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Szacowany5 wkład
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1

Szacowana4
wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Numer działania
lub poddziałania

Lp

Załącznik 5a Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego* wraz z informacją o projekcie i
podmiocie, który będzie wnioskodawcą

6

Oś 1

1

1.6.2

Wsparcie MŚP w celu
ograniczenia negatywnych
skutków COVID-19

KujawskoPomorski
Fundusz
Pożyczkowy
Sp. z o.o.

68 421 052,00 zł

68 421 052,00 zł

65 000 000,00 zł

90 000 000,00 zł

81 000 000,00 zł

OŚ 6

1

6.1.1

Doposażenie szpitali w
województwie kujawskopomorskim w związku z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Zdrowia

90 000 000,00 zł

OŚ 9

1

2

3

9.3.1

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

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Zdrowia

58 823 529,00 zł

58 823 529,00 zł

50 000 000,00 zł

9.3.1

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

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Promocji

2 352 941,00 zł

2 352 941,00 zł

2 000 000,00 zł

9.3.2

Projekt obejmujący wsparciem
podmioty świadczące usługi
społeczne w zakresie
przeciwdziałania rozprzestrzenia
się COVID-19 oraz łagodzenia
jego skutków

Województwo
KujawskoPomorskie,
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

44 705 882,00 zł

44 705 882,00 zł

38 000 000,00 zł

*tryb nadzwyczajny - tryb, o którym stanowi art. 10 ust. 1 ustawy z dnia … o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację
programów operacyjnych wzwiązku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
1 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.
2 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie
danego projektu.
3-5 Szacowane i przewidywane w załączniku kwoty, terminy oraz wartości będą przedmiotem oceny na etapie weryfikacji wniosku
o dofinansowanie i mogą ulec zmianie, bez konieczności ich umieszczania w niniejszym załączniku.

