Małopolska Tarcza Antykryzysowa
około 1,5 mld zł
na walkę z COVID-19 i jego skutkami
– szczegółowe działania

PAKIET MEDYCZNY
PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PAKIET PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
PAKIET SPOŁECZNY
PAKIET EDUKACYJNY
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I ETAP

3)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

4)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

5)

Szpital im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

6)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

7)

Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie

8)

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. JP II w Nowym Targu

9)

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

10)

Szpital im. J. Dietla w Krakowie

Zdrowie mieszkańców województwa stanowi dla nas priorytet. Dlatego po wybuchu
pandemii pierwszy etap naszych działań skierowaliśmy w stronę małopolskiej służby
zdrowia. Naszym lekarzom, ratownikom i pielęgniarkom zapewniliśmy zarówno środki
ochrony osobistej, jak i odpowiedni sprzęt. Było to możliwe nie tylko dzięki unijnym
dotacjom, ale także dzięki dobrej i sprawnej współpracy z naszymi partnerami. Za ich
pośrednictwem ta pomoc bardzo szybko docierała tam, gdzie była najbardziej potrzebna

11)

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

12)

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

13)

ZOZ w Oświęcimiu

14)

Szpital im. H. Klimontowicza w Gorlicach

15)

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny ZOZ w Tarnowie

16)

Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

17)

Szpital Powiatowy w Limanowej

18)

Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem

19)

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

20)

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

21)

SPZOZ w Myślenicach

22)

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni

23)

Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

24)

ZOZ w Suchej Beskidzkiej

25)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

26)

SP ZOZ w Brzesku

27)

Szpital św. Anny w Miechowie

28)

ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej

29)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

30)

Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

31)

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ w Krakowie

32)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika

33)

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o.

34)

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach

35)

Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie

36)

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

37)

Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. E. Wojtyły w Jaroszowcu

38)

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

39)

Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA w Krakowie

Małopolskiej
Tarczy Antykryzysowej

190 MLN ZŁ PAKIET MEDYCZNY

„

(167 mln zł z Funduszy Europejskich; 17 mln zł z Budżetu Państwa; 6 mln zł
z Budżetu Województwa)

Beneficjenci i zakres wsparcia:
Kierowany do małopolskich szpitali i jednostek zdrowia oraz służb działających na
rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa, na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego
do skutecznej walki z pandemią.
114 mln zł (97 mln zł z Funduszy Europejskich) – Małopolska Tarcza
Antykryzysowa Pakiet Medyczny
•

•

•

•

46 Partnerów z Małopolski, w tym Szpital Uniwersytecki, szpitale wojewódzkie,
powiatowe oraz Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie i WSSE w Krakowie
zakup 50 w pełni wyposażonych karetek (m.in.: w respiratory, defibrylatory,
kapnometry)
zakup sprzętu medycznego m.in.: 172 respiratory, 218 kardiomonitorów,
78 defibrylatorów, 28 aparatów USG
zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji

Partnerzy – gdzie trafia zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony
indywidualnej?
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1)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2)

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
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40)

Małopolski Szpital Ortop.-Rehab. im. prof. B. Frańczuka w Krakowie

41)

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

42)

SP ZOZ - Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

43)

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Z. Żaka w Krakowie

44)

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. K. Jelskiej w Zakopanem

45)

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

46)

KOL-MED Centrum Medyczne w Tarnowie

72 mln zł (z Funduszy Europejskich) – Małopolska Tarcza Antykryzysowa
Pakiet Medyczny 2:
•

Gdzie trafiły nowe karetki?
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69 mln zł (z Funduszy Europejskich) – Pakiet Medyczny 2:

		
		
-

39 partnerów z Małopolski, w tym Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie, szpitale wojewódzkie i powiatowe
środki na zakup specjalistycznego sprzętu i infrastruktury do efektywnego
diagnozowania i leczenia chorych
zakup krwiobusa
120 szt. bramek dezynfekcyjnych dla szpitali
instalacje tlenowe wraz z agregatami prądu

1)

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

11 szt.

2)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

1 szt.

3)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2 szt.

4)

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

1 szt.

5)

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

2 szt.

1)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

6)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

2 szt.

2)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

7)

SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

2 szt.

3)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

8)

SSP ZOZ w Proszowicach

1 szt.

4)

Szpital im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

9)

SP ZOZ w Brzesku

1 szt.

5)

Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie

10)

Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

2 szt.

6)

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. JP II w Nowym Targu

11)

Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem

2 szt.

7)

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

12)

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

2 szt.

8)

Szpital im. J. Dietla w Krakowie

13)

Szpital Powiatowy w Limanowej

2 szt.

9)

ZOZ w Oświęcimiu

14)

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

2 szt.

10)

Szpital im. H. Klimontowicza w Gorlicach
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny ZOZ w Tarnowie

Partnerzy – gdzie trafia zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony
indywidualnej?

15)

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ

1 szt.

11)

16)

Szpital św. Anny w Miechowie

1 szt.

12)

Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie
Szpital Powiatowy w Limanowej

17)

ZOZ w Wadowicach

2 szt.

13)

18)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

1 szt.

14)

Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem

19)

ZOZ w Suchej Beskidzkiej

1 szt.

15)

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

20)

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach

1 szt.

16)

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

21)

Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie

1 szt.

17)

SPZOZ w Myślenicach

22)

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

4 szt.

18)

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni

23)

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

4 szt.

19)

Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

24)

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

4 szt.

20)

ZOZ w Suchej Beskidzkiej

21)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

22)

SP ZOZ w Brzesku

23)

Szpital św. Anny w Miechowie

24)

ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej
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25)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

26)

Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

27)

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ w Krakowie

28)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika

29)

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

30)

Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. E. Wojtyły w Jaroszowcu

31)

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

32)

Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA w Krakowie

33)

Małopolski Szpital Ortop.-Rehab. im. prof. B. Frańczuka w Krakowie

34)

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

35)

SP ZOZ - Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

36)

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Z. Żaka w Krakowie

37)

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. K. Jelskiej w Zakopanem

38)

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

39)

KOL-MED. Centrum Medyczne w Tarnowie

Realizator:
Biuro Inwestycji Strategicznych

4)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Organizacje pozarządowe uprawnione do ratownictwa wodnego i górskiego:
5)

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia – Grupa Krynicka

6)

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska

7)

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska

8)

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka

9)

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

10)

Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

11)

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

12)

Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

13)

Fundacja Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych

DODATKOWE INICJATYWY:
Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych: „Profilaktyka w Małopolsce” – to
najważniejsze informacje o koronawirusie SARS-Cov-2 wywołującym chorobę
COVID-19 oraz zasadach bezpieczeństwa i zaleceniach mających na celu zapobieganie
jej rozprzestrzeniania (www.profilaktykawmalopolsce.pl)

3 mln zł (z Funduszy Europejskich) – Pakiet Medyczny II w zakresie
bezpieczeństwa
- wsparcie służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa
w województwie małopolskim realizujących działania w zakresie zapobiegania, 		
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
- 13 partnerów, w tym państwowe jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe
uprawnione do ratownictwa wodnego i górskiego
- zapewnienie odpowiednich zasobów środków ochronnych (m.in. maseczki,
		 rękawiczki, kombinezony, środki do dezynfekcji, namioty pneumatyczne, 		
ozonatory) dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią

Partnerzy projektu:
Państwowe jednostki budżetowe:
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1)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

2)

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

3)

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
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343 MLN ZŁ PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„

Pakiet przedsiębiorczości jest realnym wsparciem dla przedsiębiorców z sektora MŚP,
którzy ucierpieli na skutek pandemii. Chcemy im pomóc, by zatrudnienia którymi
dysponują zostały zachowane, a pracownicy mogli mieć pewność, że utrzymają
miejsca pracy. Ponadto w ramach tego pakietu zadbamy także o obszar rynku pracy
– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

247 mln zł (z Funduszy Europejskich) – tzw. bony rekompensacyjne
Zakres wsparcia:
9 tys. zł (bezzwrotna dotacja – tzw. bon rekompensacyjny) na każdy zadeklarowany
do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy
Liczba bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa była uzależniona od liczby
zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy i wynosiła od 1 do 49 – tym samym
wartość pomocy dla jednego przedsiębiorstwa mogła wynieść od 9 do nawet
441 tys. zł.
Beneficjenci:
przedsiębiorcy z Małopolski (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa) otrzymają
środki na utrzymanie zatrudnienia w firmach, które ucierpiały na skutek pandemii
Efekty:
wsparcie otrzyma 4 408 małopolskich MŚP, co pozwoli na utrzymanie 27 404 etatów
62,5 mln zł (27,6 mln zł z Funduszy Europejskich; 30 mln zł z Funduszy
Europejskich – Program POWER; 4,9 mln zł z Budżetu Państwa)
– na nowe instrumenty wsparcia rynku pracy
Wsparcie wynagrodzeń pracowników (i osób samozatrudnionych) w wieku 30 lat
i więcej. Z kolei Program POWER dedykowany jest osobom młodszym, przed 30
rokiem życia:
- dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców części kosztów 		
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 		
ubezpieczenia społeczne
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla osób fizycznych 		
prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników
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Beneficjenci:
Powiatowe Urzędy Pracy
Realizator:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (www.wupkrakow.praca.gov.pl)
33,3 mln zł (z Funduszy Europejskich) – na bony dla samozatrudnionych
Zakres wsparcia:
9 tys. zł – maksymalne wsparcie dla samozatrudnionych z Małopolski
(bezzwrotna dotacja - 3 tys. zł na miesiąc przez okres 3 miesięcy)
Wsparcie analogiczne do bonu rekompensacyjnego, pozwoli na pokrycie wszelkich
niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy. Bon dedykowany jest osobom
samozatrudnionym, którzy zanotowali 75% spadek obrotów w porównaniu
z ubiegłym rokiem.
Beneficjenci:
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Małopolski
(wszystkie branże)
Efekty:
wsparcie otrzyma 3 659 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Realizator:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (www.mcp.malopolska.pl)

DODATKOWE INICJATYWY:
•
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM: „Kupuj
małopolskie” wsparcie małopolskich producentów, ze szczególnym
uwzględnieniem producentów artykułów żywnościowych działających
w Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska zrzeszającej producentów, którzy
w znacznym stopniu wykorzystują naturalne i regionalne surowce. Szczegóły
na stronie: www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/
malopolska-poleca
•
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – „Przewodnik
przedsiębiorcy w czasie epidemii koronawirusa” do pobrania bezpłatnie na
stronie: www.marr.pl/news/przewodnik-przedsiebiorcy-w-czasie-epidemiikoronawirusa
•
Departament Turystyki i Sportu: #OdkryjMałopolskęNaNowo
		
(www.visitmalopolska.pl)

Małopolska Tarcza Antykryzysowa
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111 MLN ZŁ PAKIET PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

„

II ETAP

(104,6 mln zł z Funduszy Europejskich; 6,4 mln zł z Budżetu Państwa)
Sytuacja, w której znaleźli się małopolscy przedsiębiorcy jest trudna, ale dzięki
wsparciu samorządu oraz podmiotów współpracujących, jesteśmy w stanie ten kryzys
zażegnać. Jedną z form pomocy jest oferta atrakcyjnych pożyczek płynnościowych,
dedykowanych przedsiębiorcom, których firmy ucierpiały na skutek pandemii

„

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Warunki dotyczące pożyczek płynnościowych oraz lista pośredników
finansowych udzielających wsparcia są dostępne na stronie internetowej:
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/
zachowanie-plynnosci-finansowej/

W ramach pakietu społecznego pomożemy publicznym i niepublicznym placówkom
opieki całodobowej z Małopolski. Zakupimy niezbędny sprzęt i środki konieczne do
walki z pandemią i jej skutkami. Chcemy chronić zarówno personel,
jak i podopiecznych wszystkich tego typu ośrodków w regionie

Pakiet Społeczny: Bezpieczny dom – 4 moduły:
18,8 mln zł (17,5 mln zł z Funduszy Europejskich) – Moduł I
•

Efekty:
do dnia 16.11.2020 r. przedsiębiorcy złożyli 519 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną
kwotę 93,37 mln zł; o pożyczkę można wnioskować do dnia 31.12.2020 r. (data zawarcia
pożyczki)
Realizator:
Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z wybranymi pośrednikami
finansowymi

55,2 MLN ZŁ PAKIET SPOŁECZNY

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zakres wsparcia:
pożyczki płynnościowe nawet do 500 tys. zł na okres maksymalnie 7 lat i spłacie
wyłącznie kapitału pożyczki
Beneficjenci:
małopolscy przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku
wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożeni, mogą ubiegać się o unijne pożyczki na
atrakcyjnych, antykryzysowych warunkach

Małopolskiej
Tarczy Antykryzysowej

kompleksowe wsparcie dla blisko 200 placówek opieki całodobowej w Małopolsce;
środki przeznaczone na doposażenie mieszkańców i pacjentów, a także stanowisk
pracy personelu w środki ochrony indywidualnej, zakup sprzętu i wyposażenia do
walki z pandemią, zapewnienie miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny
26,3 mln zł (z Funduszy Europejskich – Program POWER) – Moduł II
projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy
społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”

•

wsparcie kadry 93 małopolskich domów pomocy społecznej (dodatki do
wynagrodzeń, premie, nagrody, zatrudnienie dodatkowych pracowników,
dofinansowanie w zakresie wykonania testów)
2,7 mln zł (z Funduszy Europejskich – Program POWER) – Moduł III
– „KOOPERACJE PRZECIW COVID” w projekcie „KOOPERACJE 3D – model
wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

•

pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego – wsparcie dla kadry
ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie – 180 j.s.t.

•

środki na zakup sprzętu do dezynfekcji, usług dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu,
środków ochrony osobistej, dofinansowanie premii, nagród, dodatków do
wynagrodzeń dla pracowników placówek całodobowych
8,2 mln zł (z Funduszy Europejskich – Program POWER) – Moduł IV – „Sami Dzielni!
– razem przeciw COVID-19” w ramach projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

10

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

11

•

przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej lub
miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką

•

zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/
personelu z otoczeniem/rodziną w razie konieczności odseparowania

„

Projekt „Pomoc szyta na miarę” – 42,3 tys. zł (z Funduszy Europejskich)
•

uczycie 10 tys. wielorazowych maseczek higienicznych dla małopolskich domów
pomocy społecznej i ich podopiecznych

10 mln zł (8,5 mln zł z Funduszy Europejskich; 1,5 mln zł z Budżetu
Państwa) projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.
Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”
Zakres wsparcia:
zakup sprzętu komputerowego do nauczania zdalnego dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych kształcenia ogólnego, udzielenie 22 grantów (1 grant na
powiat) dla organów prowadzących szkoły o niskim stopniu cyfryzacji na zakup
specjalistycznego sprzętu komputerowego w celu ich transformacji cyfrowej
i utworzenie 22 szkół modelowych.

DODATKOWE INICJATYWY:
Akcja „Psycholog dostępny od zaraz” – bezpłatne wsparcie psychologiczne przez całą
dobę dla pracowników służby zdrowia – dyżury ponad 70 specjalistów z ośrodków
interwencji kryzysowej, ośrodków adopcyjnych, szpitali i poradni psychiatrycznych

Beneficjenci:
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grono pedagogiczne

Informacje o akcji oraz baza podmiotów uczestniczących dostępna jest na
stronie: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/psycholog-dostepny-odzaraz-wsparcie-dla-tych-ktorzy-ratuja-ludzkie-zycie-1994.html

Realizator:
Departament Edukacji UMWM

Akcja „RodzinaRazem” – bezpłatne wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, prawne,
logopedyczne, duszpasterskie i animacyjne dla rodzin, które potrzebują wsparcia
w okresie trwania epidemii – dyżuruje ponad 100 specjalistów, a do akcji włączyły
się poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki
adopcyjne, szpitale, poradnie psychiatryczne, ośrodki pomocy społecznej, prawnicy
i mediatorzy

3,7 mln zł (z Funduszy Europejskich) – projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”
•

„Bank Ofert” czyli zbiór informacji o możliwościach pomocy prawnej, psychologicznej,
kompetencji cyfrowych i innych, jakie oferują jednostki, podmioty, instytucje
i stowarzyszenia (www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/
bank-ofert)

12

W pakiecie edukacyjnym, dzięki kwocie 35 mln zł, nie tylko zakupimy sprzęt dla
uczniów i nauczycieli, ale także dofinansujemy organizację czasu wolnego. Dziś
edukacja przeniosła się do sieci. Chcemy, by każdy młody Małopolanin miał równe
szanse, by mógł się uczyć zdalnie przy pomocy nowoczesnego sprzętu
– mówi marszałek Witold Kozłowski

Realizator:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Informacje o akcji oraz baza podmiotów uczestniczących dostępna jest na
stronach: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyliwsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

35 MLN ZŁ PAKIET EDUKACYJNY

zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do nauczania zdalnego
dla szkół kształcących zawodowo (ponad 1 100 laptopów/komputerów dla ponad
90 Zespołów Szkół z Małopolski)
Beneficjenci:
uczniowie szkół, które kształcą zawodowo
Realizator:
Departament Edukacji UMWM oraz jednostki samorządu terytorialnego

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

13

Realizator:
Województwo Małopolskie w ramach poszczególnych zadań budżetowych

10 mln zł (8,5 mln zł z Funduszy Europejskich; 1,5 mln zł z Budżetu Państwa)
– projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
•
•

wsparcie nauczycieli w prowadzeniu wysokiej jakości zdalnego nauczania
utworzenie Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej – HUMINE
Beneficjenci:
dyrektorzy szkół, nauczyciele, grono pedagogiczne
Realizator:
Departament Edukacji UMWM, Stowarzyszenie Miasta w Internecie,
uczelnie wyższe z Małopolski
6 mln zł (5,1 mln zł z Funduszy Europejskich, 600 tys. z Budżetu Państwa, 300 tys.
z Budżetu Województwa) – projekt „Ucz się u mistrza”

•

zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla firm i ich pracowników
z wybranych branż usługowych szczególnie dotkniętych skutkami pandemii
COVID-19 (w tym: kosmetyczno-fryzjerskiej i turystyczno-gastronomicznej)

•

opracowanie systemu finansowania podmiotowego ze środków publicznych
nowego rodzaju usług uczenia się u przedsiębiorcy-mistrza w środowisku pracy

•

stworzenie bazy przedsiębiorców-mistrzów w wybranych branżach usługowych,
którzy zechcą opracować ofertę usługi oraz uczyć innych zgodnie ze nowym
standardem jakości podniesienie kompetencji kadr sektora MŚP

„

W związku z pandemią, praktycznie z dnia na dzień w całym kraju przemodelowano nauczanie. Tradycyjna szkolna ławka została zastąpiona domowym biurkiem.
Sytuacja dla wielu rodzin była kłopotliwa, bowiem nie każdy posiadał odpowiedni do
nauki sprzęt. Zareagowaliśmy natychmiast, by wesprzeć zarówno uczniów,
jak i nauczycieli w nauce on-line
– mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

DODATKOWE INICJATYWY:
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji: „Kultura w sieci” – każda
z małopolskich instytucji kultury ze względu na obecną sytuację działa w sieci i czeka na
swoich bywalców (www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/
kultura-w-sieci)

Beneficjenci:
pracownicy z wybranych branż usługowych szczególnie dotkniętych skutkami pandemii
Realizator:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

3,2 mln zł (z Budżetu Województwa) na zapewnienie wypoczynku oraz czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży zdalnie i cyfrowo oraz organizacja konkursów
i programów edukacyjnych
Beneficjenci:
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele,
grono pedagogiczne
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III ETAP
„

Małopolskiej
Tarczy Antykryzysowej

745 MLN ZŁ PAKIET ROZWOJU
Pakiet rozwoju pomoże zrewitalizować małopolskie miasteczka i ożywić gospodarcze inwestycje regionalne. Działania te są niezwykle ważne z punktu widzenia
mieszkańców, którym zależy, aby ich małe ojczyzny były zadbane i piękne, a inwestycje które zostaną przeprowadzone poprawią nie tylko komfort, ale także jakość
życia Małopolan
– mówi marszałek Witold Kozłowski.

100 mln zł (z Funduszy Europejskich) – Małopolska rewitalizacja
Zakres wsparcia:
dofinansowanie 41 projektów z listy rezerwowej w ramach odnowy obszarów wiejskich

8 mln (z Funduszy Europejskich) – projekt „Małopolska – cel podróży”
Zakres wsparcia:
odbudowa przyjazdów turystycznych do Krakowa i Małopolski w związku z pandemią
COVID-19 poprzez realizację kampanii promocyjnej na rynkach międzynarodowychh
Projekt partnerski:
MOT, WM, UMK
245 mln zł (z Funduszy Europejskich) – Zakup taboru kolejowego
Zakres wsparcia:
zakup 9 szt. (2 szt. w ramach prawa opcji) nowych czteroczłonowych pociągów typu
Impuls 2 do obsługi połączeń aglomeracyjnych przez przewoźników: Koleje Małopolskie
Sp. z o.o. oraz POLREGIO SP. z o.o., kompleksowa usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza pojazdów przez okres 5 lat
Realizator:
Biuro Inwestycji Strategicznych

Beneficjent:
jednostki samorządu terytorialnego

92 mln zł (z Funduszy Europejskich) - Budowa nowoczesnego zaplecza kolejowego

Realizator:
Departament Funduszy Europejskich UMWM i Województwo Małopolskie

Zakres wsparcia:
Budowa nowoczesnego zaplecza dla Kolei Małopolskich Sp. z o.o. oraz POLREGIO Sp. z o.o.

299 mln zł (z Budżetu Województwa) – Regionalne inwestycje z Budżetu Województwa

Realizator:
Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Zakres wsparcia:
środki te pozwolą przeprowadzić szereg inwestycji m.in. remontów budynków
użyteczności publicznej, a także inwestycji drogowych czy związanych z termomodernizacją
Beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego
Realizator:
Województwo Małopolskie
Stan na dzień 19.11.2020 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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Szanowni Państwo!

W imieniu własnym oraz Samorządu Województwa Małopolskiego pragnę podziękować
wszystkim, którzy każdego dnia dbają o nasze zdrowie, walczą o nasze życie, często ryzykując
swoim. Dziękuję pracownikom służby zdrowia, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, laborantom,
diagnostom, ratownikom medycznym oraz kadrze kierowniczej wszystkich zakładów
opieki zdrowotnej. Swoją wdzięczność kieruję również do służb sanitarnych, policji, służb
ratowniczych i mundurowych, pracowników zaopatrzenia i transportu publicznego,
nauczycieli oraz osób duchownych. Dziękuję także pracownikom samorządowym, za wkład
w racjonalną realizację ogromnych zakupów. Dziękuję wolontariuszom i wszystkim, którzy
wykazują obywatelską postawę organizując wiele oddolnych akcji i zbiórek. To dzięki
Państwa zaangażowaniu walka z koronawirusem zyskała tak szeroki, społeczny charakter.
Bardzo dziękuję wszystkim Małopolanom za respektowanie przepisów stanu epidemii.
W ten sposób pokazaliśmy naszą odpowiedzialność za innych, za nasze rodziny, za
znajomych, sąsiadów czy koleżanki i kolegów z pracy. Warto podkreślić, że mamy silnego
sojusznika – Fundusze Europejskie, którymi dysponuje Małopolska.
Małopolska to nasza wspólna sprawa i tylko partnerska współpraca pozwoli nam zniwelować
negatywne skutki społeczno-gospodarcze epidemii w naszym regionie. Niech nasza wspólna
praca na rzecz Małopolski i Małopolan przynosi jak najlepsze efekty.

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
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