
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
Usługi elektroniczne w Małopolsce to szybko rozwijająca się 

dziedzina wykorzystująca technologie informacyjno-

komunikacyjne. Dzięki unijnemu wsparciu szeroki dostęp do 

danych i usług publicznych będzie możliwy drogą 

elektroniczną. Na rozwój e-usług w Małopolsce przeznaczymy 

140 mln euro. 

NOWE ROZDANIE, NOWE PIENIĄDZE 

Prawie 3 mld euro na rozwój regionu to efekt kilkumiesięcznych negocjacji Zarządu Województwa 
Małopolskiego z Komisją Europejską, daje nam to drugie – po województwie śląskim – miejsce pod 
względem wysokości unijnego wsparcia. Oznacza to także kwotę o niemal 1 mld euro wyższą od tej, 
którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.  

E-USŁUGI PRZYSZŁOŚCI 

Społeczeństwo informacyjne wykorzystujące rozwiązania cyfrowe i korzystające z sieci 
telekomunikacyjnych jest ważnym bodźcem wspierającym gospodarkę kraju. Ogromną część ruchu 
w sieciach telekomunikacyjnych generują usługi elektroniczne – od działalności stron internetowych, 
poprzez usługi finansowe, platformy zakupowe, po witryny informacyjne, a także inne produkty 
w formie cyfrowej np. umożliwiające korzystanie z rozwiązań mobilnych.  W ostatnich latach 
stopniowo następuje rozwój e – administracji i konieczność przekształcania urzędów publicznych 
w instytucje cyfrowe. 

ELEKTRONICZNA MAŁOPOLSKA 

Ułatwieniem dla mieszkańców Małopolski, lokalnych przedsiębiorców, ale także dla osób 
odwiedzających region –  turystów i inwestorów, będzie możliwość wglądu i przetwarzania informacji 
publicznych. Informacje o zasobach kultury i dziedzictwa regionalnego, dane geodezyjne i medyczne, 
materiały naukowe uczelni wyższych, dokumenty administracyjne będą przetwarzane na 
ogólnodostępne treści cyfrowe. Zbiory informacji zostaną upowszechnione w formie elektronicznych 
systemów ewidencji, cyfrowych rejestrów lub wirtualnych „chmur” do przechowywania danych. 

CYFROWE PROJEKTY  

Wsparcie finansowe otrzymają e-usługi świadczone w administracji, edukacji, w sferze ochrony 
zdrowia i informacji przestrzennej. Dotacje zostaną przeznaczone w szczególności na  systemy 



 

 

teleinformatyczne do gromadzenia danych,  oprogramowanie do systemów elektronicznego obiegu 
dokumentów i bezpiecznego przechowywania danych. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 jednostki samorządu terytorialnego 
 uczelnie 
 jednostki naukowe 
 instytucje kultury 
 kościoły i związki wyznaniowe  

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 

Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl;  
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10;  
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78;  
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32;  
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12  

Pytaj o: priorytet II. „Cyfrowa Małopolska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020  

Bądź na bieżąco: www.fundusze.malopolska.pl 

Funpage na Facebooku: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 
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