
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
 

Dostęp do nowoczesnych usług zdrowotnych i społecznych dla 

wszystkich mieszkańców województwa – to możliwe 

w Małopolsce dzięki nowym Funduszom Europejskim. Na ten 

cel zagwarantowano 151 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.  

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ 

Szczególnym wsparciem zostaną objęte te dziedziny ochrony zdrowia, które w istotny sposób: 
przyczyniają się do zdobycia odpowiedniego zatrudnienia, poprawiają jakość lub dostępność do usług 
zdrowotnych albo zapobiegają powstawaniu zjawiska wykluczenia społecznego. Wszystkie działania 
inwestycyjne będą przyczyniały się do dostosowania infrastruktury na rzecz potrzeb osób starszych 
i niepełnosprawnych. Wspierane będą projekty wyposażania w sprzęt medyczny i tworzenia 
specjalistycznego oprogramowania. 

OCHRONA ZDROWIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

Sztandarowym przedsięwzięciem realizowanym przez Małopolskę będzie wyposażenie 
w najnowocześniejszy sprzęt medyczny nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu. Dzięki temu w Małopolsce powstanie nowy ośrodek świadczący wysokospecjalistyczne 
usługi medyczne na najwyższym poziomie. Środki programu zostaną skierowane do podmiotów 
leczniczych, które będą mogły przeprowadzić niezbędne inwestycje budowlane, jak i zakupić 
odpowiednią aparaturę medyczną. 

STAWIAMY NA INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ  

By opowiedzieć się za popularyzowaniem wśród społeczeństwa innowacyjnych dziedzin nauki, 
szczególnie takich, które wpisują się w obszary inteligentnej specjalizacji regionalnej, Małopolska 
planuje stworzyć specjalną instytucję edukacyjną. Regionalne centrum nauki stanie się miejscem 
wspierania oferty placówek edukacyjnych oraz rozwoju uzdolnień i kreatywności mieszkańców na 



 

 

każdym etapie kształcenia. Interaktywna ekspozycja, poprzez jej wykorzystanie w procesie edukacji, 
będzie przeznaczona przede wszystkim dla młodzieży szkolnej odwiedzającej centrum. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych 

 jednostki naukowe 
 uczelnie 
 jednostki samorządu terytorialnego  

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 XII. „Infrastruktura społeczna” 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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