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  190 mln zł* PAKIET MEDYCZNY 

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

Kierowany do małopolskich szpitali i jednostek zdrowia na zakup sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do skutecznej walki z pandemią

47 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.: 168 respiratorów, 206 kardiomonitorów, 
73 defibrylatory, 27 aparatów USG 

zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji

zakup krwiobusa dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie

  354 mln zł  PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kierowany do przedsiębiorców na utrzymanie zatrudnienia w firmach 
borykających się z trudnościami finansowymi i wsparcie rynku pracy

258 mln zł* (z Funduszy Europejskich) – 9 tys. zł na każdy etat – bezzwrotna 
dotacja na utrzymanie zatrudnienia w firmach, które ucierpiały na skutek 
pandemii – tzw. bon rekompensacyjny

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 – projekt realizowany  
przez Powiatowe Urzędy Pracy 

33,3 mln zł (z Funduszy Europejskich) – na bony dla samozatrudnionych
z Małopolski, czyli 9 tys. zł dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą (3 tys. zł na miesiąc przez okres 3 miesięcy)

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

I ETAP
Małopolskiej

Tarczy Antykryzysowej

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

Pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej obejmuje:
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  55,2 mln zł PAKIET SPOŁECZNY

17,6 mln zł (15 mln zł z Funduszy Europejskich; 1,3 mln zł z Budżetu Państwa;  
1,3 mln zł z innych źródeł) – na projekt ”Bezpieczny Dom” – kierowany do 
wszystkich małopolskich placówek opieki całodobowej oraz mieszkańców, 
pacjentów i pracowników na poprawę bezpieczeństwa poprzez:
•    środki ochrony indywidualnej
•    sprzęt do walki z COVID-19
•    miejsca do kwarantanny

42,3 tys. zł (z Funduszy Europejskich) – projekt ”Pomoc szyta na miarę” 
•   wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, zlecenie uszycia ponad 10 tys.     
     maseczek wielorazowego użytku
•   wyposażenie domów pomocy społecznej i domów dziecka w materiały      
     ochrony osobistej

26,3 mln zł (z Funduszy Europejskich – Program POWER) – dla 94 domów  
pomocy społecznej (wszystkich w Małopolsce).
Wsparcie otrzymają mieszkańcy, pracownicy, wolontariusze
• dofinansowanie do wynagrodzeń 
• dodatkowe zatrudnienia itd.

8,1 mln zł (z Funduszy Europejskich – Program POWER) – dla placówek 
całodobowych (domów pomocy społecznej), placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz schronisk, ogrzewalni i noclegowni 
•   przygotowanie miejsc do ewakuacji
•   zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line
 
3 mln zł (z Funduszy Europejskich – Program POWER) – wsparcie instytucji 
pomocy społecznej 
•   zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej

 35 mln zł PAKIET EDUKACYJNY

10 mln zł (8,5 mln zł z Funduszy Europejskich; 1,5 mln zł z Budżetu Państwa) na 
zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z małopolskich szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych

II ETAP
Małopolskiej

Tarczy Antykryzysowej

  111 mln zł PAKIET PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

(104,6 mln zł z Funduszy Europejskich; 6,4 mln zł z Budżetu Państwa)

na pożyczki płynnościowe nawet do 500 tys. zł na okres maksymalnie 7 lat 
i spłacie wyłącznie kapitału pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek 
pandemii ponieśli straty finansowe

I ETAP
Małopolskiej

Tarczy Antykryzysowej
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  279 mln zł PAKIET ROZWOJU

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

179 mln zł (z Budżetu Województwa) – Moduł regionalne inwestycje 

III ETAP
Małopolskiej

Tarczy Antykryzysowej

10 mln zł (8,5 mln zł z Funduszy Europejskich; 1,5 mln zł z Budżetu Państwa)  
na wsparcie nauczycieli w procesie zdalnego nauczania
•   stworzenie Regionalnego Centrum Zdalnego Nauczania 
•   stworzenie Lokalnych Punktów Konsultacyjnych

10 mln zł (8,5 mln zł z Funduszy Europejskich; 1,5 mln zł z Budżetu Państwa)
na zdalne kursy i szkolenia zawodowe oraz na zakup sprzętu i oprogramowania

5 mln zł* (z Budżetu Województwa) na zapewnienie wypoczynku oraz czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży zdalnie i cyfrowo

II ETAP
Małopolskiej

Tarczy Antykryzysowej

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

  MałopolskaFunduszeEuropejskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Infolinia: 12 616 06 16

 


