
 

 

Ponad miliard złotych na wsparcie regionu w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej 

 

Walka z koronawirusem już od wielu miesięcy odbywa się na dwóch frontach. 

Pierwszy, co oczywiste, to powstrzymywanie rozprzestrzeniania się epidemii, 

troska o ludzkie życie oraz dobrze funkcjonującą opiekę medyczną i sanitarną. 

Drugi rozgrywa się nieco w cieniu choroby, choć dotyka niemal wszystkich 

obszarów naszego życia – to szybkie i skuteczne przeciwdziałanie negatywnym, 

długofalowym skutkom pandemii w dziedzinie gospodarki, przedsiębiorczości 

i życia społecznego. 

Bardzo konkretną odpowiedzią na te wyzwania jest Małopolska Tarcza 

Kryzysowa, w ramach której środki w wysokości ponad 1 mld zł są przekazywane 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego na walkę z COVID-19 oraz łagodzenie 

skutków pandemii. Środki na ten ważny cel pochodzą z Funduszy Europejskich 

oraz z budżetu państwa i województwa. 

 

Dla kogo wsparcie w ramach Tarczy? 

 

Maksymalne możliwe wsparcie dla służby zdrowia, ochrona miejsc pracy i pomoc 

dla przedsiębiorców. To najważniejsze cele w tych trudnych czasach – marszałek 

województwa małopolskiego, Witold Kozłowski, określa najpilniejsze potrzeby. 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa zapewnia jednak pomoc w aż sześciu 

obszarach, w ramach których podejmowane są działania wspierające 

mieszkańców:  

 Pakiet medyczny dla małopolskich szpitali i jednostek zdrowia 

przeznaczony jest na zakup sprzętu i wyposażenie niezbędnych 

do skutecznej walki z pandemią i wynosi 190 mln zł. 



 Pakiet przedsiębiorczości został przygotowany dla przedsiębiorców na 

utrzymanie zatrudnienia w firmach mających trudności finansowej, 

a także wsparcie rynku pracy oraz samozatrudnienia (354 mln zł). 

 Pakiecie płynności finansowej przeznaczony został na płynnościowe 

pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii ponieśli straty 

finansowe (111 mln zł).  

 Pakiet społeczny i edukacyjny ma wspierać placówki opieki całodobowej 

oraz zakup technologii i sprzętu umożlwiającego zdalne nauczanie (90,2 

mln zł). 

 Pakiet rozwoju powstał w ramach modułu rewitalizacji regionu (279 mln 

zł). 

 

Małopolska do odkrycia na nowo 

 

Małopolska jako region przechowujący ogromne dziedzictwo – historyczne, 

kulturowe, naturalne – swoją gospodarkę mocno opiera na turystyce, która 

generuje około 9% PKB i około 100 tys. miejsc pracy. Gastronomia, hotelarstwo, 

usługi i atrakcje turystyczne – to branże, które bardzo szybko odczuły skutki 

lockdownu, niemal całkowicie ograniczającego ich działalność. Turystyka jest 

zatem jednym ze szczególnie ważnych wyznawań dla regionu, by już niedługo 

Małopolska ponownie mogła z otwartością przyjmować i gościć turystów, 

a i mieszkańcom na nowo pozwolić odkryć swoją atrakcyjność i możliwości, jakie 

dla nich stwarza. 

Nie tylko wierzę w Małopolan, ale wiem, że potrafią wykorzystać możliwości, 

jakie dają między innymi fundusze europejskie – z korzyścią dla swoich biznesów, 

jak i naszego regionu. Mądrze zainwestowane środki europejskie nie tylko będą 

służyć mieszkańcom, ale wesprą walkę o miejsca pracy, zdrowie i życie – 

z nadzieją zapewnia marszałek województwa małopolskiego, Witold Kozłowski. 

 


