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Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego
Pomorski samorząd od początku wybuchu epidemii SARS-CoV-2 aktywnie angażuje się we wsparcie placówek medycznych 
w naszym regionie, a także pracowników, przedsiębiorców i instytucji pomocowych. Wykorzystuje do tego przede 
wszystkim fundusze unijne, w tym środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

Łączna kwota wsparcia:   373 316 534 zł

Ponadto: 

2 700 000 zł 
z budżetu Województwa Pomorskiego na remont Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego w Dzierżążnie

350 000 zł 
na wentylacje w izolatkach w Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku

Pomoc społeczna  

Łącznie ponad 
53 000 000 zł
dla placówek 
medycznych 

na Pomorzu w tym 
również dla szpitali 

powiatowych, 
rządowych, stacji 

pogotowia 
ratunkowego 
i przychodni

9 814 926 zł
z RPO 2014-2020na konkurs grantowy Pomorskie SOS dla organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców i instytucji kościelnych, które 
prowadzą na terenie województwa pomorskiego domy pomocy 
społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i stacjonarne hospicja

290 740 zł 
z budżetu województwa dla organizacji pozarządowych działających 
na rzecz osób, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych 
(zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych m.in.), 
spowodowanych epidemią SARS-COV-2

162 000 zł 
z budżetu województwa dotacji dla organizacji pozarządowych na 
pozyskiwanie i dystrybucję żywności dla potrzebujących

50 000 000 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
W tym:

29 669 000 zł 
na środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne

18 329 936 zł 
na środki inwestycyjne (m.in. tomografy, respiratory, 
kardiomonitory i wyposażenie laboratoriów)

2 000 000 zł 
na zakup testów w kierunku SARS-CoV-2

71 000 000 zł 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie udzielane przez 
Wojewódzki Urząd Pracy i powiatowe urzędy pracy dla osób 
samozatrudnionych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz NGO,
W tym:

Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników.

26 951 439 zł 
z RPO 2014-2020 na utworzenie oraz zapewnienie trwałości 
nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw

182 098 095 zł
ze środków zarządzanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju i z RPO 2014-2020 
na instrumenty finansowe dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
W tym: 

Pożyczki płynnościowe – zeroprocentowe
Poręczenia kredytów obrotowych
Zmiana parametrów wsparcia dostępnych pożyczek.

30 000 000 zł 
bezzwrotne dotacje dla pomorskich mikro i małych firm z branży „czasu 
wolnego” z RPO 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców

Łącznie 
310 049 534 zł  

na wsparcie 
pracowników, 
pracodawców 

i przedsiębiorców

329 561 421 zł
ze środków zarządzanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju i z RPO 2014-2020 dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw wobec których wprowadzono odroczenia rat kapitałowych w pożyczkach i wydłużenie 
okresu poręczenia spłacanych kredytów. 

Łącznie 
10 267 000 zł 

na wsparcie 
organizacji 

pozarządowych, 
jednostek 

samorządu 
terytorialnego 

i przedsiębiorców

Pomoc dla szpitali 

Więcej informacji: https://pomocdlafirm.pomorskie.eu/


