Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE W WALCE
Z COVID-19

Światowa pandemia spowodowała, że najważniejsze działania
zarządu województwa opolskiego w ostatnich miesiącach dotyczyły
przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców –
zdrowotnego, społecznego oraz ekonomicznego. Do końca lipca na
ten cel przeznaczyliśmy ponad 315 mln PLN z funduszy unijnych. To
wsparcie kierujemy przede wszystkim do placówek medycznych,
samorządów lokalnych, przedsiębiorców i pracowników oraz
bezpośrednio do mieszkańców regionu. Projekty realizujemy na
terenie całego województwa opolskiego.
Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

ZDROWIE

SPOŁECZEŃSTWO
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

REALIZACJA PROJEKTU:
OPOLSKIE PRZECIW COVID-19

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZAKRES: PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA

CO ROBIMY ?

2
KARETKI

Wspieramy publiczne i prywatne placówki ochrony zdrowia z
całego województwa opolskiego. W ramach projektu
kupujemy środki ochrony osobistej (m.in. ponad 2,1 mln rękawiczek
ochronnych, ok. 520 tys masek ochronnych, ok. 216 tys
kombinezonów ochronnych) i środki do dezynfekcji, sprzęt i
wyposażenie medyczne (m.in. 2 karetki z wyposażeniem, 27
respiratorów, 21 defibrylatorów, 4 kardiomonitorów, 78 pomp
infuzyjnych) oraz prowadzone są niezbędne roboty budowlane.
Koszt wsparcia podmiotów zdrowotnych to 33,5 mln PLN, w tym
dofinansowanie UE 28,2 mln PLN.

27
RESPIRATORÓW

78
POMP
INFUZYJNYCH

ZWIĘKSZENIE WSPARCIA DLA
SZPITALI

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Podjęliśmy decyzje o przekazaniu 44,8 mln PLN dodatkowego
dofinansowania dla szpitali realizujących projekty w ramach działania
10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki
CO ROBIMY ? zdrowotnej mieszkańców regionu. Środki te przeznaczone zostały
m.in. na 42 dodatkowe respiratory, 25 urządzeń diagnostycznych,
aparaturę do monitorowania czynności życiowych, urządzenia do
tlenoterapii, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i karetek, środki
ochrony osobistej niezbędne roboty budowlane.

42
RESPIRATORY

19 SZPITALI

2 TOMOGRAFY
KOMPUTEROWE

WIĘKSZE WSPARCIE
USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

KURIERZY SPOŁECZNI

CO ROBIMY ?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zorganizował dla
potrzebujących mieszkańców województwa opolskiego usługę tzw.
kuriera społecznego, przeznaczoną dla osób niesamodzielnych,
samotnych, niepełnosprawnych, które na skutek zaistniałej sytuacji
bezwzględnie musiały pozostać w domu. W jej ramach oferowane
jest dowożenie posiłków, leków, zakupów, robienie opłat,
załatwianie pilnych spraw urzędowych, doraźna pomoc wg potrzeb.

PONAD 2 200
WSPARTYCH
OSÓB

38 GMIN

90 KURIERÓW
SPOŁECZNYCH

WIĘKSZE WSPARCIE
USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

DOŻYWIANIE

CO ROBIMY ?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Miasto Opole udostępnili
usługę dożywiania m. in. w formie dowożenia posiłków, zakupu i
dostarczenia paczek żywnościowych, całodziennego wyżywienia dla
osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem (w tym w
szczególności osób niesamodzielnych, starszych, bezdomnych,
przebywających w kwarantannach i osób zagrożonych zarażeniem
wirusem COVID-19) na czas trwania zagrożenia epidemicznego.
Działanie dofinansowane z Funduszy Europejskich w wysokości 2,6 mln
PLN.
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GMIN (W TYM
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WIĘKSZE WSPARCIE
USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

DOMY DZIECKA
Zakup sprzętów umożliwiających naukę na odległość
dla dzieci z domów dziecka. Wsparcie obejmuje m. in.

CO ROBIMY ?
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zakup: laptopów z pakietami office, usługi Internetu, urządzeń
wielofunkcyjnych, głośników bezprzewodowych, słuchawek. Łącznie
zakupionych i przekazanych zostanie m. in. 258 laptopów z pakietami office,
17 urządzeń wielofunkcyjnych, usługi dostępu do Internetu. Zadanie
realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz
Miasto Opole przy udziale dofinansowania UE w wysokości 917 tys. PLN.
Dodatkowo ROPS zadbał o profilaktykę dezynfekcyjną w domach dziecka m. in. przekazał 25 stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk, 21 bramek do
dezynfekcji osób, 17 urządzeń do dezynfekcji dokumentów.

BEZDOTYKOWYCH
STACJI DO
DEZYNFEKCJI RĄK

25 DOMÓW
DZIECKA

258
LAPTOPÓW

WIĘKSZE WSPARCIE
USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

CO ROBIMY ?

W ramach dodatkowych środków wyposażono
140 pielęgniarek Stacji Opieki Caritas w niezbędną odzież
ochronną, płyny dezynfekcyjne i koncentratory tlenu związane ze
stanem epidemii COVID-19. Szacunkowa liczba wszystkich osób
pozostających aktualnie pod opieką pielęgniarek Stacji Opieki na
terenie województwa opolskiego wynosi około jednego tysiąca
(łącznie we wszystkich gminach regionu), z czego ok.15% to osoby
zamieszkujące jednoosobowe gospodarstwa domowe i to one
otrzymują największe wsparcie.

OKOŁO 1 000
OSÓB
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WIĘKSZE WSPARCIE
USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

POZOSTAŁE DZIAŁANIA
Wsparliśmy m. in. domy pomocy społecznej z 29 gmin województwa
opolskiego, 18 oddziałów terenowych Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów, PCPR-y, świetlice terapeutyczne i środowiskowe.
Zakupione i przekazane zostały do nich środki ochrony osobistej m. in.
CO ROBIMY ? maseczki, środki dezynfekujące, rękawice, urządzenia do dezynfekcji
(m.in. stacje do bezdotykowej dezynfekcji rąk, urządzenia do dezynfekcji
dokumentów). Dodatkowo dla mieszkańców województwa opolskiego
uruchomiona została telefoniczna pomoc dla ofiar przemocy w związku
z COVID-19 oraz infolinia - m. in. pomoc dla osób przebywających w
kwarantannie/potrzebujących wsparcia w związku z epidemią COVID-19.

DPS-Y
Z 29 GMIN

10 000
ODBIORCÓW WEBINARIÓW
"SENIOR SAM W DOMU"

373
PORADY

KSZTAŁCENIE OGÓLNE I ZAWODOWE

CO ROBIMY ?

3 847

LAPTOPÓW DLA
NAUCZYCIELI

Wspieramy licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe w
dostosowaniu się do nowego sposobu nauczania. 1688
nauczycieli z 45 liceów otrzyma laptopy wraz z
oprogramowaniem oraz szkoleniami. Szkoły otrzymają monitory
interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji,
wizualizery, kamery internetowe ze statywami, zestawy
słuchawkowo-mikrofonowe. 2 159 nowych laptopów i 110
komputerów stacjonarnych trafi do nauczycieli i szkół
zawodowych razem z pakietami office 360 oraz szkoleniami.
Dodatkowo doposażone zostaną pracownie kształcenia
zawodowego.

110

KOMPUTERÓW
STACJONARNYCH

4 108
NAUCZYCIELI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

OSP NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

CO ROBIMY ?

Doposażamy 165 jednostek OSP w niezbędny do walki z COVID-19
sprzęt, m. in. generatory ozonu czy fumigatory, namioty
pneumatyczne z wyposażeniem, kombinezony ochronne, krzesła
transportowe, nosze, ubrania koszarowe i buty ochronne.
Ponadto w ramach projektu "Opolskie przeciw COVID-19"
przekażemy 528 pakietów z zestawami środków ochrony osobistej
dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w
województwie opolskim.

165
JEDNOSTEK
OSP

6,59 MLN PLN
DLA OSP

528
PAKIETÓW

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

CO ROBIMY ?
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51,3 mln PLN na pożyczki obrotowe z karencją w spłacie kredytu
udzielane przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju oraz Fundację
Rozwoju Śląska, przeznaczone dla MŚP na bieżącą działalność.
27 mln PLN na dotacje obrotowe dla MŚP, które odnotowały spadek
obrotów, na bieżącą działalność.
Doradztwo prawne dla MŚP dotkniętych skutkami społecznogospodarczymi COVID-19 udzielane przez instytucje otoczenia
biznesu.

UDZIELONYCH
POŻYCZEK

209

PRZEDSIĘBIORCÓW
JUŻ SKORZYSTAŁO

149

UDZIELONYCH
DOTACJI

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

CO ROBIMY ?
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Działania dla MŚP, które wykazały spadek obrotów gospodarczych:
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
niezatrudniającego pracowników;
Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz składek na
ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

NGO JUŻ
SKORZYSTAŁO

114,8 MLN PLN
łączna alokacja
RPO + POWER

4 935

PRZEDSIĘBIORCÓW
JUŻ SKORZYSTAŁO

OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU

Opracowanie: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Dane wg stanu na 30 lipca 2020 r.

