
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
 

Małopolskie miasta i wsie zyskają nowe oblicze. Wszystko 

dzięki kompleksowej rewitalizacji tych terenów. Przebudowa, 

modernizacja i renowacja – niemożliwe staje się możliwe 

dzięki nowym środkom unijnym dla Małopolski. Na odnowę 

przestrzeni regionalnej przeznaczymy 170 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.  

REWITALIZACJA, CZYLI MACHINA PRZEMIAN 

Kompleksowe procesy odnowy funkcji społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych pozwalają 
zlikwidować lub zminimalizować problemy społeczne koncentrujące się w zaniedbanych 
i odizolowanych obszarach miast i wsi. Kumulacja tych problemów prowadzi do powstawania 
zjawiska wykluczenia społecznego, często obejmującego całe dzielnice, a nawet miejscowości. Dlatego 
tak ważne jest wdrożenie programów rewitalizacji przestrzeni regionalnej. 

OD-NOWA MIAST 

W obszarze rewitalizacji miast wspierane będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu 
problemów społecznych występujących na ich terenie. Nowego charakteru nabiorą obiekty 
spełniające funkcje społeczne, ważne dla lokalnych społeczności, m.in. żłobki, przedszkola, szkoły, 
świetlice, obiekty rekreacyjne czy budynki związane z kulturą. Możliwe będzie również 
zagospodarowanie przestrzeni miejskich na cele gospodarcze i ekonomiczne. Skwery, parki i place 
zabaw zyskają nowy charakter. Obiekty użyteczności publicznej oraz wielorodzinne budynki 
mieszkalne, zostaną poddane renowacji, również z możliwością termomodernizacji. 

MAŁOPOLSKA WIEŚ PIĘKNIEJE  

Obszary wiejskie zyskają nowy blask dzięki renowacji i przebudowie placówek świadczących 
zróżnicowane usługi społeczne. Dzieci i młodzież skorzystają m.in. z zajęć w świetlicach 
środowiskowych. Odnowione place, skwery i parki odzyskają estetyczny wygląd. Renowacji poddane 



 

 

zostaną także części wspólne wielorodzinnych budynków mieszkalnych, m.in. dachy, fasady, okna 
i drzwi, a także klatki schodowe, korytarze i windy. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 jednostki samorządu terytorialnego 
 instytucje kultury 
 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
 przedsiębiorcy 
 organy prowadzące szkoły 
 partnerzy społeczni i gospodarczy  

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 XI. „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” 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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