
 
 

Plan działania na rok 2022 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy 
Działanie 6.1 i 6.2 

województwo wielkopolskie 

Instytucja 
Organizująca 
Konkurs/Nabór 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

Telefon 61 846 38 19 Faks  61 846 38 20 

E-mail efs@wup.poznan.pl 

Dane kontaktowe 
osoby (osób) 
w Instytucji 
Pośredniczącej do 
kontaktów roboczych 

Katarzyna Brzoska 
tel. 61 846 38 89 
e-mail: k.brzoska@wup.poznan.pl 
 
Natalia Szymkowiak 
tel. 61 846 38 70 
e-mail: n.szymkowiak@wup.poznan.pl 

 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy 
Działania 6.3 – 6.6 

województwo wielkopolskie 

Instytucja 
Organizująca 
Konkurs/Nabór 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Adres 
korespondencyjny 

al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 

Telefon 61  626 73 00 Faks  61 626 73 01 

E-mail defs.sekretariat@umww.pl 

Dane kontaktowe 
osoby (osób) 
w Instytucji 
Zarządzającej do 
kontaktów roboczych 

Kinga Kolasińska tel. 61 626 73 63 
e-mail: kinga.kolasinska@umww.pl 
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KARTA DZIAŁANIA 6.1 

 

Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 
Cel szczegółowy działania Wzrost zatrudnienia oraz poprawa sytuacji na rynku 
pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo i pracujących 
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 
projekty pozakonkursowe realizowane przez PZS 
Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy 
i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od 
rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie 
mobilności pracowników 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

311 292 119,18 PLN – EFS (Na dzień 31.01.2022 r. podpisano 155 umów 
w ramach Działania 6.1) 

54 933 902,89 PLN – FP  

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Wartość wskaźników dotychczas osiągnięta: 
 
Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie 
(osoby) –  32 127; 
Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 
kobiety (osoby) –   18 171; 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie (C) (osoby) –   32 127; 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie (C) – kobiety (osoby) – 18 171; 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem 
w programie (C) (osoby) – 12 862; 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 
(C) (osoby) –  2 147; 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 
(osoby) – 11 077; 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 
(osoby) –  36 532; 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie (osoby) –  7 100; 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID (osoby) – 16 877; 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  
z pandemią COVID (PLN) – 19 - 60 495 474 PLN. 

  



3 
 
 

KARTA DZIAŁANIA 6.2 

 

Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 
Cel szczegółowy działania Wzrost zatrudnienia oraz poprawa sytuacji na rynku 
pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo i pracujących 
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 
Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy 
i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od 
rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie 
mobilności pracowników. 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

201 678 246,04 PLN – EFS (Na dzień 31.01.2022 r. podpisano 223 
umowy o dofinansowanie w ramach Działania 6.2). 

35 590 278,86 PLN – współfinansowanie z innych źródeł 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.)  

Wartość wskaźników dotychczas osiągnięta: 
 

 Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej  
w programie (specyficzny) (osoby) – 23 737; 

 Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej  
w programie (specyficzny) – kobiety (osoby) –  17 651; 

 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie (C) (osoby) –  16 264; 

 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie (C) – kobiety (osoby) – 12 217; 

 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem  
w programie (C) (osoby) –  7 409; 

 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 
w programie (C) (osoby) –  6 565; 

 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem  
w programie (C) (osoby) –  4 272; 

 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie (osoby) –  9 119; 

 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie (osoby) – 19 580 ; 

 Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie 
(osoby) – 908 . 
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KARTA DZIAŁANIA 6.3 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost liczby nowopowstałych, trwałych 
przedsiębiorstw. 
Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 
Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 
Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS –148 099 703,78 PLN – Podpisano 68 umów o dofinansowanie  

BP –17 383 189,10 PLN  

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 
- 2 799 (133% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 2 783 (132% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie: 
- 4 321 (182% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 3 864 (162% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych 
w ramach programu: 
- 3 252 (274% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 3 111 (262% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej: 
- 519 (192% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 121 (45% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność.  
 
 

 
 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost liczby nowopowstałych, trwałych 
przedsiębiorstw  
Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 
Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju 
AKO 
Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość 
i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 11 527 362,49 PLN – Podpisano 6 umów o dofinansowanie. 

BP – 1 351 097,89 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 
- 421 (189% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 420 (188% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
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Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie 
(osoby): 
– 511 (229% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 511 (229% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków 
o płatność. 
 
Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych 
w ramach programu (szt.): 
– 491 (438% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 497 (444 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków 
o płatność. 

 
 
 
  



6 
 
 

KARTA DZIAŁANIA 6.4 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3 oraz nad osobami z niepełnosprawnością 
Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z 
powodu opieki nad małymi dziećmi 
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 
pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 
Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, 
w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego 
i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 106 400 747,80 PLN – Podpisano 151 umowy o dofinansowanie 

BP – 4 815 260,30 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 
wsparciem w programie: 
- 4 365 (170% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 3 742 (146% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 
- 4 077 (127% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 3 315 (103% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do 
lat 3: 
- 2 808 (437% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 2 334 (364% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie: 
- 13 (5% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 14 (6% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 

 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3 
Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy  
z powodu opieki nad małymi dziećmi 
Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 
pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznań 
Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, 
w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego 
i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 15 243 707,72 PLN – Podpisano 12 umów o dofinansowanie 

BP – 1 122 375,01 PLN 
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Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 
wsparciem w programie: 
- 767 (207% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 411 (111% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do 
lat 3: 
- 221 (238% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 178 (191% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 
- 735 (158% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 370 (80% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
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KARTA DZIAŁANIA 6.5 

 

Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 
Cel szczegółowy działania Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców 
sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, 
restrukturyzacyjne i modernizacyjne 
Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów 
adaptacyjnych (PSF) 
Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 153 793 391,47 PLN – Podpisano 11 umów o dofinansowanie 
projektu 

BP – 0 PLN  

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie: 
- 39 682 (119% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 29 006 (87% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 
- 8 962 (111% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 6 962 (86% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie: 
- 14 672 (138% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 13 877 (131% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami 
rozwojowymi w programie: 
- 12 684 (115% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 9461 (85% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 

 
Cel szczegółowy działania Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą 
zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy 
Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów 
adaptacyjnych (outplacement) 
Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 37 942 859,99 PLN – Podpisano 35 umów o dofinansowanie 

BP – 4 423 376,06 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem 
w programie: 
- 3 015 (106% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 2 703 (95% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
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KARTA DZIAŁANIA 6.6 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana. 
 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych 
dezaktywizacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia 
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne 
Priorytet inwestycyjny 8 vi. Aktywne i zdrowe starzenie się 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 99 811 287,11 PLN – Podpisano 38 umów o dofinansowanie 

BP – 10 430 834,88 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 
- 170 972 (158% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 62 341 (58% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek): 
- 2 883 (38% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 2 449 (32% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 
- 11 (138% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 11 (138% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
Liczba osób objętych programem wczesnego wykrywania nowotworów 
złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego: 
- 7 907 (55% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 7 907 (55% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 
- 1 (100% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 0 (0% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 
związane z pandemią COVID-19: 
- 4 324 837,92 (326% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 0 (0% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 

 
 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych 
dezaktywizacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia  
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 
Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania. 
Priorytet inwestycyjny 8 vi. Aktywne i zdrowe starzenie się 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 15 407 800,00 PLN – Podpisano 1 umowę o dofinansowanie 

BP – 1 812 682,35 PLN 
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Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (osoby): 
– 45 000 (79% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 3 705 (7% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków opłatność. 
 
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców (szt.):  
– 1 (100% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 1 (100% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 
- 0 (0% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 0 (0% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 

 
 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych 
dezaktywizacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia 
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 
Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
Priorytet inwestycyjny 8 vi. Aktywne i zdrowe starzenie się 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 4 061 099,70 PLN – Podpisano 2 umowy o dofinansowanie 

BP – 477 776,43 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (osoby): 
– 16 590 (112% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 0 (0% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków opłatność. 
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 
- 2 (200% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 2 (200% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 
- 4 (100% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 4 (100% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 
związane z pandemią COVID-19: 
- 184 784 (100% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 46 980 (25% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o 
płatność. 
 

 
 
 
 

 


