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Agnieszka Sawicka <sawickaagnieszka11@gmail.com>

Fwd: Komunikat SMPG 2021-6: spotkanie online ws. wsparcia dla branży
turystycznej 
Robert Szumiec IML UIMLA <robert.szumiec@uimla.pl> 2 marca 2021 16:50
Do: wszyscy@uimla.pl

Witajcie, przekazujemy informację nt. spotkania online w sprawie wsparcia dla branży turystycznej

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 lutego br. rozpoczęły się prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które potrwają do 2 kwietnia br. Projekt KPO,
jako kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-
gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19, dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/
web/planodbudowy/konsultacje-kpo2.

KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności o wartość 750 miliardów
euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro, w tym 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2
miliarda euro pożyczek. Środki w ramach KPO inwestowane będą w pięciu obszarach tematycznych, tj. odporność i
konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i
jakość ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność.

W przedmiotowym dokumencie wskazano potencjalną możliwość uzyskania dofinansowania
dla branży turystycznej w komponencie 1: Odporność i konkurencyjność gospodarki inwestycji:
A1.1.1. Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach w celu zmiany/rozszerzenia profilu
działalności podmiotów z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19.
Przewidywana kwota alokacji wynosi 300 mln euro.

Z uwagi na powyższe, w imieniu Pan Andrzeja Guta- Mostowego – Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Pan Rafała Szlachty- Prezesa Polskiej
Organizacji Turystycznej, zapraszamy na spotkanie w trybie online w dniu 4 marca br. o godz.
9:30.

Poniżej link do spotkania.

 

Z poważaniem,

Anna Młynarczyk

________________________________________________________________________________

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams  

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-kpo2
https://www.google.com/maps/search/A1.1?entry=gmail&source=g
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Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWUzYTAzMWYtZDM2Mi00ZWQwLTg4OWEtZDVlZGFjMWZkYWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f966410d-945c-4b9a-9c56-7a8f8e8c9c18%22%2c%22Oid%22%3a%2264131856-bea0-4838-85e1-84e0b1fc1ff9%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=64131856-bea0-4838-85e1-84e0b1fc1ff9&tenantId=f966410d-945c-4b9a-9c56-7a8f8e8c9c18&threadId=19_meeting_ZWUzYTAzMWYtZDM2Mi00ZWQwLTg4OWEtZDVlZGFjMWZkYWNi@thread.v2&messageId=0&language=pl-PL

