Działania Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektów
antycovidowych

11 marca 2021 r.

Łącznie kwota: 833 850 667,14 zł

Łącznie kwota: 712 405 195,27 zł

Mechanizm wsparcia Marszałkowskiego Pakietu
Antykryzysowego składa się z:

- 11 projektów w tym 5 z EFRR i 6 z EFS
- 7 Instrumentów Finansowych z EFRR
- Form wsparcia dla przedsiębiorców dostępnych
w PUP w ramach EFS
- „Mechanizmu zakupowego” realizowanego przez
Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
na obszarze całego województwa w ramach EFS.

Wykaz projektów, instrumentów finansowych, form
wsparcia oraz innych mechanizmów wchodzących
w skład Marszałkowskiego Pakietu Antykryzysowego:

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
Lp.

1

Poddziałanie

Jednostka realizująca projekt/
Departament odpowiedzialny

Tytuł projektu

Wydatki ogółem

Dofinansowanie UE
(EFS)

8.1

WUP (Insytucja Pośrednicząca)

Formy wsparcia dla przedsiębiorców dostępne w PUP

92 303 058,87

78 457 600,02

9.3.1

Departament Promocji

Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa
publicznego ukierunkowanych na kształtowanie
właściwych postaw funkcjonowania społecznego w
sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych

7 801 200,00

6 631 020,00

9.3.1

Departament Zdrowia

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez
działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do
służb medycznych

60 196 875,74

51 167 344,38

9.3.1

Departament Promocji

Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania
negatywnych skutków Covid-19

7 040 000,00

5 984 000,00

9.3.2

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Toruniu

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi
społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego

36 181 362,97

30 754 158,53

9.3.2

Departament Spraw
Społecznych

INICJATYWY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH
REALIZOWANE PRZEZ NGO

5 882 250,00

4 999 912,50

9.4.1

Ośrodki Wsparcia Ekonomii
Społecznej

Mechanizm zakupowy realizowany przez OWES

5 070 890,27

4 519 899,99

10.2.2

Departament Edukacji

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa

1 667 707,87

1 417 551,68

216 143 345,72

183 931 487,10
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5
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RAZEM EFS:

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO:
Lp.

Poddziałan
ie

Jednostka realizująca
projekt/
Departament
odpowiedzialny

Tytuł projektu

Wydatki ogółem
(zł)

Dofinansowanie
projektu UE
(EFRR) (zł)

1.6.2

Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

68 645 788,96

65 000 000,00

1.6.2

Kujawsko-Pomorski
Fundusz Pożyczkowy Sp. z Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw
o.o.

50 000 000,00

50 000 000,00

1.6.2

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw
Departament Współpracy
w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem
Międzynarodowej
stanu epidemii COVID-19

9 996 480,00

9 996 480,00

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.

75 714 154,76

68 142 739,28

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim
Regionalny Ośrodek Polityki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
Społecznej w Toruniu
COVID-19 – etap II

34 006 334,36

30 605 700,95

238 362 758,08

223 744 920,23

1.

2.

3.
6.1.1
4.

6.1.1
5.

Departament Zdrowia

RAZEM PROJEKTY EFRR:

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO:
Jednostka realizująca
projekt/
Departament
odpowiedzialny

1.4.1

Działanie/
Lp. Poddziała
nie

Instrumenty finansowe

Wydatki ogółem
(zł)

Dofinansowanie
projektu UE
(EFRR) (zł)

Bank Gospodarstwa
Krajowego

pożyczka płynnościowa

12 000 000,00

12 000 000,00

1.4.1

Bank Gospodarstwa
Krajowego

pożyczka na przebranżowienie

52 500 000,00

42 000 000,00

1.5.1

Bank Gospodarstwa
Krajowego

pożyczka płynnościowa

26 136 363,64

23 000 000,00

1.6.1

Kujawsko-Pomorski Fundusz
Rozwoju Sp. z o.o.

pożyczka płynnościowa

12 000 000,00

0,00

1.6.1

Kujawsko-Pomorski Fundusz
Rozwoju Sp. z o.o.

pożyczka na przebranżowienie

187 500 000,00

150 000 000,00

1.6.1

Kujawsko-Pomorski Fundusz
Rozwoju Sp. z o.o.

pożyczka płynnościowa

65 678 787,94

57 728 787,94

3.2

Europejski Bank Inwestycyjny

pożyczka na przebranżowienie

23 529 411,76

20 000 000,00

379 344 563,34

304 728 787,94

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

RAZEM INSTRUMENTY FINANSOWE EFRR:

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
➢ 8.1. Projekt systemowy Wojewódzkiego Urząd Pracy w Toruniu wspiera przedsiębiorców/organizacje pozarządowe.
WUP jako Instytucja Pośrednicząca koordynuje projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy, w ramach których
realizowane są zadania związane z pomocą przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej ze środków Funduszy Pracy i EFS.
•
•
•

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne;
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników;
części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe.

Możliwość uzyskania ww. dofinansowanie uzależniona jest m.in. od spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19.

Wartość środków przeznaczonych na finansowanie działań w związku z COVID-19 w ramach projektów pozakonkursowych PUP –
92 303 058,87 zł, w tym RPO WK-P 78 457 600,02 zł.

cd. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
cd. 8.1. Projekt systemowy Wojewódzkiego Urząd Pracy w Toruniu wspiera przedsiębiorców/organizacje
pozarządowe.
Do końca grudnia 2020 r. powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektów
pozakonkursowych RPO WK-P dysponowały środkami na działania antycovid w wysokości 92,3 mln zł, w ramach
których wypłacały:
✓ dofinansowanie przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników - wypłacono środki w wysokości
61,8 mln zł, w ramach których objęto wsparciem 19 347 pracowników.

✓ dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom niezatrudniającym
pracowników - wypłacono środki w wysokości 28,6 mln zł dla 6581 samozatrudnionych.

✓ dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe
- wypłacono środki w wysokości ponad 914 tys. zł, w ramach których objęto wsparciem 275 pracowników.
/W ramach ww. kwoty powiatowe urzędy pracy wykazały korekty w wys. ok. 933 tys. zł wynikające z różnicy
pomiędzy kwotą otrzymaną przez pracodawców a rzeczywiście rozliczoną/.

cd. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
➢ 9.3.1. „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie
właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych”
Wartość projektu: 7 801 200,00 zł, w tym RPO 6 631 020,00 zł.
✓ profesjonalna pomoc psychologiczna - z oferty poradni i infolinii skorzystało 1 395 osób.

✓ bezpieczeństwo publiczne - pomoc osobom starszym znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym,
samotnym oraz przebywającym na kwarantannie oraz dostęp do artykułów spożywczych, higienicznych i leków.
Dotychczas paczki z artykułami spożywczymi/higienicznymi/lekami oraz posiłki trafiły do 7 829 osób.

✓ kampania społeczna „Bądź solidarny, bądź COVIDARNY!”, której celem jest uświadomienie mieszkańcom regionu jak ważne jest
dzisiaj wspieranie rodzimych firm. Celem kampanii jest, aby ludzie podejmujący decyzje o zakupach przede wszystkim wybierali
lokalne sklepy i punkty usługowe.

cd. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
➢ 9.3.1. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane
do służb medycznych”

Wartość projektu: 60 196 875,74 zł, w tym EFS 51 167 344,38 zł.

✓ zagwarantowano opiekę wytchnieniową dla personelu medycznego” - udzielono 4 500 noclegów dla 1 700 osób (stan
na 01.03.2021 r.),
✓ wyłoniono podmioty, które będą realizowały testy na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia województwa
kujawsko – pomorskiego,
✓ zakupiono rękawiczki, maseczki chirurgiczne, maseczki FFP2 i FFP3 oraz kombinezony ochronne,
✓ podmiotom leczniczym posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego nieodpłatnie są przekazywane środki ochrony osobistej na podstawie formularza umieszczonego na stronie
Urzędu.

cd. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
Efekty rzeczowe projektu „Ograniczenie negatywnych skutków
COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające
skierowane do służb medycznych” /wg stanu na 01.03.2021 r/:
Wartość środków przeznaczonych na zakup środków ochrony osobistej (wkład UE): 34 009 180,80 zł
Wartość środków przeznaczonych na zakup testów do diagnozowania COVID-19 (wkład UE): 115 957,78 zł
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Liczba wykonanych testów wśród pracowników podmiotów leczniczych/na 31.12.20 r./ : 1674
Liczba wspartych szpitali wojewódzkich: 7
Liczba wspartych szpitali powiatowych: 15
Liczba wspartych szpitali -pozostałe: 6
Liczba wspartych stacji pogotowia ratunkowego: 1
Liczba zakupionych masek chirurgicznych: 218 940 szt.
Liczba zakupionych kombinezonów: 11 864 szt.
Liczba zakupionych rękawiczek: 528 550 szt.
Liczba zakupionych masek FFP2: 14 960 szt.
Liczba zakupionych masek FFP3: 12 370 szt.

Na dzień 01.03.2021 r. ze wsparcia skorzystało łącznie 160 podmiotów leczniczych.

cd EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
➢ 9.3.1. „Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid -19”.

Wartość projektu to: 7 040 00,00 zł, w tym EFS 5 984 000,00 zł.

➢ skierowany do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz świadczących usługi społeczne, które na co dzień
świadczą pomoc, usługi medyczne osobom zakażonym i innym hospitalizowanym (w tym również kierowcy karetek
i transportu sanitarnego, ale także pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych będącymi pracownikami medycznymi oraz
niebędących pracownikami medycznymi a jedynie pracownikami podmiotu (PSSE) będącego w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą).

➢ skierowany do pracowników Domów Pomocy Społecznej, między innymi: dziennych domów pobytu/seniora oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie ww. osób wynika z osobistego wykonywania pracy na rzecz innych osób wymagających
wsparcia w warunkach epidemiologicznych, obciążonej ogromnym ryzykiem zachorowania.

cd EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
➢ 9.3.1. cd. „Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid -19”.
W ramach projektu planuje się:
➢ pobyty w ośrodkach regeneracji na terenie województwa w dogodnych lokalizacjach pozwalających na szybki i sprawny dojazd.
✓ zapewnienie transportu na pobyt regeneracyjny oraz jego powrót/ w uzasadnionych przypadkach.
✓ przygotowanie miejsc hotelowych dla personelu medycznego wraz z profesjonalną i systematyczną dezynfekcją wszystkich
pomieszczeń oraz pełnym pokryciem koszów przebywania.
✓ pobyty regeneracyjne 4 – dniowe.
✓ pobyty dla minimum 1110 osób w tym m.in. zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, całodobowa obsługa recepcji i kuchni,
pomoc psychologiczna, strefę relaksu, ochronę obiektu itp.
✓ dodatkowo będzie możliwość skorzystania z zabiegów regeneracyjnych i odświeżających ciało typu: basen, masaże rehabilitacyjne,
masaże wodne, masaże klasyczne, inhalacje, sauna, sala cardio, siłownia, krioterapia, oraz inne zabiegi pomocne w regeneracji
zdrowia i sił.
✓ planuje się również w ramach projektu obsługę telefonu rezerwacyjnego, w ramach którego będzie można uzyskać informacje
o możliwościach skorzystania z wyżej wymienionych pobytów oraz dokonać niezbędnej rezerwacji. Telefon będzie funkcjonował
minimum 12 godzin na dobę.

cd. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
➢ 9.3.2. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

W ramach tego obszaru działania przeznaczono: 36 181 362,97 zł, w tym EFS 30 754 158,53 zł.

W projekcie przewidziano objęcie wsparciem osoby starsze i kadrę świadczącą usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się COVID-19. Projekt jest skierowany do instytucji systemu pomocy społecznej tj. pensjonariuszy i personelu,
służb mundurowych, przedsiębiorców, pracowników, opiekunów, którzy bezpośrednio pracują z osobami starszymi i najbardziej
narażonymi na zachorowania na COVID-19.

Wsparto:
✓ 139 podmiotów, które otrzymały grant na cele zapobiegania skutkom COVID-19.
✓ 305 podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
➢ 9.3.2. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO.” – Projekt grantowy.
Wartość projektu to 5 882 250,00 zł, w tym z EFS 4 999 912,50 zł.
✓ przygotowanie i przeprowadzenie naboru wniosków o powierzenie grantu na realizację różnych inicjatyw oferujących
kompleksowe i zróżnicowane usługi społeczne dla wszystkich osób bezpośrednio dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19.
✓ uprawnionymi podmiotami do udziału w naborze wniosków o powierzenie grantów będą organizacje pozarządowe(NGO).
✓ działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do rozwoju usług społecznych:
- opiekuńczych;
- w rodzinnym domu pomocy;
- w ośrodkach wsparcia;
- w domu pomocy społecznej;
- asystenckich;
- wspierania rodziny, w tym pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu
poprzez wsparcie rodzin wspierających, rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego itp.;
- w mieszkaniach chronionych lub usług w mieszkaniach wspomaganych.
Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub ich otoczenie.

Projekt jest w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie i przed oceną.

cd EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
➢ 9.4.1 „Mechanizm zakupowy” realizowany przez OWES:
•

STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH
"TŁOK„

•

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KOBIET "GINEKA„

•

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY.

Wartość projektu 5 070 890,27 zł, w tym EFS 4 519 899,99 zł.

cd EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
➢ cd. 9.4.1 „Mechanizm zakupowy” realizowany przez OWES:
Zasady mechanizmu: OWES kupuje od przedsiębiorstw społecznych produkty i usługi, które zostaną wykorzystane do walki
ze skutkami COVID-19 przez instytucje znajdujące się na pierwszej linii walki z wirusem.

Współpraca między ROPS Toruniu z OWES z całego województwa.
Wśród najczęściej realizowanych przez OWES „zakupów” możemy wymienić m.in. :
✓ zamówienia produkowanych przez PES i PS materiałów ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych) i przekazywanie ich
nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki.
✓ zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia.
✓ zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej
sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami i osobom potrzebującym
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej).
✓ zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby
zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki.

cd EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
➢ cd. 9.4.1 „Mechanizm zakupowy” realizowany przez OWES:
W ramach udzielanego wsparcia OWES muszą monitorować następujące wskaźniki ujęte
w RPO WK-P:

▪ Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią
COVID-19.
▪ Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19.

•

Liczba PES, które dostarczyły produktu i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia
w kontekście COVID-19.

cd EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:
➢ 10.2.2. „Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa”

Wartość projektu 1 667 707,87 zł, w tym EFS 1 417 551,68 zł.
✓w ramach pakietu edukacyjnego wsparto szkoły w zakresie realizacji procesu edukacyjnego
poprzez realizację lekcji on-line w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących.
✓lekcje (wykłady, pokazy, warsztaty) były nadawane codziennie a aktualnie są dostępne
na platformie internetowej.

✓do 31.08.2020 r. nagrano 1320 e-lekcji (w tym 1154 stacjonarne i 166 wyjazdowych).

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO:
➢ 1.6.2. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” realizowany przez Toruńską Agencję
Rozwoju Regionalnego w formie dotacji/grantów dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 68 645 788,96 zł, w tym EFRR 65 000 000 zł.

✓ aktualnie podpisano 866 umów o powierzenie grantów na kwotę 28 604 394,55 zł.
✓ wypłacono już granty na 12,6 mln zł.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO:
➢ 1.6.2. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” realizowany przez
Kujawsko-Pomorski Funduszu Pożyczkowy w formie dotacji/grantów dla mikro i małych
przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 50 000 000 zł, w tym EFRR 50 000 000 zł.

✓aktualnie podpisano 1 275 umowy o powierzenie grantu na kwotę 34 429 721,97 zł.
✓ wypłacono już granty na kwotę 34 070 996,99 zł.

cd. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO:
➢ 1.6.2. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz
fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 dla mikro i małych przedsiębiorstw”

Wartość projektu: 9 996 480 zł, w tym EFRR 9 996 480 zł.

Wsparcie udzielane m.in. przedsiębiorcom, którzy posiadają status mikro- lub małego przedsiębiorstwa, reprezentują
branżę gastronomiczną oraz działalności służące poprawie kondycji fizycznej:
✓ mechanizm, który pozwoli na utrzymanie miejsc pracy.
✓ dopłaty do wynagrodzeń: 3 tysięcy złotych miesięcznie na pracownika.
✓ konkretnie: od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie jednego lub dwóch stanowisk pracy.
Przedsiębiorcy złożyli łącznie 451 wniosków o powierzenie grantu.

Przyznano dofinansowanie w dwóch naborach łącznie: 436 grantobiorcom. Do dnia 4 lutego 2021 r. przekazano środki
434 przedsiębiorcom na łączną kwotę 4 434.000,00 zł (docelowo łączna kwota: 4 458 000 zł).

cd. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO:
➢ 6.1.1. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19”
Wartość projektu to: 75 714 154,76 zł, w tym EFRR 68 142 739,28 zł.
✓ łącznie w projekcie w charakterze partnerów bierze udział 28 podmiotów leczniczych.
✓ projekt obejmuje zakup wyposażenia, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, urządzeń i sprzętu
medycznego wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Ponadto szpitale zostaną doposażone w system
IT umożliwiający zdalną komunikację ze szpitalem tych pracowników spośród personelu medycznego, którzy będą przebywać
w izolatorium.
Efekty rzeczowe projektu wg stanu na 01.03.2021r.:
- Liczba zakupionych karetek: 11
- Liczba zakupionych respiratorów(podpisano umowy, czekamy na dostawę): 131
- Liczba zakupionych aparatów do oznaczenia koronawirusa metodą genetyczną/molekularną: 4
- Liczba wyposażonych laboratoriów: 4
- Liczba wspartych szpitali wojewódzkich: 6
- Liczba wspartych szpitali powiatowych: 14
- Liczba wspartych szpitali -pozostałe: 6
- Liczba wspartych stacji pogotowia ratunkowego: 1.

cd. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO:
➢ 6.1.1. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II Województwo KujawskoPomorskie”

Wartość projektu: 34 006 334,36 zł, w tym EFRR 30 605 700,95 zł.

Planowane i realizowane są zakupy sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego oraz modernizacja
i przebudowa szpitali na potrzeby świadczenia usług medycznych tj. Szpitala Powiatowego
w
Aleksandrowie
Kujawskim,
Kujawsko
Pomorskiego
Centrum
Pulmonologii
w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Instrumenty finansowe w ramach EFRR:
➢ 1.4.1. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw pożyczki płynnościowe jako komponent pożyczek inwestycyjnych
w obszarze zmiany modelu biznesowego.

Wartość to: 12 000 000 zł w tym EFRR 12 000 000 zł.

Udzielono 37 pożyczek
kwotę 2 825 000 zł.

płynnościowych

dla

mikroprzedsiębiorstw

na

łączną

Instrumenty finansowe w ramach EFRR:
➢ 1.4.1. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił dla mikroprzedsiębiorców pożyczki na
przebranżowienie w formie instrumentu finansowego w ramach już zawartych umów
z Pośrednikami Finansowymi (zmiana parametrów w związku z COVID).

Wartość to: 52 500 000 zł, w tym z EFRR 42 000 000,00 zł.

W 93 umowach na kwotę 8 510 220,77 zł zastosowano ulgi covidowe („wakacje kredytowe”,
karencja).

Instrumenty finansowe w ramach EFRR:
➢ 1.5.1. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw pożyczki płynnościowe jako komponent pożyczek inwestycyjnych
w obszarze zmiany modelu biznesowego.

Wartość to: 26 136 363,64 zł w tym EFRR 23 000 000 zł.

Udzielono 17 pożyczek na zmianę modelu biznesowego z komponentem obrotowym oraz
37 pożyczek płynnościowych dla mikroprzedsiębiorstw na łączną kwotę 3 211 000 zł.

Instrumenty finansowe w ramach EFRR
➢ 1.6.1. Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. Pożyczka płynnościowa jako
instrument finansowy na kapitał obrotowy.

Wartość to: 12 000 000,00 zł

Projekt zawieszony. Na razie trwa obserwacja rynku w zakresie podaży i popytu na
instrumenty finansowe.

Instrumenty finansowe w ramach EFRR
➢ 1.6.1. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchomił dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw pożyczki na przebranżowienie w formie instrumentu
finansowego w ramach już zawartych umów z Pośrednikami Finansowymi (zmiana
parametrów w związku z COVID).

Wartość projektu to 187 500 000 zł, w tym z EFRR 150 000 000,00 zł.

Pożyczki na przebranżowienie - w 209 umowach zastosowano mechanizmy zapobiegające
negatywnym skutkom Covid-19 (wydłużony okres spłaty, wydłużony okres karencji, „wakacje
kredytowe”). Łączna wartość umów to 85,7 mln zł.

Instrumenty finansowe w ramach EFRR
➢ 1.6.1. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchomił dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw - pożyczki płynnościowe w formie instrumentu finansowego
na kapitał obrotowy.

Wartość projektu to 65 678 787,94 zł, w tym EFRR 57 728 787,94 zł.
✓ pożyczki płynnościowe - Ilość rozpatrywanych wniosków 95.
✓ wartość rozpatrywanych wniosków 29 500 000,00 zł- stan na 01.02.2021.
✓ od marca 2020 r. (wg stanu na 26 lutego 2021 r.) zawarto umowy na 32,0 mln zł, wypłacono
26,0 mln zł,

Dodatkowo w związku z otrzymanym komunikatem Komisji Europejskiej z dnia 28.01.2021r.
o zmianie Ram Tymczasowych i możliwości wydłużenia udzielania wsparcia do 31 grudnia 2021r.
zostaną podjęte działania w celu aneksowania zawartej z Pośrednikiem Finansowym umowy.

Instrumenty finansowe w ramach EFRR
➢ 3.2. Europejski Bank Inwestycyjny uruchomił dla mikro, małych, średnich i dużych
Przedsiębiorstw pożyczki płynnościowe jako komponent pożyczek inwestycyjnych
w obszarze efektywności energetycznej.

Wartość przeznaczonych na ten cel środków to 23 529 411,76 zł, w tym EFRR 20 000 000 zł.

Rozpoczęto oferowanie na rynku pożyczek obrotowych w powiązaniu z pożyczkami
inwestycyjnymi. Na dzień 01.03.2021 r. brak udzielonych pożyczek. Pośrednik Finansowy
przekazuje brak zainteresowania ze strony rynku. Brak popytu na pożyczki inwestycyjne
przekłada się na powiązane z nimi pożyczki obrotowe.

Stan realizacji „Marszałkowskiego Pakietu Antykryzysowego”
– wnioski o płatność /stan na 01.03.2021 r./:
➢ Wartość złożonych wniosków o zaliczkę/ płatność:
377 547 071,35 zł.
➢ Wartość rozliczonych wniosków o płatność:
207 034 426,51 zł.

Dziękuję za uwagę

