowy i metalurgiczny 

Potencjalne kluczowe obszary 
rozwoju 

Usługi medyczne i rehabilitacyjne 

Usługi turystyczne 

Transport i logistyka 

Usługi edukacyjne 

Przemysł lekki 

Usługi finansowe 

Handel 



Inteligentne specjalizacje regionalne województwa opolskiego 
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GRUPY TECHNOLOGII, 
PRODUKTÓW I PROCESÓW 

W RAMACH OBSZARÓW 
ROZWOJU 

WYSZCZEGÓLNIENIE   

A. Specjalizacje 
inteligentne  

Technologie chemiczne 
(zrównoważone) 

Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych   

Technologie chemiczne organiczne  

Chemia specjalistyczna   

Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych   

Zrównoważone technologie 
budownictwa i drewna   

Technologie budownictwa niskoenergetycznego   

Technologie cementu, wapna i betonu   

Technologie drewna   

Technologie przemysłu 
maszynowego i metalowego   

Technologie układów napędowych   

Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń   

Technologie metali   

Technologie przemysłu 
energetycznego (w tym OZE, 
poprawa efektywności 
energetycznej)   

Technologie wytwarzania energii   

Technologie silników   

Technologie wysokich napięć   

Technologie rolno-spożywcze  
Technologie produkcji roślinnej   

Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności 
przetwarzanie mleka   

B. Potencjalnie 
specjalizacje 
inteligentne  

Procesy i produkty ochrony 
zdrowia i środowiska  
(Life and environmental science) 

Produkty ochrony zdrowia   

Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny  

Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego 
środowisku   



Główne narzędzia – programy wspomagające realizację 
celów strategii w latach 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa  

Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko  

Programy Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 

Obszary: 

 Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R 

 Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrażanie innowacji 

 Dofinansowanie na współpracę przedsiębiorstw oraz na nawiązywanie współpracy 

sektora nauki i biznesu 

 Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne 

 Dofinansowanie na zrównoważony transport 

 Dofinansowanie na ochronę środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
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Dofinansowanie na 
działalność badawczo- 

rozwojową i infrastrukturę 
B+R 



Przedsięwzięcia: 

 
– budowa, rozbudowa i zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju 

działalności innowacyjnej; 

– finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych 
elementów; 

– wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu 
rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Beneficjenci: 

– przedsiębiorstwa, w szczególności MSP; 

– podmiot  wdrażający  instrument  finansowy. 

Oś priorytetowa I  Innowacje w gospodarce 
Cel szczegółowy 1  Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

B+R 



17 

Dofinansowanie na rozwój 
działalności i wdrażanie 

innowacji 



– wsparcie wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza 
wypracowanych w ramach osi priorytetowej I RPO WO 2014-2020,  

– rozbudowa przedsiębiorstwa, prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, zmianie 
procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, 

- wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, 

- inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, 

- rozwój przedsiębiorstw zwiększający skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty; 

- rozwój współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne 
(B2B); 

- wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć 
technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą 
działalność firm (B2E); 

- wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C); 

 

 Beneficjenci: 

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

– podmiot  wdrażający  instrument  finansowy 

 
18 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa II  Konkurencyjna gospodarka 
Cel szczegółowy 1  Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP 

Innowacje 
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Dofinansowanie na współpracę 
przedsiębiorstw oraz na 

nawiązywanie współpracy 
sektora nauki i biznesu 
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Klastry 

przedsiębiorstwa 

przedsiębiorstwa sektor nauki 
współpraca 

Konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw 
i jednostek naukowych/uczelni 

Projekty uczonych prowadzone w przedsiębiorstwach, staże 
doktorantów/naukowców w przedsiębiorstwach, staże 
przedsiębiorców w jednostkach naukowych 

Współpraca przedsiębiorstw z sektorem nauki 



 

Główne typy przedsięwzięć: 

- inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych i szkół wyższych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beneficjenci: 

- szkoły wyższe; 

- jednostki naukowe. 
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Nawiązywanie 
współpracy sektora nauki 

i biznesu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa I  Innowacje w gospodarce 
Cel szczegółowy 2  Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej 
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Dofinansowanie  
na inwestycje 

proekologiczne 



Przykładowe działania: 
 
 

- budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w 
centrach miast; 

- zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy); 

- infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską; 

- infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego; 

- systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza.  

 
 
Beneficjenci: 

- JST; 

- Przedsiębiorstwa wykonujące usługi publiczne. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Inwestycje 
proekologiczne 

Oś priorytetowa III  Gospodarka niskoemisyjna 
Cel szczegółowy 1  Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego 



Przykładowe działania: 
 
 

- zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii (energia elektryczna, 
ciepło, chłód, woda); 

- zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią, 

- modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 

- audyt energetyczny. 

 
 
 
Beneficjenci: 

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

- podmiot wdrażający instrument finansowy. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Inwestycje 
proekologiczne 

Oś priorytetowa III  Gospodarka niskoemisyjna 
Cel szczegółowy 3  Zwiększona efektywność energetyczna MSP 
Cel szczegółowy 4  Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
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Dofinansowanie na 
zrównoważony transport 



Przykładowe działania: 

 

 budowa lub przebudowa dróg oraz obwodnic (drogi wojewódzkie, drogi lokalne) 

 

 modernizacja lub rewitalizacja sieci kolejowej, infrastruktury dworcowej i przystankowej; 

 zakup taboru kolejowego, dostosowanego m.in. dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się rozwój 

 

 Beneficjenci: 

– JST; 

– podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VI  Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 
Cel szczegółowy 1  Zwiększona dostępność transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju 
regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach 
Cel szczegółowy 2  Zwiększony udział transportu kolejowego w przewozach towarowych i 
pasażerskich w regionie oraz poprawa jakości kolejowego transportu zbiorowego 

Zrównoważony 
transport 
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Dofinansowanie na ochronę 
środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 



Przykładowe działania: 

 

 reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa 
zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody 

 tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej 

 podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody 

 tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków 
ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

 budowa, rozbudowa, modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z 
punktami napraw 

 budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub zakup instalacji do recyklingu odpadów 

 prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami 

 

Beneficjenci: 
– JST; 
– Lasy Państwowe, Parki Krajobrazowe, NGO, uczelnie wyższe 
– Przedsiębiorstwa wykonujące usługi publiczne 

28 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa V  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
Cel szczegółowy 1  Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie 
Cel szczegółowy 2  Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie 

Środowisko 



Przykładowe działania: 

 

 przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu 
technicznego 

 odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz 
dziedzictwa naturalnego,  

 konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych  

 budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

 budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody 

 

 

Beneficjenci: 

– JST; 

– NGO; 

– Przedsiębiorstwa wykonujące usługi publiczne 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa V  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
Cel szczegółowy 3 Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu 
Cel szczegółowy 4   Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków 
zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych  

Dziedzictwo 



Efekty wdrażania RSI WO 

Systemowe wsparcie specjalizacji regionalnych,  
w tym specjalizacji inteligentnych 

Chespa Wykrojniki Sp. z o.o. - Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnego 
produktu – zintegrowanego zespołu narzędzi do produkcji opakowań z tektury 
Wartość projektu:  4,25 mln zł 

Silspek Sp. z o.o. – Utworzenie laboratorium elastomerów 
Wartość projektu: 390 tys. zł  

 
PHP Mochnik - Wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie obróbki szkła 
płaskiego 
Wartość projektu: 4,75 mln zł  

Śląski Klaster Drzewny Sp. z o.o. – Technologia  termowania drewna – innowacyjna 
metoda modyfikacji drewna   
Wartość projektu: 2,21 mln zł  



Wzmacnianie potencjału badawczego  
i edukacyjnego oraz komercjalizacja wyników prac B+R 

 

POKL 6.1.1 Opolski program stażowy dla absolwentów – wsparcie dla 270 
absolwentów kierunków technicznych z terenu województwa opolskiego, organizacja 
sześciomiesięcznych staży i szkoleń 
Wartość projektu: 4,68 mln zł 

POKL 8.2.1 Interdyscyplinarne Zespoły Naukowców i Przedsiębiorców 
-wsparcie przedsiębiorstw branży ekonenergetycznej przez dwa interdyscyplinarne 
zespoły naukowców - opracowanie 10 rozwiązań  o charakterze wdrożeniowym 
Wartość projektu: 761 tys. zł 

 
POKL 8.2.1 Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie 
opolskim - wypracowanie 200 propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, 
dzięki wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się na 
wiedzy i doświadczeniach niemieckich. 
Wartość projektu: 5,36 mln zł 
 

Efekty wdrażania RSI WO 



Profesjonalizacja i koncentracja  
branżowa instytucji otoczenia biznesu 

 
 Dobrodzieńskie Centrum Biznesu: profesjonalne 

usługi okołobiznesowe dla przedsiębiorców  
z Opolszczyzny – DOBROTEKA 
Wartość projektu: 12 mln zł 

ATMOTERM S.A. - Opolskie Centrum Wysokich 
Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Wartość projektu: 9,88 mln zł  

West Technology &Trading Polska Sp. z o.o. - Przemysłowe Centrum Transferu 
Technologii i Wdrożeń w Opolu 
Wartość projektu: 4,91 mln zł  

Voltplant Sp. z o.o. - Budowa branżowego centrum biznesu - Opolskie Centrum Energii 
Odnawialnej w Opolu 
Wartość projektu: 5,27 mln zł  

Efekty wdrażania RSI WO 
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