Działania podejmowane przez Zarząd Województwa
w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 –
Wstępna propozycja
kierunków
zmian do RPO WK-P 2014-2020
do negocjacji
wsparcie
środkami
z Regionalnego
Programu
z IK UP i KE:KujawskoOperacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020

Zmiany legislacyjne na poziomie prawa
unijnego
W celu reagowania na skutki wywołane COVID-19, w
trybie pilnym (17 dni!) wprowadzono zmiany do:
rozporządzeniu 1303/2013 (CPR)
rozporządzeniu 1301/2013 (EFRR)
Obowiązują od 1 kwietnia 2020r.

Mamy większą elastyczność we wdrażaniu programów
– możemy przesunąć część środków (8% pomiędzy
priorytetami/do 4 % z programu)
Dla RPO WKP 4% RPO to ok od 320 - 340 mln zł w
zależności od kursu euro.
Uproszczona procedura zmian w programie, która nie
wymaga decyzji Komisji (możemy szybciej i
elastyczniej reagować)
Wydatki ukierunkowane na walkę z COVID-19 są
kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r (!) – możemy działać
bez formalnej akceptacji zmian w programie

Wsparcie przedsiębiorstw na walkę z COVID - 19
Najistotniejsze zmiany KE:
Rozszerzenie zakresu
Dotacje (nowość)
RPO WKP – MIKROGRANTY NA INWESTYCJE
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Instrumenty finansowe
(rozszerzenie oferty)
RPO WKP - pożyczki obrotowe

zgoda na uruchomienie środków na prowadzenie prac B+R w kierunku
przeciwdziałania zakażeniu COVID-19

Zmiany legislacyjne na poziomie prawa
krajowego
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach
wspierających realizację programów operacyjnych
w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
(dalej: Specustawa Funduszowa)
Ustawa uchwalona przez sejm

Trwają prace legislacyjne w senacie

Wprowadza
elastyczne
mechanizmy
reagowania przez IZ RPO na obecną sytuację

Najistotniejsze zmiany SPECUSTAWA FUNDUSZOWA:
Wprowadzenie możliwości dokonywania elastycznych zmian w realizowanych projektach:
w szczególnie uzasadnionych przypadkach KM może upoważnić IZ do wyrażenia zgody na
wniosek Beneficjenta do dokonywania zmian w projekcie skutkujących niespełnieniem
kryteriów wyboru projektów;
w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na
który został poniesiony wydatek, wydatki te mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne pod
pewnymi warunkami;
Możliwość wydłużenia o 90 dni termin zakończenia realizacji projektu (nie dłużej niż do 31.12.2023
r.).

Wprowadzono szereg rozwiązań mających wpływ na proces wyboru projektów do dofinansowania:
wybór (ale taż zmiana/zaangażowanie dodatkowego) partnera może nastąpić po wyrażeniu
zgody przez IZ na dokonanie takiej czynności w terminie 30 dni oraz z pominięciem zasady,
zgodnie z którą podmioty zobowiązane do stosowania PZP są zobligowane dokonać wyboru
partnera w drodze otwartego naboru oraz przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu;
Wprowadzono nadzwyczajny tryb wyboru projektów (wnioskodawca składa wniosek o
dofinansowanie projektu na wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym).

Instrumenty Finansowe :
W ramach instrumentów finansowych ministerstwo (MFiPR) umożliwia
szybkie przekazanie środków z programu do regionalnego funduszu rozwoju
(KPFR),

dzięki wyłączeniu KPFR spod reżimu PZP będzie możliwe szybkie
uruchomienie produktów finansowych dla przedsiębiorców.

Ustawa ma wejść w życie z mocą wsteczną, tj. od 1 lutego 2020 r.
Dzięki takiemu rozwiązaniu już teraz możemy działać i wychodzić
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych beneficjentów.

PRZESUNIĘCIA FINANSOWE W RAMACH
Wstępna propozycja kierunków zmian do RPO WK-P 2014-2020 do negocjacji
RPO NA PRZECIWDZIAŁANIE
SKUTKOM
z IK UP i KE:
COVID
Środki przesunięte na działania związane z covid pochodzą z
nierozdysponowanych dotychczas środków w ramach poszczególnych
Wstępna propozycja kierunków zmian do RPO WK-P 2014-2020 do
działań (które w kilku przypadkach miały być przeznaczone na
negocjacji z IK UP
i KE:
zwiększenie poziomu dofinansowanie)
oraz
z pomniejszenia alokacji na
nieogłoszone jeszcze konkursy przewidziane w harmonogramie naboru

Oś priorytetowa 1
Prace B+R

64 mln zł

Oś priorytetowa 1
(Poddziałanie 1.6.2)
Inwestycyjne wsparcie
przedsiębiorców w trudnej
sytuacji na skutek covid

+ 6 mln zł z
oszczędności
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6

6,1
mln zł
25,3 mln
zł

105 mln zł
Oś priorytetowa 6
(Poddziałanie 6.1.1)
wsparcie systemu opieki
zdrowotnej- zakup aparatury
medycznej

Oś priorytetowa 8
programy zdrowotne, BURa,
wsparcie samozatrudnienia,
outplacement

60 mln zł

Oś priorytetowa 8 (Dz. 8.1)
wsparcie pracowników poprzez
dopłaty do wynagrodzeń
pracowników

+ 10 mln zł z
oszczędności

Oś priorytetowa 9

Oś priorytetowa 8

programy zdrowotne, aktywna
integracja

programy zdrowotne,

22 mln zł
25 mln zł

2 mln zł

47 mln zł
Oś priorytetowa 9
(Poddziałanie 9.3.1)
zakup materiałów medycznych, urządzeń
do dezynfekcji, środków do dezynfekcji,
środków ochrony indywidualnej oraz
realizacji opieki wytchnieniowej dla
personelu medycznego

Oś priorytetowa 9
(Poddziałanie 9.3.1)
realizacja działań z zakresu edukacji i
bezpieczeństwa publicznego
ukierunkowanych na kształtowanie
właściwych postaw funkcjonowania
społecznego w sytuacji występowania
zagrożeń epidemiologicznych

Oś priorytetowa 10
edukacja przedszkolna,
edukacja zawodowa

35 mln zł

Oś priorytetowa 9
(Poddziałanie 9.3.2)
wyposażenie instytucji systemu pomocy
społecznej, jak również służb
mundurowych w środki ochrony osobistej
oraz przedsiębiorców w zakresie
wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego
wykonywania zadań

Oś priorytetowa 10

edukacja zawodowa

6 mln zł

Oś priorytetowa 10
(Poddziałanie 10.2.2)
zajęcia on-line dla uczniów szkół
podstawowych klas 4-8 oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych w zakresie nauczania
przedmiotów ogólnokształcących

Oś priorytetowa 10
w ramach Działania 10.4.2 przeznaczono kwotę 4
mln zł na przekwalifikowania kadr do walki z COVID

Projekty mające na celu zwalczanie i
Wstępna propozycja kierunków zmian do RPO WK-P 2014-2020 do negocjacji
przeciwdziałaniez COVID
– 19 w ramach
IK UP i KE:
RPO WKP 2014-2020

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
MIKROGRANTY NA INWESTYCJE 70 mln zł z RPO - Poddziałanie 1.6.2

• Wskazane środki będą przeznaczone na granty, których celem będzie wsparcie
inwestycyjne przedsiębiorców polegające na zaspokojeniu pilnych potrzeb
przedsiębiorstw z sektora MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które
zaistniały lub uległy pogorszeniu wskutek epidemii COVID-19.
• Wsparcie inwestycyjne związane będzie z dywersyfikacją działalności
przedsiębiorstw, umożliwieniem funkcjonowania w warunkach kryzysowych i
utrzymaniem łańcucha dostaw na potrzeby walki z COVID-19.
• Do 10% kosztów kwalifikowanych w projekcie może być przeznaczone na środki
bezpieczeństwa i ochrony w zakładzie pracy (maseczki, okulary, kombinezony
ochronne, środki dezynfekujące itp.).
• Poziom dofinansowania 95% kosztów kwalifikowanych - maksymalna kwota
dofinansowania dla pojedynczego grantu od 30 d0 60 tyś zł.
• Dodatkowo w ramach mikrograntów przewiduje się wsparcie aptek i punktów
aptecznych w zakresie urządzeń filtrujących powietrze – maksymalna kwota
dofinansowania - 7 tyś. zł przy 95% poziomie dofinansowania.

INSTRUMENTY FINANSOWE Z RPO 2014-2020
• Wprowadzone zostaną pożyczki obrotowe dla MŚP na warunkach preferencyjnych,
udostępniane przez regionalnych pośredników finansowych – łącznie na kwotę
154mln zł.
• Dodatkowo, dostępne już u regionalnych pośredników finansowych pożyczki na
przebranżowienie firm ( na bardzo korzystnych warunkach, z oprocentowaniem już od
0,5 % bez żadnych opłat i prowizji) –łącznie na kwotę 242 mln zł, będą mogły również
zostać zamienione na pożyczki obrotowe dla MŚP, jeśli będzie to konieczne.
• Łącznie na pożyczki obrotowe dla MŚP może zostać przeznaczonych nawet 396 mln zł.
ŚRODKI Z REUŻYCIA Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY 2007-2013 – 12 mln zł

• Pożyczki o charakterze obrotowo-inwestycyjnym skierowane dla MŚP oraz dużych
przedsiębiorstw, których właścicielem jest Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego, zaangażowanych w działania związane z przeciwdziałaniem pandemii
COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków niezbędnych do realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

WSPARCIE DLA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ – EFRR
• Zakup aparatury medycznej i diagnostycznej 105 mln zł ze środków RPO - Poddziałanie
6.1.1
Projekt obejmować będzie zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej wraz z
przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych i wyposażeniem, tak aby
zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze na terenie województwa kujawskopomorskiego.
Liderem projektu będzie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast
partnerami w projekcie będą szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne oraz Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego.
Zakres projektu zostanie określony na podstawie zgłaszanych na bieżąco potrzeb, we
współpracy z wojewodą i wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych.

Jako pierwszy realizowany jest etap I na kwotę 80 mln zł. Całkowita kwota przeznaczona w
RPO w ramach EFRR na cel to 105 mln zł.

WSPARCIE DLA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ – EFS

• Zakup materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji,
środków ochrony indywidualnej oraz opieka wytchnieniowa – 47 mln zł finansowane z
RPO -Poddziałanie 9.3.1
Projekt, obejmie dwa moduły i realizowany będzie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
(Wnioskodawca), przy udziale partnerów, tzn. podmiotów leczniczych (szpitali /stacji
pogotowia ratunkowego).
• W ramach modułu I planuje się zakup m.in. niezbędnych materiałów medycznych,
urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej w celu
zabezpieczenia prawidłowej działalności podmiotów leczniczych będących partnerami w
projekcie tj. (szpitali/stacji pogotowia ratunkowego).
• W ramach modułu II zaplanowano działania związane z zagwarantowaniem opieki
wytchnieniowej dla szeroko rozumianego personelu medycznego, jak również
wydzielonych miejsc, w których personel medyczny będzie mógł przebywać w okresie
kwarantanny lub w okresie oczekiwania na wynik po pobraniu próbki do badań.
• Pierwszy moduł szacowany jest na 40 mln zł. Drugi moduł szacowany jest na 7 mln zł.

WSPARCIE DLA SYSTEMU OPIEKI SPOŁECZNEJ – (EFS)

• Wsparcie osób starszych i kadr świadczących usługi społeczne – 35 mln zł finansowane z RPO Poddziałanie 9.3.2
• Planuje się działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenie
skutków wynikających z pandemii w obszarze usług społecznych, w tym opiekuńczych
obejmujących m.in.:
• Moduł I – obejmuje wyposażenie instytucji systemu pomocy społecznej, jak również służb
mundurowych w środki ochrony osobistej oraz przedsiębiorców w zakresie wyposażenia
niezbędnego do bezpiecznego wykonywania zadań, wraz z ich dystrybucją.
• Moduł II – dotyczy ponoszenia kosztów dodatków do wynagrodzenia personelu specjalistycznego
oraz innych osób zaangażowanych w realizację usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i
najbardziej wymagających pomocy, w związku z pandemią COVID-19.
• Moduł III - utworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, które nie mają zapewnionej opieki wraz z finansowaniem m.in.
kosztów personelu, wyżywienia, transportu itp.
Realizatorem projektu w imieniu Województwa kujawsko-pomorskiego będzie ROPS,
przewidywanymi partnerami PUC Ciechocinek oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w
Przysieku.

WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW – (EFS)
• Dopłata do wynagrodzeń pracowników w ramach rządowej tarczy antykryzysowej
poprzez przekazanie środków na zwiększenie Krajowego Funduszu Pracy - 70 mln zł
finansowane z RPO - Działanie 8.1
• Projekt krajowy w ramach tarczy antykryzysowej rządu realizowany poprzez struktury
WUP i PUP w regionie, zakłada uruchomienie wsparcia dotyczącego dofinansowania
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia
społeczne. Mechanizm kierowany jest do:
• mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
• przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,
• organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kujawsko-Pomorska szkoła internetowa – 6 mln zł – finansowana z RPO - Poddziałanie 10.2.2
• Projekt jest odpowiedzią na niezbędne wsparcie szkół w zakresie realizacji procesu
edukacyjnego, w związku z zamknięciem placówek oświatowych wynikającym z zagrożenia
epidemicznego COVID-19 i koniecznością podjęcia nauki zdalnej przez uczniów.
• Celem projektu jest przygotowanie do egzaminów uczniów klas ósmych szkół podstawowych
oraz przygotowanie do matury uczniów klas maturalnych liceów i techników; umożliwienie
uczestnictwa uczniom klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych
w zajęciach on-line na żywo zgodnych z podstawą programową; podniesienie umiejętności
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
• Kursy i szkolenia, przekwalifikowania zawodowe - 4 mln zł – realizowane z RPO - Poddziałanie
10.4.2

• Projekt realizowany będzie w trybie pozakonkursowym w zakresie szybkich kursów
przekwalifikujących osoby do realizacji zadań niezbędnych przy walce z koronawirusem, np.
kurs w zakresie prowadzenia prac laboratoryjnych. Kurs będzie wąsko zakrojony na
wykonywania określonych czynności, a nie nadawał całościowych uprawnień do pracy w
laboratorium. Kursy przekwalifikowujące będą realizowane w trybie szybkim tzn. ok. tygodnia.

Wsparcie społeczne w zakresie bezpieczeństwa pomocy psychologicznej i informacji –
2 mln zł – realizacja z RPO – Poddziałanie 9.3.1
• Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na
kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania
zagrożeń epidemiologicznych, w tym

• pomoc psychologiczna m.in. dla osób objętych chorobą i przebywających na kwarantannie;
• zapewnienie seniorom i osobom niepełnosprawnym dostępu do artykułów spożywczych i
higienicznych;
• zbudowanie serwisu informacyjnego z przedstawieniem bieżącej sytuacji w regionie, mapa
z zaznaczonymi ogniskami, komunikaty, powiadomienia, infolinia do udzielania
niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym,
samotnym i niepełnosprawnym, szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z
obowiązującymi ograniczeniami

DZIĘKUJĘ za uwagę !

