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Pan Rafał Bartek
Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Opolskiego

W odpowiedzi na interpelację z 26 stycznia 2022 r. dot. obecnej sytuacji oraz wspierania 
przedsiębiorców Województwa Opolskiego w związku z trwającą w dalszym ciągu pandemią SARS-
CoV2 IZ RPO WO 2014 – 2020 informuje, co następuje.

Wystąpienie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i związanej z tym bardzo trudnej 
sytuacji przedsiębiorców spowodowało, iż Zarząd Województwa Opolskiego już w I połowie 2020 r. 
podjął decyzję o szybkiej reakcji i przewidział realizację licznych działań mających na celu wsparcie 
przedsiębiorców z Województwa Opolskiego co przekłada się tym samym na pomoc małym firmom i 
ochronę miejsc pracy. 

Najszerszy wachlarz działań w przedmiotowym zakresie Zarząd Województwa Opolskiego 
realizuje za pośrednictwem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. W 2020 r. uruchomiono 
realizację projektu pn. Przyznanie grantów na kapitał obrotowy – wsparcie utrzymania działalności w 
sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WO 
2014-2020. Łącznie w ramach przedmiotowego projektu na wsparcie dla mikro i małych 
przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 
Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył kwotę prawie 40 mln zł. W ramach dwóch naborów 
przeprowadzonych w czerwcu i październiku 2020 r. opolscy przedsiębiorcy złożyli prawie 2 700 
wniosków, a dofinansowanie w formie bezzwrotnego grantu otrzymało 980 podmiotów. 

Obecnie Zarząd Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2014-2020 nie dysponuje 
środkami dedykowanymi na tego rodzaju pomoc, jednakże przewiduje kolejne działania mające na celu 
realizację wsparcia przedsiębiorców o szerokim charakterze. Mając na uwadze cieszący się dużym 
zainteresowaniem obecnie trwający konkurs w poddziałaniu 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach 
IZ RPO WO 2014-2020 planuje zwiększyć pulę środków dedykowaną na dofinansowanie projektów 
złożonych w konkursie o środki w ramach instrumentu REACT-EU Odbudowa gospodarki województwa 
opolskiego po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 w celu udzielania pomocy większej liczbie 
podmiotów. 

Ponadto informuję, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki było odpowiedzialne za 
uruchomienie środków finansowych umożliwiających wsparcie mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych wdrażanych ze środków europejskich. W 
okresie od maja 2020 r. do grudnia 2021 r., 293 przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego 
skorzystało z tzw. pożyczek płynnościowych na łączną kwotę ponad 54 mln zł.  

Pożyczki płynnościowe realizuje również współpracująca z OCRG Fundacja Rozwoju Śląska. 
Pożyczki płynnościowe PO IR 2 finansowane są w ramach odpowiedzi UE na sytuację spowodowaną 
przez COVID-19, a ich oprocentowanie jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i 
zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki 
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Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w 
ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku 
z wystąpieniem pandemii COVID-19. Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we 
współpracy z pośrednikami finansowymi, w ramach którego nabór przewidziany dla mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw zostanie uruchomiony 10 lutego 2022 r. 

Równolegle Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. od kwietnia 2020 r. udzielał 
pożyczki obrotowe z karencją w spłacie kapitału, które miały na celu pomóc przedsiębiorcom, którzy 
ucierpieli na skutek pandemii. W okresie od kwietnia do września 2020 r. wsparto 55 podmiotów na 
łączną kwotę prawie 2,6 mln zł. Ponadto, w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. Fundusz 
wprowadził do swojej oferty produkt o nazwie „pożyczka płynnościowa”. Środki na ten cel pozyskane 
zostały w ramach umowy zawartej pomiędzy ORFR a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Fundusz 
udzielił na mocy tej umowy 128 pożyczek na kwotę niemal 25 mln zł. 

Pomoc dla przedsiębiorców została także uwzględniona w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
zaplanowanego w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i będzie 
realizowana przez ZWO za pośrednictwem OCRG. Interwencja miałaby na celu wzmocnienie 
konkurencyjności firm oraz budowanie ich odporności przez ich rozwój polegający na zwiększeniu bazy 
produkcyjnej, usługowej, zmianie lub rozszerzeniu profilu działalności MŚP z branż najbardziej 
poszkodowanych w wyniku pandemii, tj. HoReCa (sektor hotelarski i gastronomiczny), kultura, 
turystyka, rozrywka i rekreacja. Dokument ten znajduje się obecnie w fazie negocjacji z Komisją 
Europejską. Na chwilę obecną nie są znane jeszcze szczegóły i warunki udzielania tej pomocy. W 
przypadku zapadnięcia jakichkolwiek rozstrzygnięć Zarząd Województwa Opolskiego zamierza 
upublicznić informacje o szczegółach dedykowanej przedsiębiorcom pomocy w mediach 
społecznościowych, a także poinformować Pana Przewodniczącego Sejmiku Województwa o wynikach 
rozstrzygnięć.

Z poważaniem

                                             

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

Sprawę prowadzi:  Krzysztof Michlik
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