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Podział ogólnej alokacji projektów 
w Marszałkowskim Pakiecie Antykryzysowym  

Razem - 910 mln zł 
(aktualnie w użyciu 897,9 mln zł)

pakiet gospodarczy
687 168 305

75%

pakiet zdrowotny
136 479 620

15%

pakiet zdrowotny (w przygotowaniu)
38 346 905

4%

pakiet społeczny
41 176 470

5%

pakiet edukacja, informacja, 
bezpieczeństwo

6 828 700
1%

realokacja RPO WK-P 2014-
2020

295 000 000
37%

projekty w w dotychczasowych 
działaniach RPO WK-P 2014-2020

482 300 000
61%

reużycie środków z RPO WK-P 2007-2013
12 000 000

2%

Fundusze UE – 801,3 mln zł



Pakiet gospodarczy – 675 mln zł 
(590,1 mln zł z RPO WK-P) 

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego
Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej związanej z pandemią COVID-19

Pożyczka płynnościowa - instrument finansowy na kapitał obrotowy 
Pożyczka na przebranżowienie - instrument finansowy w ramach już zawartych umów z pośrednikami 
finansowymi - zmiana parametrów w związku z COVID-19

Dotacje – 119,6 mln zł (116 mln zł z RPO WK-P)

Instrumenty finansowe – 463,5 mln zł (396 mln zł z RPO WK-P)

Formy wsparcia dla przedsiębiorców dostępne w PUP – 91,9 mln zł 
(78,1 mln z RPO WK-P)
Wsparcie w postaci  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia COVID-19 

Granty na kapitał obrotowy  dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt w trybie nadzwyczajnym 



Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego
Lider projektu Partner projektu

Pierwszy nabór w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez TARR wraz z KPFP spotkał 
się z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców z regionu. 
W ramach naboru ogłoszonego 19 maja, przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego sektora MŚP, dotknięci kryzysem gospodarczym 
wynikającym z trwającej pandemii, mogli wnioskować o uzyskanie grantów na zmianę lub dostosowanie sposobu świadczenia 
usług do nowych okoliczności (Schemat 1) lub na zakup urządzeń filtrujących do punktów handlu detalicznego (Schemat 3). 
Nabór rozpoczął się 1 czerwca, a 120% alokacji środków przeznaczonych na jego realizację wyczerpane zostało już 5 czerwca.
Mając na uwadze bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników, nabór został przeprowadzony w pełni elektronicznie. 

Łącznie 788 wniosków, z ponad 1 000 wniosków które wpłynęły, zostało ocenionych 
pozytywnie, a przedsiębiorcom udzielono wsparcia na łączną kwotę przekraczającą 30,7 mln zł.
Pierwsze umowy zostaną podpisane na początku września 2020 r.

Aktualnie zakończył się II nabór wniosków, który trwał do 28 sierpnia, w ramach którego grantobiorca mógł ubiegać się 
o uzyskanie pomocy na inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla 
przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19 (Schemat 2), oraz wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia 
filtrujące powietrze (Schemat 3). 

Do 26 sierpnia 2020 r. wpłynęło łącznie 380 wniosków o wartości 2,62 mln zł.    
We wrześniu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosi termin III naboru wniosków, który będzie dotyczył ponownie Schematu 1 cieszącego się 
największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców na pozostała kwotę alokacji w wysokości około 25 mln zł.



Granty na kapitał obrotowy  dla mikro i małych 
przedsiębiorstw – projekt w trybie nadzwyczajnym 

Lider projektu Partner projektu

Celem Projektu jest utrzymanie działalności gospodarczej przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

Granty przeznaczone są dla przedsiębiorstw (do 50 000 zł), które odnotowały spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 
70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek 
COVID-19.
Nabór wniosków zakończył się 31 lipca, planowany termin rozstrzygnięcia naboru to 14 września 2020 r., 
łącznie wpłynęło 12 413 wniosków (na kwotę 366,9 mln zł , ponad 7-krotnie przekraczając dostępną alokacje - 47,2 mln zł) 
z czego :
- 1 736 zakwalifikowano do oceny, 
- 9 975 wniosków, ze względu na ograniczoną alokację znalazło się na liście rezerwowej,
- 702 wnioski nie podlegały ocenie.  

Łącznie na wsparcie przedsiębiorców w regionie planowane jest przeznaczenie kwoty 
przekraczającej 47,1 mln zł. 



Pożyczka płynnościowa - instrument 
finansowy na kapitał obrotowy 

Pożyczka o charakterze obrotowo-inwestycyjnym dla mikro, małych 
i średnich firm mających siedzibę w województwie kujawsko-
pomorskim przeznaczona na wydatki bieżące, obrotowe 
i inwestycyjne związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy 
i zapewnieniem płynności finansowej
- do 500 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
- do 1 mln zł dla średnich przedsiębiorstw,
- do 10% wartości pożyczki można przeznaczyć na inwestycje,
- oprocentowanie od 0%, 
- okres spłaty do 6 lat, 
- karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 

6 miesięcy, 
- raz do roku w I i II roku spłaty 2-miesięczne "wakacje kredytowe„

Od marca 2020 r. (wg stanu na 26 sierpnia 2020 r.) 

zawarto 26 umów, o wartości 7,96 mln zł, 
wypłacono 4,9 mln zł, trwa rozpatrywanie kolejnych 
119 wniosków o pożyczkę.



Pożyczka na przebranżowienie - instrument finansowy 
w ramach już zawartych umów z pośrednikami 
finansowymi - zmiana parametrów w związku z COVID-19

W 64 umowach na kwotę 6 345 697 zł 
zastosowano ulgi covidowe

(„wakacje kredytowe”, karencja)

W 185 umowach zastosowano 
mechanizmy zapobiegające 

negatywnym skutkom Covid-19
(wydłużony okres spłaty, wydłużony 

okres karencji, „wakacje kredytowe”)

Rozpoczęto oferowanie na rynku 
pożyczek obrotowych w powiązaniu 

z pożyczkami inwestycyjnymi

Od marca 2020 r. (wg stanu na 26 sierpnia 2020 r.) zawarto 95 umów, 
o łącznej wartości 34,4 mln zł (dofinansowanie UE o wartości 28,1 mln zł), 
wypłacono 21,5 mln zł (dofinansowanie UE o wartości 17,7 mln zł)  



Wsparcie w postaci  dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 
COVID-19 – finansowanych z PO POWER (59 mln zł) i RPO WK-P 2014-2020 (78,1 mln zł)  

Formy wsparcia dla przedsiębiorców dostępne w PUP

Do 21 sierpnia 2020 r. PUP WK-P wypłaciły środki 110 786 przedsiębiorcom, na kwotę ponad 655,9 mln zł, 
dotyczące:
- dofinansowania przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników 

(wypłacono środki 6 921 pracodawcom w wysokości ponad 148,5 mln zł, w ramach których objęto wsparciem 47 291 pracowników),
- dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników 

(wypłacono środki 13 241 samozatrudnionym w wysokości 54,2 mln zł),
- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe 

(wypłacono środki 126 podmiotom w wysokości 2,3 mln. zł, w ramach których objęto wsparciem 708 pracowników),
- jednorazowych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

(wypłacono środki 90 498 mikroprzedsiębiorcom w wysokości ponad 450,9 mln zł).

W zakresie wsparcia pozostałych beneficjentów projektów współfinansowanych z EFS, na bieżąco realizowany jest szereg działań łagodzących wpływ pandemii na ich 
realizację, tj.:
- działania informacyjne w stosunku do beneficjentów na temat wprowadzanych udogodnień/rozwiązań,
- konsultacje i wsparcie pomysłów zakładających dostosowanie działań prowadzonych w projektach do bieżących warunków sanitarno-epidemiologicznych w kraju,  
jak np. prowadzenie doradztwa zawodowego i IPD z wykorzystaniem zdalnych form kontaktu,

- wybrane szkolenia (prawo jazdy) również prowadzone są w formie e-learningu,
- wydłużone okresy na składanie projektów w ramach ogłoszonych naborów,
- wydłużone okresy na składanie wniosków o płatność,
- akceptacja zmian w projektach, wydłużanie lub czasowe zawieszanie okresu ich realizacji, zmiany harmonogramów, itp.



Pakiet zdrowotny – 136,5 mln zł 
(120,1 mln z RPO WK-P)

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 81,3 mln zł (73,1 mln z RPO WK-P) 

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające 
skierowane do służb medycznych – 55,2 mln zł (46,9 mln z RPO WK-P)

Zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, w tym m.in.: respiratory, ambulanse, defibrylatory, 
aparatury do pozaustrojowego natleniania krwi, kardiomonitory itd.

1. Zakup niezbędnych materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej itp.;
2. Zagwarantowanie opieki wytchnieniowej dla  personelu medycznego;
3. Wykonywanie testów na obecność koronawirusa;
4. Zakup przez Województwo Kujawsko-Pomorskie  środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej 
itp. na potrzeby jednostek ochrony zdrowia.



Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku: aparaty EKG z wózkiem, wózki resuscytacyjne, wózek do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej, wózek 

do przewozu pacjenta w pozycji leżącej,

2. Szpital Tucholski: urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń, lampy bakteriobójcze, 

3. Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy: aparat PCR do diagnostyki genetycznej mikroorganizmów, 

4. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy: urządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru, 

5. Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie: ambulans drogowy typ B z wyposażeniem medycznym, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, termometry do pomiaru temperatury ciała, w 45% wykonano 

modernizację instalacji tlenowej, powietrznej i próżniowej,

6. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży: butle tlenowe, termometry do pomiaru ciała, pościel medyczna, pompy infuzyjne wraz z wyposażeniem, aparat USG z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej,

7. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu: 2 karetki transportowe z wyposażeniem (wykazane we wcześniejszej informacji), defibrylatory, aparaty do automatycznej reanimacji  

LUCAS 3, autopharm do dystrybucji leków i materiałów,

8. Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy: respiratory, aparaty do NWM, urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem, aparat do testów. pulsoksymetry z wyświetlaczem, lampy 

bakteriobójcze, ssaki elektryczne, stetoskopy elektroniczne, ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe, oczyszczacze powietrza, wykonanie wentylacji na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Pomieszczenia przeznaczone 

dla pacjentów z koronawirusem (3 piętro budynku D i OS - 2 piętro budynku D),  

9. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy: tomograf, 

10. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu: kardiomonitor - różne rodzaje, np. anestezjologiczny, przenośny, respirator, stacja dokująca z pompami strzykawkowymi, defibrylator z wyposażeniem, 

wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych - leżące, wózki anestezjologiczne, wózek do przewożenia zwłok z pokrywą z polipropylenu, holter zestaw (w tym: aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji 

+ 3 aparaty do EKG Holter), bronchofiberoskop z wyposażeniem, aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparat do pomiaru parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem, urządzenia do końcowej dekontaminacji 

pomieszczeń nadtlenkiem wodoru - Bioquell BQ-50, aparat do dekontaminacji pomieszczeń - Sentinel, worki ambu wraz z wyposażeniem (jednorazowego użytku), łyżki do laryngoskopu do jednorazowego użytku, pompa infuzyjna 

- różne rodzaje, wraz z wyposażeniem, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych - siedzące, stelaż na worki do odpadów, lampa bakteriobójcza (przepływowa jezdna), pojemniki i worki na odpady (kosz na odpady 

pedałowy 60 l.), pulsoksymetry, worki ambu wraz z wyposażeniem (wielokrotnego użytku), zestawy do intubacji, zestaw do intubacji trudnych dróg oddechowych wraz z wyposażeniem, wózki do transportu czystej i brudnej 

bielizny pokrywą z blachy kwasoodpornej, wózki serwisowe, nebulizatory,

11. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera: respiratory stacjonarne, kardiomonitory stacjonarne z rozszerzonym wyposażeniem, pulsoksymetry, przeciwodleżynowy, ssak elektryczny, defibrylator z akcesoriami, 

aparat USG, aparat RTG mobilny, wózki anestezjologiczny, izolator transportowy z akcesoriami, aparat do pomiaru rzutu serca, lampa bakteriobójcza przepływowa,

12. Wojewódzki Szpital Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu: zamgławiacze, lampy bakteriobójcze przepływowe.

Wykaz dotychczas zakupionego sprzętu/urządzeń w ramach projektu Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wg informacji przekazanej przez szpitale) – 04.08.2020 r.

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 81,3 mln zł (73,1 mln z RPO WK-P) 

Środki z rezerwy celowej przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach walki z Covid-19 

dla szpitali w regionie i wydatkowane do 15 lipca 2020 r. to kwota 5,4 mln zł. 



W zadaniu III „Realizacja testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia województwa kujawsko-
pomorskiego” wyłoniono dwa podmioty które będą realizowały to zadanie: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w 
Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz oraz Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o., Al. A. Mickiewicza 3/5, 85-071 
Bydgoszcz.

W zadaniu IV „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
świadczących usługi w ramach NFZ”. Trwa wyłanianie podmiotów, od których zostaną zakupione ww. środki w związku z 
powyższym podmioty lecznicze posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego będą mogły ubiegać się o nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej na 
podstawie wniosku umieszczonego na stronie Urzędu.

W zadaniu II „Zagwarantowanie opieki wytchnieniowej dla personelu medycznego” udzielono 1 898 noclegów dla 759 osób 
(stan na 23.08.2020 r.).

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające 
skierowane do służb medycznych – 55,2 mln zł (46,9 mln z RPO WK-P)



Pakiet społeczny – 41,2 mln zł (35 mln z RPO WK-P)
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Moduł I - zakup m.in. niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz materiałów, urządzeń i środków do dezynfekcji

(instytucje systemu pomocy społecznej- pensjonariusze i personel, służby mundurowe oraz przedsiębiorcy)

Moduł II – finansowanie kosztów wynagrodzenia m.in. dodatków, w związku z wykonywaniem pracy w warunkach 

epidemiologicznych, obciążonej ogromnym ryzykiem własnego zachorowania dla osób świadczących usługi społeczne, w tym 
opiekuńcze (dla pracowników DPS/ ZOL/ ZPO oraz opiekunek/nów w OPS, którzy bezpośrednio pracują z osobami starszymi i 
najbardziej narażonymi na zachorowania na COVID-19)

Moduł III – (działania uzupełniające do Modułu I i II) zaplanowano zabezpieczenie opieki w innym 

miejscu/placówce/instytucji, w której będą zapewnione wszystkie potrzeby bytowe, w tym odpowiedni personel (np. 
sanatoria).
• osoby uprzednio przebywające w DPS/ZOL/ZPO lub w innych placówkach zapewniających całodobową opiekę, obecnie zaś 
powracające ze szpitala; 
• nowo skierowane do DPS/ZOL/ZPO lub innej placówki zapewniającej całodobową opiekę; 
• starsze lub niesamodzielne, których dotychczasowy opiekun z uwagi na zachorowanie na COVID-19 nie może sprawować 
dalszej opieki; 



Fot. Andrzej Goiński/UMWKP



Dystrybucja wszystkich zakupionych środków i materiałów zgromadzonych w magazynie ROEE od 04.08 do wszystkich powiatów:
- maseczki typu FFP3 (23 010 szt.) oraz FFP2 (33 060 szt.), 
- żele do dezynfekcji rąk 0,5 l (5 100 szt.), 
- gogle ochronne (2 215 szt.), 
- kombinezony ochronne (4 534 szt.), 
- płyny do dezynfekcji rąk (5 250 szt.) , 
- rękawiczki jednorazowe (725 000 szt.)
dotychczasowe zakupy środków ochrony to koszt ok. 4 mln zł.

Naliczane są ostatnie dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników podmiotów świadczących całodobową opiekę lub świadczących 
na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego usługi opiekuńcze w środowisku. Dopłaty docelowo obejmują okres maj-lipiec 
2020 r. Dopłaty otrzymało już ok. 2 500 osób na łączną kwotę ok. 3,5 mln zł. Pozostały do wypłaty dopłaty za lipiec na kwotę 
około 1,5 mln zł.

Nabór wniosków na granty został zakończony w dniu 07.07.2020 r. – ostatecznie w ramach naboru wpłynęło 145 wniosków na 
łączną kwotę 7,9 mln zł:- w dn. 17.07.2020 r. zakończono ocenę wszystkich złożonych wniosków – łącznie pozytywnie oceniono 
139 wniosków na kwotę 7,8 mln zł; do dnia 31.07.2020 r. łącznie podpisano umowy oraz wypłacono środki dla 123 grantobiorców
na kwotę 7,52 mln zł; procedura w toku podpisywania ostatnich 16 umów na kwotę ok. 280 tyś zł. 

ROPS koordynuje również projekt wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) poprzez 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które zakupione usługi i produkty w PES i PS przekazują grupom oraz instytucjom 
potrzebującym wsparcia w związku z kryzysem epidemicznym. 

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego



opracowanie własne - Biuro Analiz Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy Europejskich



Pakiet edukacji, informacji i bezpieczeństwa –
6,8 mln zł (5,8 mln z RPO WK-P)

Realizacja działań z zakresu edukacji i  bezpieczeństwa publicznego  ukierunkowanych na kształtowanie 
właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych 
– 4,7 mln zł (4 mln z RPO WK-P)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa – 2,1 mln zł (1,8 mln z RPO WK-P) 

• Pomoc psychologiczna - profesjonalna infolinia oraz poradnia internetowa świadcząca pomoc psychologiczną;
• Dowóz na wskazany adres m.in. artykułów spożywczych, leków w szczególności osobom starszym, z 

niepełnosprawnościami, samotnym;
• Serwis informacyjno-edukacyjny dla mieszkańców regionu, przedstawiający m.in. bieżącą sytuację w regionie 

w związku z COVID-19. 

Wsparcie szkół w zakresie realizacji procesu edukacyjnego poprzez realizację lekcji on-line w zakresie nauczania 
przedmiotów ogólnokształcących. Lekcje są nadawane codziennie i mają formę półgodzinnych interaktywnych zajęć –
wykłady, pokazy, warsztaty – z piętnastominutowymi przerwami na pytania i dyskusję. 





Kujawsko-pomorski COMPAS na czas pandemii

Gdzie szukać wiarygodnych informacji o epidemii Covid-19? Jak radzić sobie w trudnych momentach? Po jakie programy pomocowe sięgnąć, aby wesprzeć swoją 
firmę? Te pytania zadaje sobie obecnie wiele osób. W województwie kujawsko-pomorskim z odsieczą przychodzi COMPAS - Covidowy Omnibus i Mapa Pomocowych 
Akcji Specjalnych.

To nowoczesny chatbot w aplikacji Messenger, który ma ułatwić życie mieszkańcom regionu. COMPAS został zaprojektowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w 
Toruniu przez Instytut B61. Narzędzie jest ogólnodostępne i całkowicie darmowe. Użytkownicy znajdą w nim bieżące dane na temat sytuacji epidemiologicznej,
zalecenia resortu zdrowia, wydarzenia kulturalne, a także informacje na temat programów wsparcia dla firm. Aby skorzystać z chatbota, wystarczy wejść na profil 
facebookowy “Kujawsko-Pomorskie” i wysłać wiadomość, która zainicjuje konwersację z chatbotem.

Chatbot składa się z trzech części. Pierwsza jest skierowana do przedsiębiorców z regionu - można tam znaleźć wszystkie najważniejsze informacje o lokalnych i
ogólnopolskich programach pomocowych i instytucjach oferujących wsparcie. Drugi moduł poświęcony jest kulturze i pasjom: to kopalnia wiedzy o aktualnych 
wydarzeniach, atrakcjach czy naszych uzdrowiskach. Znajdziemy tam również ciekawe projekty artystów z Kujaw i Pomorza oraz zaproszenia do najpiękniejszych 
zakątków województwa. Trzecia część jest poświęcona kwestiom zdrowotnym: zarówno aktualnym przepisom i sposobom chronienia się przed koronawirusem, jak i 
wsparciu psychologicznemu. Nie zabraknie porad ekspertów i wskazówek na temat radzenia sobie ze stresem związanym z obecną sytuacją.

Jest to pierwszy taki projekt w Polsce. Przez pandemię wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości i nie wiemy co nas czeka. Musimy szukać nowych rozwiązań, 
radzić sobie z gąszczem przepisów i stresem. Płyniemy w nieznane, dlatego każdemu może się przydać dobre narzędzie do nawigacji. Właśnie takim narzędziem jest 
kujawsko-pomorski COMPAS.

Twórcy zaznaczają, że zależało im na stworzeniu żywej, responsywnej aplikacji, z której mieszkańcy będą aktywnie korzystać. W COMPASie będą się więc pojawiać 
konkursy, quizy, jogowe wyzwanie dla każdego i artystyczne projekty. Chatbot to także miejsce, gdzie premierę będzie miał między innymi intrygujący audiobook z 
opowiadaniem Marcela Woźniaka - związanego z Toruniem autora powieści kryminalnych i biografii Leopolda Tyrmanda. Jest to pierwszy polski botbook, czyli historia 
stworzona specjalnie na potrzeby chatbota.

Chatbot powstał w ramach marszałkowskiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarczej. Program 
jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa w liczbach:
- ponad 1 000 e-lekcji,

- 23 tygodnie nauki, łącznie z wakacjami,
- ok. 9 tysięcy obserwujących na Facebooku,

- ponad 2,8 miliona wyświetleń,
- ponad 40 tysięcy reakcji i komentarzy,

- 39 nauczycieli,
- 76 zadanych prac domowych,

- 2 studia nagraniowe.



Nazwa projektu: „Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa” 
Lider projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Działanie: 10.2.2 Kształcenie ogólne
Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja
Okres realizacji projektu: 03-08.2020
Całkowity budżet projektu: 2 122 900,00 zł , z czego dofinansowanie UE 2 016 755,00  zł.

Krótka charakterystyka: 

Projekt jest odpowiedzią na najistotniejsze problemy systemu oświaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego spowodowane zawieszeniem zajęć w szkołach wszystkich szczebli kształcenia od 
16.03.2020 r. z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Należy zauważyć, że w okresie pierwszych dwóch tygodni praktycznie nie był realizowany zorganizowany proces nauczania w 
szkołach. Następnie Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło regulacje mające na celu realizację procesu nauczania w sposób zdalny. Jednak w opiniach wielu ekspertów proces 
edukacji na odległość nie ma wiele wspólnego ze zdalnym nauczaniem.

Byliśmy pierwsi w kraju proponując 16.03.2020 r. w pierwszym dniu zawieszenia zajęć w szkołach, możliwość uczestniczenia uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w e-
lekcjach na żywo prowadzonych przez specjalnie wyselekcjonowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem. Studia nagrań zorganizowano w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Toruniu. Uczniowie z dnia na dzień poprzez pandemię zostali pozbawieni możliwości przygotowania do egzaminów oraz przestali realizować proces nauczania. Szczególną 
pomocą w okresie pandemii należało objąć uczniów klas ósmych szkół podstawowych przygotowujących się do egzaminów oraz uczniów klas maturalnych, którzy przygotowują się do 
egzaminu dojrzałości. 

E-lekcje w ramach KPSI w pierwszej kolejności zostały skierowane do tych grup. Sukcesywnie ramowy program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową oraz korzystający z e-
materiałów na platformie MEN e-podręczniki.pl, został wzbogacony o e-lekcje dla uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz 1-2 szkół ponadpodstawowych. W ramach KPSI prowadzone były 
e-lekcje z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, chemia, fizyka, przyroda, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Uczniowie otrzymali także 
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz prowadzone były e-lekcje religii oraz wychowania fizycznego. 

Dzięki realizacji transmisji on line w ramach Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis na kanale You tube oraz facebook beneficjentami e-lekcji są uczniowie wszystkich szkół z 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Od 16.03.2020 r. KPSI zanotowało rekordową liczbę wyświetleń e-lekcji 2,8 mln. 

O tym, jakie treści były prezentowane podczas e-lekcji, o doborze tych treści decydowali nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w 
Toruniu, Bydgoszczy oraz we Włocławku pod kierownictwem Dyrektora KPCEN w Toruniu i pod nadzorem Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Głównymi kryteriami 
decydującymi o tym, czy dana e-lekcja ma szansę na emisję w KPSI są zgodność z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego, jakość przygotowanego materiału i przydatność 
uczniom w realizacji procesu nauczania w szkole.



Pakiet gospodarczy – 14,6 mln EUR

Pakiet zdrowotny – 23,9 mln EUR 

Pakiet gospodarczy – 13,9 mln EUR

Pakiet społeczny – 17,8 mln EUR 

70,2 mln EUR = ok. 295 mln PLN 



Marszałkowski Pakiet 
Antykryzysowy 

910 mln zł
789,3 mln zł 

RPO WK-P na lata 2014-2020

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19


