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Nazwa i nr  
osi priorytetowej 

Nr działania 
Nr poddziałania 

(jeśli dotyczy) 
Nr CT Nr PI 

Innowacje w gospodarce  

OP I 

1.1 Innowacje  
w przedsiębiorstwach 

Nie dotyczy 
CT 1 1b 

1.2 Infrastruktura B+R CT 1 1a 

Konkurencyjna gospodarka 

 OP II 

2.1 Nowe produkty i usługi  
w MSP 

2.1.1 Nowe produkty i usługi 

CT 3 

 

3c 

 

2.1.2 Wsparcie TIK  

w przedsiębiorstwach 

2.1.3 Nowe produkty i usługi  
w MSP na obszarach 

przygranicznych 

2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej 

2.2 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na rzecz 

gospodarki 

2.2.1 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 

CT 3 

 
3a 

 

2.2.2 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w Aglomeracji 

Opolskiej 

2.2.3 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na obszarach 

przygranicznych 

2.3 Wzmocnienie otoczenia 
biznesu 

Nie dotyczy 

2.4 Współpraca gospodarcza  
i promocja 

Nie dotyczy CT 3 3b 

Gospodarka niskoemisyjna  

OP III 

3.1 Strategie niskoemisyjne 

3.1.1 Strategie niskoemisyjne  
w miastach subregionalnych 

CT 4 4e 
3.1.2 Strategie niskoemisyjne  

w Aglomeracji Opolskiej 

3.2 Efektywność energetyczna 

3.2.1 Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych 

CT 4 

 
4c 

 

3.2.2 Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

3.2.3 Efektywność energetyczna 
w mieszkalnictwie 

3.3 Odnawialne źródła energii Nie dotyczy CT 4 4a 

3.4 Efektywność energetyczna  
w MSP 

Nie dotyczy CT 4 4b 

Zapobieganie zagrożeniom 

 OP IV 

4.1 Mała retencja Nie dotyczy 

CT 5 5b 
4.2 System wczesnego 

reagowania i ratownictwa 
Nie dotyczy 

Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego  

OP V 

5.1 Ochrona różnorodności 
biologicznej 

Nie dotyczy CT 6 6d 

5.2 Poprawa gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

Nie dotyczy CT 6 6a 
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5.3 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i kultury 

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe  
i kultura 

CT 6 6c 
5.3.2 Dziedzictwo kulturowe  

i kultura na obszarach 
przygranicznych 

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i 
kultura w Aglomeracji Opolskiej 

5.4 Gospodarka wodno-
ściekowa 

Nie dotyczy 
CT 6 

6b 

5.5 Ochrona powietrza Nie dotyczy CT 6 6e 

Zrównoważony transport 
na rzecz mobilności 

mieszkańców  

OP VI 

6.1 Infrastruktura drogowa Nie dotyczy CT 7 7b 

6.2 Nowoczesny transport 
kolejowy 

Nie dotyczy CT 7 7d 

Inwestycje w 
infrastrukturę społeczną  

OP X 

10.1 Infrastruktura społeczna na 
rzecz wyrównania nierówności  

w dostępie do usług 

10.1.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej mieszkańców 
regionu CT 9 9a 

10.1.2 Infrastruktura usług 
społecznych 

10.2 Inwestycje wynikające z 
Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Nie dotyczy CT 9 9b 

10.3 E – usługi publiczne Nie dotyczy CT 2 2c 

10.4 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

Nie dotyczy CT 10 10a 
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