
woj. małopolskie

Fundusze Europejskie 

120  mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  125 respiratorów
•  210 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii
•  50 ambulansów
•  26 defibrylatorów
•  205 kardiomonitorów
•  24 ultrasonografów i 14 aparatów rentgenowskich
•  20 tysięcy testów na COVID-19

341,5 mln PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty) i bezrobotnych
15 mln PLN wsparcia dla DPSów i zdalną edukację

Przykłady projektów
Utworzenie na czas epidemii hotelu dla pracowników 
służby zdrowia w Centrum Rehabilitacji Społecznej 
i Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" w Tarnowie 

Małopolski Tele-Anioł – objęcie 4300 osób 
niesamodzielnych 24-godzinną teleopieką przez ratowników 
medycznych, asystentów teleopieki i psychologów 

Zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej 
dla Sanepidu i służb mundurowych

Małopolska Chmura Edukacyjna - zdalnie prowadzone 
zajęcia szkolne

•

•

•

•

Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. podlaskie

Fundusze Europejskie 

56  mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  46 respiratorów
•  11 ambulansów i 4 samochodów do transportu próbek
•  76 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii
•  35 defibrylatorów
•  55 kardiomonitorów i 6 ultrasonografów
•  sprzętu do diagnostyki i wyposażenia laboratorium
•  49 urządzeń do dezynfekcji i dekontaminacji

142 mln PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty na utrzymanie miejsc pracy) 
35 mln PLN na zdalną szkołę
129 mln PLN na badania naukowe

Przykłady projektów
Wyposażenie Laboratorium Epidemiologicznego 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod kątem 
wykonywania badań laboratoryjnych na obecność 
koronawirusa i prowadzenie badań dotyczących 
sekwencjonowania genomu SARS-CoV-2 

Projekt Zdalna Szkoła, zakup 20 pracowni mobilnych, 
467 laptopów, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji 
i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami

•

•

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. podkarpackie

Przykłady projektów
Program zdrowotny dla osób, które przeszły chorobę 
COVID-19 – wsparcie w powrocie do życia społecznego, 
zwłaszcza na rynek pracy. Będzie to możliwe dzięki 
monitorowaniu stanu zdrowia, leczeniu oraz rehabilitacji. 
Głównymi koordynatorami 
programu będą Uniwersytet Rzeszowski oraz Kliniczny Szpital 
Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Sprzęt dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Rzeszowie (w tym: zestaw do automatycznej izolacji
i detekcji koronawirusa oraz 7 samochodów wraz z niezbędnym 
wyposażeniem do przewożenia próbek do badań)

Sprzęt dla pięciu Stacji Pogotowia Ratunkowego, w tym 10 
ambulansów sanitarnych oraz 5 karetek transportowych oraz 
zestawy komputerowe z oprogramowaniem

•

•

•

Fundusze Europejskie 

50 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  31 respiratorów
•  15 ambulansów i 7 samochodów do transportu próbek
•  6 kardiomonitorów
•  7 defibrylatorów 
•  20 urządzeń do dezynfekcji i dekontaminacji
•  30 tys. środków ochrony indywidualnej 

180 mln PLN na wsparcie MŚP i przedsiębiorstw
społecznych (pożyczki i dopłaty na utrzymanie
miejsc pracy)
30 milionów PLN na program przeciwdziałania 
skutkom choroby COVID-19 u osób wyleczonych 

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. mazowieckie

80 mln PLN na wsparcie przedsiębiorców 
(pożyczki i gwarancje) ze środków pochodzących 
z redystrybucji 2007-2013

Przykłady projektów
Ponad milion sztuk środków ochrony i blisko 15 tys. litrów 
płynu do dezynfekcji dla mazowieckich szpitali i stacji pogotowia

Tymczasowe miejsca pobytu, wynagrodzenia, szkolenia i pomoc 
psychologiczna dla ratowników 5 stacji pogotowia ratunkowego

Busy do transportu osób zakażonych koronawirusem, niewy-
magających wsparcia ratowników medycznych dla stacji 
pogotowia ratunkowego w Radomiu, w Płocku, w Warszawie 
i w Siedlcach

20 systemów do bezdotykowego mierzenia temperatury ciała 
dla mazowieckich szpitali

Zakup dla 233 mazowieckich szkół sprzętu komputerowego: 
tablic multimedialnych, monitorów interaktywnych, tablic 
dotykowych, programów edukacyjnych, laptopów i tabletów o 
wartości 35 mln zł do prowadzenia zajęć zdalnych

•

•

•

•

•

Fundusze Europejskie 

150 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  70 respiratorów
•  5 ambulansów
•  120 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii
•  179 kardiomonitorów
•  16 defibrylatorów i 12 aparatów rentgenowskich
•  1090 termometrów bezdotykowych
•  4,2 mln maseczek ochronnych

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. opolskie

Fundusze Europejskie 

90 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  95 respiratorów
•  2 ambulansów
•  283 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii
•  9 defibrylatorów
•  1220 urządzeń do dezynfekcji i dekontaminacji
•  27 kardiomonitorów
•  3 ultrasonografów i 2 tomografów komputerowych 
•  43304 litrów środków do dezynfekcji

173 mln PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty na utrzymanie miejsc pracy) 

•

•

•

•

W ramach projektu ‘Opolskie przeciw COVID-19’ 528 
pakietów z zestawami środków ochrony osobistej dla 
wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
w województwie opolskim

Pomoc kuriera społecznego - doraźna pomocy dla osób 
samotnych i starszych: dowożenie artykułów spożywczych 
oraz leków

Wsparcie Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej, które 
świadczą medyczne świadczenia pielęgnacyjne pacjentom 
z terenu 53 gmin województwa opolskiego

Zakup dla 45 opolskich szkół sprzętu komputerowego: 
tablic multimedialnych, monitorów interaktywnych, tablic 
dotykowych, programów edukacyjnych, laptopów i tabletów 
o wartości 27 mln zł do prowadzenia zajęć zdalnych

Przykłady projektów

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. lubuskie

Fundusze Europejskie 

50 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 27.04.2010)

•  56 respiratorów
•  50 kardiomonitorów
•  23 łóżek do intensywnej terapii
•  4 ambulansów
•  2 aparatów rentgenowskich i 2 tomografy komputerowe
•  18 defibrylatorów i 6 ultrasonografów
•  Kontenerów i namiotów buforowch

123 mln PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty na utrzymanie miejsc pracy)

Przykłady projektów
Kamera termowizyjna w szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej 
Górze. Służy do pomiaru temperatury wchodzących i "sprawdza" 
czy pacjenci i pracownicy mają na twarzy maseczkę

Wsparcie dla pracowników 17 dziennych domów pobytu 
i klubów seniora 

6 tys. testów na COVID-19 i 23 tony sprzętu ochronnego 
dla placówek medycznych w całym województwie

•

•

•

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. łódzkie

•

•

Przykłady projektów
1 milion maseczek wielorazowych dla mieszkańców 
województwa

100 mln PLN na doposażenie szpitali wojewódzkich 
i Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w tym
dla Szpitala w Radomsku i Tomaszowskiego Centrum Zdrowia,
szpitala w Zgierzu, w Łodzi, w Bełchatowie, w Sieradzu, 
w Skierniewicach, w Piotrkowie Trybunalskim 

Fundusze Europejskie 

142 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  1 milion maseczek
•  25 mln PLN na wsparcie zatrudnienia medycznego
•  7 mln PLN na zakup środków ochrony dla szpitali
•  110 mln PLN na zakup sprzętu medycznego 

98 mln PLN na wsparcie dla MŚP 
(granty, pożyczki, dopłaty na utrzymanie miejsc pracy) 

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. lubelskie 

•

•

Przykłady projektów
Doposażenie 44 DPSów z terenu woj. lubelskiego w środki 
ochrony osobistej, tj. maseczki wielorazowe, rękawiczki oraz 
profesjonalne preparaty do dezynfekcji 

Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia w sprzęt medyczny 5 
szpitali wojewódzkich w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, 
Zamościu i Puławach

Fundusze Europejskie 

57 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  29 respiratorów
•  4 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii
•  4 aparatów rentgenowskich
•  7 defibrylatorów i 9 ultrasonografów
•  4 urządzeń do dezynfekcji i dekontaminacji

282 mln PLN na wsparcie MŚP 
(granty, pożyczki) i dopłaty na utrzymanie miejsc pracy

 

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

Fundusze Europejskie 

130 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na  20.05.2020)

•  158 respiratorów
•  119 kardiomonitorów
•  100 łóżek do intensywnej terapii
•  11 ambulansów
•  15 aparatów rentgenowskich i 2 tomografów komputerowych
•  50 defibrylatorów i 14 ultrasonografów
•  52 urządzeń do dezynfekcji i dekontaminacji

570  mln PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty) ) i dla bezrobotnych

50  mln PLN na wsparcie dla DPSów
 Przykłady projektów
2 ośrodki wytchnieniowe w Przysieku i Górznie, 
dedykowane białemu personelowi pięciu kujawsko-
pomorskich szpitali znajdujących się na pierwszej 
linii walki z epidemią

10 tysięcy testów diagnostycznych dla pracowników 
domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-
leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
ośrodków pomocy społecznej, schronisk i noclegowni 
dla bezdomnych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa

•

•

•

woj. kujawsko-pomorskie

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. dolnośląskie

•

•

Przykłady projektów
Zakup środków ochrony indywidualnej dla 64 Domów Pomocy 
Społecznej z województwa

Uruchomienie laboratoriów medycznych w Dolnośląskim 
Centrum Onkologii i Jednoimiennym Szpitalu Zakaźnym w 
Bolesławcu, które pomogą diagnozować mieszkańców i personel 
medyczny pod kątem zakażenia wirusem SARS CoV-2 COVID-19.

Fundusze Europejskie 

42 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  60 respiratorów
•  4 karetek pogotowia
•  10 defibrylatorów
•  urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji
•  pomp infuzyjnych, stacji dokujących do pomp infuzyjnych

1 mld PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty) 
6,7  mln PLN na wsparcie dla DPSów
 

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. zachodniopomorskie

Fundusze Europejskie 

50 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  180 łóżek do intensywnej terapii
•  36 respiratorów
•  35 aparatów rentgenowskich
•  16 kardiomonitorów
•  2 tomografów komputerowych i bronchofiberoskopu

140 mln PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty na utrzymanie 
miejsc pracy), DPS-y

 Przykłady projektów
3,8 mln PLN na kontenerowy tomograf komputerowy dla 
Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie do diagnostyki zmian 
w płucach spowodowanych chorobą COVID-19

Projekt ‘Dobre wsparcie’ - zdalne zarządzanie usługami 
opiekuńczymi i kierowanie pracą, np. sztabów kryzysowych
i instytucji zarządzających pomocą społeczną, pracownikami 
służb medycznych, wolontariuszami

„Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab”, gdzie rozwijane będą 
nowatorskie rozwiązania wypracowane przez zachodniopomorskich 
naukowców we współpracy z praktykami, co połączy innowacyjne 
pomysły uczelni z potrzebami służb medycznych w walce 
z COVID-19

•

•

•

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. wielkopolskie

Fundusze Europejskie 

79 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  110 respiratorów
•  100 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii
•  120 kardiomonitorów
•  24 tyś. litrów środków do dezynfekcji
•  Ponad 1,5 miliona środków ochrony indywidualnej

143 mln PLN na wsparcie MŚP 
MŚP (pożyczki, granty i dopłaty na utrzymanie miejsc pracy)

 

•

•

•

Przykłady projektów
Uzupełnienie sprzętu medycznego laboratorium diagnostycznego 
dedykowanego do oznaczeń wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienie 
środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Klinicznego 
im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

1,5 miliona środków ochrony osobistej dla szpitali wojewódzkich 
w Poznaniu, Koninie, Kaliszu, Lesznie i szpitala powiatowego 
w Pile

Projekt “Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. świętokrzyskie

•

•

•

Przykłady projektów
Projekt „Stop wirusowi!”- bezpłatne testy pod kątem obecności 
koronawirusa dla medyków i mieszkańców regionu w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Czerwonej Górze; 
Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy; Centrum 
Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskim Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego i Regionalnym 
Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim

Projekt ‘Świętokrzyska Ekonomia Społeczna’ - szycie 37 000 
sztuk maseczek ochronnych

Projekt „Bezpieczna Przyszłość” - wsparcie dla funkcjonowania 
34 DPS-ów w czasie pandemii

Fundusze Europejskie 

24 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  116 respiratorów
•  104 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii
•  24 defibrylatorów
•  94 kardiomonitorów
•  10 ultrasonografów i 14 aparatów rentgenowskich
•  tomografów komputerowych

300 mln PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty na utrzymanie miejsc pracy) 
 

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. śląskie

Fundusze Europejskie 

104 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  403 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii
•  26 ambulansów
•  55 defibrylatorów
•  146 kardiomonitorów
•  21 ultrasonografów
•  15 aparatów rentgenowskich

1 mld PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty na utrzymanie miejsc pracy) 
i DPSy

 Przykłady projektów
2,5 mln PLN na nową, kontenerową pracownię diagnostyki 
obrazowej, wyposażoną w wysokiej klasy tomograf komputerowy 
oraz aparat RTG w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

Śląski Telefon dla Seniora ‘SENIOR-fon’

40 mln jednostek środków ochrony dla śląskich szpitali

Doposażenie 217 domów pomocy społecznej, ośrodków 
leczniczych i placówek opiekuńczych 

•

•

•

•

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. śląskie

Fundusze Europejskie 

104 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  403 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii
•  26 ambulansów
•  55 defibrylatorów
•  146 kardiomonitorów
•  21 ultrasonografów
•  15 aparatów rentgenowskich

1 mld PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty na utrzymanie miejsc pracy) 
i DPSy

 Przykłady projektów
2,5 mln PLN na nową, kontenerową pracownię diagnostyki 
obrazowej, wyposażoną w wysokiej klasy tomograf komputerowy 
oraz aparat RTG w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

Śląski Telefon dla Seniora ‘SENIOR-fon’

40 mln jednostek środków ochrony dla śląskich szpitali

Doposażenie 217 domów pomocy społecznej, ośrodków 
leczniczych i placówek opiekuńczych 

•

•

•

•

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN



Działania Unii Europejskiej w Polsce – czyli jak fundusze unijne są wykorzystywane 
na walkę ze skutkami COVID-19.

woj. pomorskie

Fundusze Europejskie 

50 mln PLN dla służby zdrowia na zakup:
(stan na 20.05.2020)

•  5 respiratorów
•  2 kontenerowych tomografów komputerowych, kardiomonitora, 
    ultrasonografu i bronchofiberoskopu
•  urządzeń i środków do dezynfekcji i dekontaminacji
•  przebudowę i adaptację pomieszczeń szpitalnych w Wejherowie,
    Kościerzynie, Słupsku i Gdańsku

650 mln PLN na wsparcie MŚP 
(pożyczki, granty i dopłaty na utrzymanie miejsc pracy)

 Przykłady projektów
2 mln PLN na kontenerowy tomograf komputerowy dla 
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 
dla kompleksowej diagnostyki obrazowej pacjenta: struktury 
całego układu oddechowego, pod kątem zmian 
charakterystycznych dla koronawirusa

Zakup ozonatorów, głowic, maseczek, płynów, fartuchów oraz 
filtrów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gdyni

Projekt ‘Pomorskie S.O.S’- wsparcie pracowników domów pomocy 
społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów

•

•

•

749 mln PLN na zdrowie: ambulanse, respiratory, tomografy komputerowe, łóżka   
   intensywnej terapii, dostosowanie pomieszczeń dla szpitali zakaźnych  
   oraz wsparcie policji i straży pożarnej
2,5 mld PLN  na finansowanie kapitału obrotowego
949 mln PLN na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń 
360 mln PLN na laptopy na zdalne nauczanie #zdalnaszkoła 
120 mln PLN na rozszerzenie funkcjonalności projektu e-zdrowie 
400 mln PLN na pożyczki szerokopasmowe udzielane dla przedsiębiorców 
   telekomunikacyjnych
200 mln PLN dla polskich naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 
   i przeciwdziałaniem  COVID-19
350 mln PLN na kredyt technologiczny dla firm
350 mln PLN  na działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na  
   budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania,  
   testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji    
   produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
150 mln PLN  na wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji wyrobów służących  
   zwalczaniu epidemii COVID-19 tj. produktów leczniczych 
   (w tym szczepionki) i terapii
1 mld PLN       na pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz na gwarancje kredytów  
               obrotowych

Fundusze unijne (POIR, POPC, POWER, POiIS, POPW) 
powierzone rządowi są wykorzystywane:

W sumie ponad 7,1 mld PLN


