
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
 

Gęsta sieć dróg i linii kolejowych pomiędzy najważniejszymi 

ośrodkami aglomeracyjnymi to komunikacyjne atuty 

Małopolski. Na dalsze prace modernizacyjne i rozwojowe 

w systemie transportowym województwo przeznaczy 390 mln 

euro z Funduszy Europejskich. 

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.  

SZYBCIEJ I WYGODNIEJ PO MAŁOPOLSCE 

Nowoczesny system transportowy to nie tylko infrastruktura drogowa - to także szybkie linie 
kolejowe, nowy tabor pociągów i wygodne środki lokomocji aglomeracyjnej. Rozbudowa 
i modernizacja systemu transportu w Małopolsce poprawi komfort podróżowania oraz zapewni łatwe 
i szybkie przemieszczanie się po regionie. 

BEZPIECZNA DROGA DO CELU 

Małopolska jest regionem o bardzo gęstej sieci dróg. Inwestowanie w funkcjonalne i dobrze 
rozbudowane trasy samochodowe umożliwi zarówno bezpieczniejsze i szybsze dotarcie do szkoły czy 
pracy, jak również wyeliminuje w miastach i miejscowościach uciążliwy ruch tranzytowy. 
Dofinansowanie otrzymają projekty budowy i przebudowy dróg, wdrażania nowoczesnych systemów 
zarządzania ruchem i infrastrukturą drogową, a także projekty wznoszenia obwodnic oraz obiektów 
inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty, estakady i tunele drogowe. 

REGIONALNY TRANSPORT KOLEJOWY  

W ostatnich latach województwo małopolskie kładzie duży nacisk na rozwój transportu kolejowego 
i regionalnych przewozów pasażerskich, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej. Ponad 
1000-kilometrowa sieć trakcyjna w województwie daje możliwość wygodnego dotarcia do ośrodków 
pracy i edukacji. Korzystanie z kolei, jako niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wpływa również 
na poprawę jakości powietrza całego regionu. Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej możliwy będzie 



 

 

zakup nowych pociągów, modernizacja linii kolejowych oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury 
służącej obsłudze podróżnych. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 jednostki samorządu terytorialnego 
 jednostki organizacyjne JST 
 Koleje Małopolskie Sp. z o.o. 
 PKP PLK S.A.  

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 VII. „Infrastruktura transportowa” 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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