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Małopolska Tarcza Antykryzysowa

PAKIET MEDYCZNY
PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAKIET PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
PAKIET SPOŁECZNY

PAKIET EDUKACYJNY
PAKIET ROZWOJU

1 mld zł
na walkę z COVID-19 i jego skutkami

– szczegółowe działania
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I ETAP 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) 

„ 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

  – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Zakres wsparcia:  
zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznej walki z pandemią 

Beneficjenci: 
małopolskie szpitale, jednostki zdrowia, a także inne podmioty

Efekty:
46 partnerów z Małopolski otrzyma sprzęt medyczny i środki ochrony indywidualnej, 
zostaną także wyposażone laboratoria

Gdzie trafi zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej?

1. Szpital Uniwersytecki w Krakowie 34 322 392,73 zł

2. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 6 200 000,00 zł

3. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 5 050 000,00 zł

4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 4 267 248,31 zł

5. Szpital im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 3 745 131,39 zł

6. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 3 500 000,00 zł

7. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie 3 202 441,82 zł

8. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. JP II w Nowym Targu 2 628 874,76 zł

9. Szpital Powiatowy w Chrzanowie 2 607 541,82 zł

10. Szpital im. J. Dietla w Krakowie 2 587 504,26 zł
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11. SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu 2 480 000,00 zł

12. Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie 2 480 000,00 zł

13. ZOZ w Oświęcimiu 2 349 316,25 zł

14. Szpital im. H. Klimontowicza w Gorlicach 2 343 579,86 zł

15. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny ZOZ w Tarnowie 2 285 157,24 zł

16. Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie 2 249 519,74 zł

17. Szpital Powiatowy w Limanowej 2 085 445,07 zł

18. Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem 2 070 269,64 zł

19. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 2 005 865,52 zł

20. Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie 2 000 348,27 zł

21. SPZOZ w Myślenicach 1 951 754,46 zł

22. SP ZOZ Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni 1 938 091,92 zł

23. Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie 1 900 398,00 zł

24. ZOZ w Suchej Beskidzkiej 1 743 220,00 zł

25. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 1 500 000,00 zł

26. SP ZOZ w Brzesku 1 444 739,09 zł

27. Szpital św. Anny w Miechowie 1 181 620,56 zł

28. ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej 1 148 376,05 zł

29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 1 111 915,77 zł

30. Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie 1 040 369,22 zł

31. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ w Krakowie 800 000,00 zł

32. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika 794 030,58 zł

33. Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 687 575,70 zł

34. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach 620 000,00 zł

35. Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie 620 000,00 zł

36. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem 571 739,20 zł

37. Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. E. Wojtyły w Jaroszowcu 535 804,91 zł

38. Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 520 012,97 zł

39. Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA w Krakowie 500 000,00 zł

40. Małopolski Szpital Ortop.-Rehab. im. prof. B. Frańczuka w Krakowie 497 635,12 zł

41. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” 467 289,63 zł

42. SP ZOZ - Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju 460 759,33 zł

43. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Z. Żaka w Krakowie 456 578,39 zł

44. Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. K. Jelskiej w Zakopanem 450 816,95 zł

45. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 407 454,43 zł

46. KOL-MED Centrum Medyczne w Tarnowie 250 531,04 zł
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• zakup 50 w pełni wyposażonych w sprzęt medyczny i informatyczny karetek 
 – każdy ambulans, zgodnie z wymogami systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, zawiera m.in.: nosze, krzesełko kardiologiczne, defibrylator, respirator; 
dodatkowo, karetki mają na pokładzie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki 
piersiowej

„ Kwota, którą dysponujemy w ramach pakietu medycznego pozwoli skutecznie 
doposażyć zarówno małopolskie oddziały szpitalne, jak i nasze służby w niezbędny 
sprzęt i aparaturę do walki z koronawirusem. Dzięki Funduszom Europejskim 
zakupiliśmy także 50 nowoczesnych, w pełni wyposażonych karetek. Pierwsze z nich 
już służą małopolskim pacjentom 

 
 – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Gdzie trafią nowe karetki?

- Krakowskie Pogotowie Ratunkowe - 10 szt. 
- Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - 1 szt.
- Szpital Uniwersytecki w Krakowie - 2 szt.
- Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie - 2 szt.
- Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu - 2 szt.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach - 2 szt.
- SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej - 2 szt.
- SSP ZOZ w Proszowicach - 1 szt.
- SP ZOZ w Brzesku - 1 szt.
- Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu - 2 szt.
- Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem - 2 szt.
- Szpital Powiatowy w Chrzanowie - 2 szt.
- Szpital Powiatowy w Limanowej - 2 szt.
- Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach - 2 szt.
- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ - 1 szt.
- Szpital św. Anny w Miechowie - 1 szt.
- ZOZ w Wadowicach - 2 szt.
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej - 1 szt.
- ZOZ w Suchej Beskidzkiej - 1 szt.
- Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach - 1 szt.
- Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie - 1 szt.
- SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu - 4 szt.
- Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie - 4 szt.
- Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie - 1 szt. 
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 Dwa pierwsze ambulanse już 15 maja br. trafiły do Szpitala Uniwersyteckiego  
w Krakowie i do Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. 

 Wartość jednego samochodu to ponad 600 tys. zł. 

•  zakup sprzętu medycznego, który partiami jest dostarczany do małopolskich jednostek 
zdrowia; wśród sprzętu znajduje się m.in.: 168 respiratorów, 206 kardiomonitorów,  
73 defibrylatory, 27 aparatów USG, 47 hełmów do wentylacji nieinwazyjnej

• zakup ogromnej ilości środków ochrony indywidualnej m.in. fartuchów, kombinezonów, 
przyłbic, maseczek, rękawic i środków do dezynfekcji

•  30-dniowe zapasy środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Małopolskim 
Magazynie Rezerw dla Szpitali, który powstał w Szpitalu Klinicznym 

 im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

Realizator: 
Biuro Inwestycji Strategicznych 

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)

https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/
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 336,5 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.

           258 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:
w dniu naboru zarejestrowano 4546 wniosków na łączną kwotę 258 mln zł,
co stanowi 130,01% alokacji – pozytywnie oceniono 4456 wniosków, na łączną 
kwotę ponad 250 mln zł

O wsparcie w ramach bonów wnioskowało niemal 4,5 tys. małopolskich firm.
Dzięki środkom unijnym zostanie utrzymanych aż 27 860 etatów.

Realizator:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (www.mcp.malopolska.pl)

http://www.mcp.malopolska.pl
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         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

Zakres wsparcia:
• 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 

Wsparcie dotyczy wynagrodzeń pracowników (i osób samozatrudnionych) w wieku 
30 lat i więcej. Z kolei Program POWER dedykowany jest osobom młodszym,
przed 30 rokiem życia.

Beneficjenci:
Powiatowe Urzędy Pracy 

Realizator: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (www.wupkrakow.praca.gov.pl)

   16 mln zł (z Funduszy Europejskich**) - bony dla samozatrudnionych

Zakres wsparcia:
9 tys. zł - to maksymalne wsparcie dla samozatrudnionych z Małopolski 
(3 tys. zł na miesiąc przez okres 3 miesięcy)

Wsparcie, analogicznie do bonu rekompensacyjnego, pozwoli na pokrycie 
wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy. Bon dedykowany jest 
samozatrudnionym, którzy zanotowali 75% spadek obrotów w porównaniu 
z ubiegłym rokiem.

Beneficjenci:
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Małopolski 
(wszystkie branże)

Efekty:
wsparcie dla około 1800 samozatrudnionych, których firmy doświadczyły skutków 
epidemii

Realizator:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (www.mcp.malopolska.pl)

http://www.wupkrakow.praca.gov.pl
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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-epidemii-koronawirusa

• Departament Turystyki i Sportu: #OdkryjMałopolskęNaNowo 
      (www.visitmalopolska.pl) 

http://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/malopolska-poleca
http://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/malopolska-poleca
http://www.marr.pl/news/przewodnik-przedsiebiorcy-w-czasie-epidemii-koronawirusa/
http://www.marr.pl/news/przewodnik-przedsiebiorcy-w-czasie-epidemii-koronawirusa/
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 111 MLN ZŁ PAKIET PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
 (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.

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

Efekty:  
od 30 kwietnia br. przedsiębiorcy złożyli 193 wnioski o pożyczkę na kwotę ponad 36 mln zł;  
o pożyczkę można wnioskować do dnia 31.12.2020 r. 
(data zawarcia umowy pożyczki)

Realizator:
Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z wybranymi pośrednikami 
finansowymi

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/

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/zachowanie-plynnosci-finansowej/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/zachowanie-plynnosci-finansowej/
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II ETAP Małopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej

 55,2 MLN ZŁ PAKIET SPOŁECZNY
„ 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 

 – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

 17,6 mln zł (15 mln zł z Funduszy Europejskich**; 1,3 mln zł z budżetu państwa; 
1,3 mln zł z innych źródeł) – projekt ”Bezpieczny Dom”

Zakres wsparcia:
• doposażenie stanowisk pracy personelu placówek oraz ich mieszkańców 

i pacjentów w środki ochrony indywidualnej 
• doposażenie placówek w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią 

i jej skutkami 
• zapewnienie mieszkańcom, pacjentom i personelowi placówek miejsc noclegu, 

izolacji lub odbywania kwarantanny 

Beneficjenci:
wszystkie małopolskie placówki opieki całodobowej

         42,3 tys. zł (z Funduszy Europejskich**) – projekt ”Pomoc szyta na miarę” 

Zakres wsparcia:
• zlecenie uszycia ponad 10 tys. maseczek wielorazowego użytku
• wyposażenie domów pomocy społecznej i domów dziecka w materiały ochrony 

osobistej

Beneficjenci: 
podmioty ekonomii społecznej
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 26,3 mln zł (z Funduszy Europejskich – Program POWER) – wsparcie pracowników 
i mieszkańców DPS 

Zakres wsparcia:
•  dofinansowanie do wynagrodzeń personelu
•  dodatkowe zatrudnienia 
•  wsparcie wolontariuszy 
•  zakup testów na koronawirusa 

Beneficjenci: 
94 domy pomocy społecznej (wszystkie w Małopolsce) 

 8,1 mln zł (z Funduszy Europejskich – Program POWER) – przygotowanie miejsc 
ewakuacji w placówkach całodobowych (domy pomocy społecznej), placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz schroniskach

Zakres wsparcia:
przygotowanie miejsc do ewakuacji/czasowego pobytu poza placówką
zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu placówek 
opieki całodobowej z bliskimi i rodziną

Beneficjenci: 
jednostki samorządu terytorialnego 

   3 mln zł (z Funduszy Europejskich – Program POWER) – wsparcie instytucji 
pomocy społecznej 

Zakres wsparcia:
zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej

Beneficjenci:
małopolskie placówki opieki całodobowej (domy pomocy społecznej), podmioty 
ekonomii społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska i inne

Realizator: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
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DODATKOWE INICJATYWY: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie:

 Akcja „Psycholog dostępny od zaraz” – bezpłatne wsparcie psychologiczne przez 
całą dobę dla pracowników służby zdrowia – w chwili obecnej dyżuruje ponad 70 
specjalistów z ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków adopcyjnych, szpitali  
i poradni psychiatrycznych 

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

 Akcja „RodzinaRazem” – bezpłatne wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, prawne, 
logopedyczne, duszpasterskie i animacyjne dla rodzin, które potrzebują wsparcia  
w okresie trwania epidemii – w chwili obecnej 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

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

 „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)

http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/psycholog-dostepny-od-zaraz-wsparcie-dla-tych-ktorzy-ratuja-ludzkie-zycie-1994.html
http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/psycholog-dostepny-od-zaraz-wsparcie-dla-tych-ktorzy-ratuja-ludzkie-zycie-1994.html
http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html
http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html
http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html
http://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/bank-ofert
http://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/bank-ofert
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  35 MLN ZŁ PAKIET EDUKACYJNY 

„ 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.

 10 mln zł (8,5 mln zł z Funduszy Europejskich**; 1,5 mln zł z budżetu 
państwa) na zakup sprzętu komputerowego  

Zakres wsparcia:
 sprzęt komputerowy dla uczniów z małopolskich szkół podstawowych i ponadpodsta-

wowych w ramach realizacji dwóch projektów „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy 
model nauczania” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Beneficjenci: 
 uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grono pedagogiczne

Realizator:  
Departament Edukacji UMWM, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
Stowarzyszenie Miasta w Internecie, sieć małopolskich bibliotek pedagogicznych 
przy współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wojewody Małopolskiego

 10 mln zł (8,5 mln zł z Funduszy Europejskich**; 1,5 mln zł z budżetu państwa)
 na wsparcie nauczycieli w procesie zdalnego nauczania 

Zakres wsparcia:
• utworzenie Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE w Tarno-

wie – pierwszego tego typu miejsca wspierającego nauczycieli w regionie
• stworzenie Lokalnych Punktów Konsultacyjnych – mających na celu uzupełnie-

nie działań Centrum

Beneficjenci: 
 dyrektorzy szkół, nauczyciele, grono pedagogiczne

Realizator:
 Departament Edukacji UMWM, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

Stowarzyszenie Miasta w Internecie, sieć małopolskich bibliotek pedagogicznych, 
przy współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wojewody Małopolskiego
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 10 mln zł (8,5 mln zł z Funduszy Europejskich**; 1,5 mln zł z budżetu państwa) na 
zdalne kursy i szkolenia zawodowe 

Zakres wsparcia: 
• zakup sprzętu i specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia zajęć
• przekształcenie tradycyjnych zajęć w nowoczesne nauczanie

Beneficjenci: 
 uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele, osoby dorosłe

Realizator:
 Departament Edukacji UMWM, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, przy współ-

pracy Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wojewody Małopolskiego

 5 mln zł* (z budżetu województwa) – organizacja czasu wolnego

Zakres wsparcia:
• zapewnienie wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - zdalnie i cyfrowo 
• stworzenie oferty wzbogacającej czas wolny uczniów i nauczycieli szczególnie 

w okresie wakacji m.in. poprzez: gry edukacyjne i sportowe, konkursy 
z różnych dziedzin wiedzy czy naukę języków obcych

Beneficjenci:
 uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrektorzy szkół, nauczy-

ciele, grono pedagogiczne, a także rodzice

 Realizator: 
 Województwo Małopolskie w ramach poszczególnych zadań budżetowych

„ 
W związku z pandemią, praktycznie z dnia na dzień w całym kraju przemodelowa-
no 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”– każ-

da z małopolskich instytucji kultury ze względu na obecną sytuację działa w sieci 
i czeka na swoich bywalców (www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoro-
nawirusowi/kultura-w-sieci) 
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III ETAPMałopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej

   279 MLN ZŁ PAKIET ROZWOJU 
„ Pakiet rozwoju pomoże zrewitalizować małopolskie miasteczka i ożywić gospo-

darcze inwestycje regionalne. Działania te są niezwykle ważne z punktu widzenia 
mieszkańców, którym zależy, aby ich małe ojczyzny były zadbane i piękne, a inwe-
stycje które zostaną przeprowadzone poprawią nie tylko komfort, ale także jakość 
życia Małopolan 

 – mówi marszałek Witold Kozłowski.

 100 mln zł* (z Funduszy Europejskich**) 
Moduł rewitalizacja miasteczek

Zakres wsparcia:
 małopolskie miasteczka i wsie wypięknieją, dzięki realizacji projektów, które znala-

zły się na liście rezerwowej w konkursie związanym z odnową obszarów wiejskich 
 
 Beneficjent: 
 jednostki samorządu terytorialnego 

Realizator:
 Departament Funduszy Europejskich UMWM i Województwo Małopolskie

 179 mln zł (z budżetu województwa)
Moduł regionalne inwestycje

Zakres wsparcia:
 środki te pozwolą przeprowadzić szereg inwestycji m.in. remontów budynków 

użyteczności publicznej, a także inwestycji drogowych czy związanych z termomo-
dernizacją 

Beneficjenci:
 jednostki samorządu terytorialnego 

Realizator:
 Województwo Małopolskie
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Stan na dzień 16.07.2020 r.

* w trakcie akceptacji

** Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Razem: 
990,54

mln zł

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020

697,74 mln zł

Program POWER:

67,4 mln zł

Budżet Państwa:

34,1 mln zł

Inne:

1,3 mln zł

Budżet Województwa
Małopolskiego:

190 mln zł

Montaż finansowy
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej
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Szanowni Państwo!

Sytuacja związana z COVID-19 była wyzwaniem dla nas wszystkich,
tak pracowników służby zdrowia, jak i całego społeczeństwa.
Dziś po kilku miesiącach niepokoju, ograniczeń oraz codziennej walki z pandemią
i jej skutkami mogę powiedzieć, że wyszliśmy z tego obronną ręką. 

Dziękuję setkom pracowników wielu instytucji za sprawną współpracę  
na rzecz efektywnych rozwiązań w trosce o zdrowie, gospodarkę, przedsiębiorców,  
edukację i lokalną społeczność. W tej potyczce mieliśmy silnego sojusznika 
– Fundusze Europejskie, którymi dysponuje Małopolska. Dzięki nim mogliśmy
nie tylko doposażyć małopolskie szpitale, ale także ratować nasze firmy i miejsca pracy.

Małopolanie to ludzie pracowici, przedsiębiorczy i chętni do działania.
Wierzę w mieszkańców Małopolski i wiem, że potrafią wykorzystać możliwości,
jakie dają Fundusze Europejskie, a mądrze inwestowane środki
nadal służyć będą rozwojowi regionu.

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
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