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Jeszcze w tym roku rodziny, które zakwalifikują się do
pilotażu „Małopolskiej Niani”, otrzymają pierwsze
dopłaty do opiekunek dla swoich dzieci. W ten sposób
Samorząd Województwa Małopolskiego chce pomóc
pracującym rodzicom. To pierwszy taki projekt w kraju!
Testowanie nowego rozwiązania ma potrwać do
przyszłych wakacji. Zarząd województwa już jednak
obiecuje, że to dopiero początek rodzinnej rewolucji
w Małopolsce.
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Koleje Małopolskie
przewiozły 10 mln
pasażerów

Nowoczesne pracownie Małopolska
dobrze wykorzystuje
i edukacja na
fundusze unijne
najwyższym poziomie

Tylko dwa lata i siedem miesięcy wystarczyło Kolejom

Nie ma znaczenia czy Twoje dzieci uczą się w mniej-

Małopolska bardzo dobrze radzi sobie z wykorzy-
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Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej będą miały

strategii i odpowiedzialnym działaniom samorządu,

10 mln pasażerów. Szczęśliwy, dziesięciomilionowy

dostęp do najlepszego sprzętu multimedialnego

a także mądremu inwestowaniu środków unijnych,

bilet kupiła w pociągu jadącym z Tarnowa do Krakowa

i świetnych wykładowców akademickich.
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Konkretna
pomoc
dla rodziców

mieszkanka podtarnowskich Błoni.

Małopolanom żyło się coraz lepiej.
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Konkretna pomoc
dla rodziców
Jeszcze w tym roku rodziny, które zakwalifikują się do pilotażu „Małopolskiej Niani”,
otrzymają pierwsze dopłaty do opiekunek dla swoich dzieci. W ten sposób Samorząd
Województwa Małopolskiego chce pomóc pracującym rodzicom. To pierwszy taki projekt
w kraju! Testowanie nowego rozwiązania ma potrwać do przyszłych wakacji, w przyszłości
program będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej. Zarząd województwa już
obiecuje, że to dopiero początek rodzinnej rewolucji w Małopolsce.
1500 zł – dokładnie tyle miesięcznie
otrzymają rodzice małych dzieci, którzy
wezmą udział w pilotażu „Małopolskiej

Jacek Krupa,
Marszałek
Województwa
Małopolskiego

,,

W ciągu ostatnich lat na
małopolskich torach
dokonała się prawdziwa
rewolucja. To wynik
naszych konsekwentnych
działań, by podnieść jakość
oferty przewozowej
w regionie oraz środków
z RPO. Dziś nie trzeba
nikogo przekonywać,
że kolej jest transportem
przyszłości i warto w nią
inwestować. Rocznie
z pociągów jeżdżących po
regionie korzysta prawie
12 mln pasażerów. Warto
dodać, że jeszcze trzy lata
temu ich liczba nie
przekraczała nawet
5,5 mln.

,,

niani”. 1000 zł będzie pochodzić z budżetu
województwa, 500 zł – od danej gminy,
która włączyła się projekt. W Małopolsce

jest ich w sumie aż 23, w efekcie uda się
więc pomóc 92 rodzinom. Rodziny, które
otrzymają wsparcie, zostaną wyłonione
w naborach prowadzonych przez poszczególne gminy. Większość z nich zaplanowano w październiku – warto więc
skorzystać z tej szansy. Co ważne, każda
z rodzin będzie mogła samodzielnie wskazać osobę, której powierzy opiekę na
swoim dzieckiem. Nianią może zostać
również członek rodziny, pod warunkiem,
że będzie to osoba bezrobotna, która nie
przekroczyła 60 roku życia w przypadku
kobiet i 65 – w przypadku mężczyzn.

1,4 mln zł
tyle w sumie kosztuje pilotaż
„Małopolskiej Niani”.
920 tys. zł to środki z budżetu
województwa, a pozostałe
460 tys. zł dołożą gminy.

Wojciech Kozak,
Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego
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Chcemy, by Małopolska była nie tylko
prężnie rozwijającym się regionem, ale
też miejscem, w którym dobrze się
żyje i pracuje. Robimy wszystko, co
w naszej mocy, by mieszkańcy czuli,
że mogą liczyć na realne wsparcie
samorządu. Taką pomocną dłonią jest
bez wątpienia „Małopolska Niania”.
Widząc tak duże zainteresowanie
projektem zakładamy, że będzie on
kontynuowany.
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Koleje
Małopolskie
przewiozły
10 mln
pasażerów
Tylko dwa lata i siedem miesięcy wystarczyło Kolejom Małopolskim – spółce
Województwa Małopolskiego, by przewieźć aż 10 mln pasażerów. Szczęśliwy,
dziesięciomilionowy bilet kupiła w pociągu
jadącym z Tarnowa do Krakowa mieszkanka podtarnowskich Błoni.
Nowoczesne pociągi, punktualność, duża
częstotliwość kursowania, krótki czas
przejazdu, atrakcyjne ceny biletów i co
najważniejsze – miliony zadowolonych
pasażerów – to cechy wyróżniające Koleje
Małopolskie. Z miesiąca na miesiąc rośnie
liczba osób podróżujących pociągami
wojewódzkiej spółki, która rozpoczęła
swoją działalność przewozową w grudniu
2014 r. na trasie SKA1 Kraków Główny –
Wieliczka Rynek Kopalnia, wydłużonej
później do lotniska na Balicach. Od tego
czasu Koleje Małopolskie zaczęły bić
rekordy popularności i obsługiwać kolejne

linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: linię
SKA2 Kraków Główny – Miechów/Sędziszów oraz SKA3 z Krakowa do Tarnowa
i dalej do Nowego Sącza i Krynicy-Zdroju.
W niespełna trzy lata działalności pociągi
wojewódzkiej spółki przewiozły na swoich
pokładach aż 10 mln pasażerów, a tylko
w ciągu pierwszych szczęściu miesięcy
tego roku liczba osób korzystających
z usług Kolei Małopolskich przekroczyła
2,8 mln. To o 42% więcej niż w tym samym
okresie ubiegłego roku. Wynik ten plasuje
spółkę województwa na drugim miejscu

pod względem wzrostu liczby obsłużonych
pasażerów spośród wszystkich polskich
przewoźników kolejowych. Aby zapewnić
podróżnym jak najszerszą ofertę przewozową Samorząd Województwa Małopolskiego wciąż uruchamia nowe połączenia kolejowe. Od października pociągi
pojadą z Krakowa do Jasła i z Jasła do
Nowego Sącza. Weekendowe połączenie
kolejowe ze stolicą Małopolski zyskają
także mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, a od
grudnia linia SKA3 zostanie wydłużona do
Skawiny.
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Małopolska – nasz region
3,4 miliona mieszkańców, 22 powiaty, 61 miast i 182 gminy – tak wyglądają podstawowe
statystyki dotyczące Małopolski – jednego z najpiękniejszych i najprężniej rozwijających
się regionów w Polsce. W swojej codziennej działalności Samorząd Województwa
Małopolskiego podejmuje liczne inicjatywy, by sprawnie zarządzać województwem.

Priorytetem podejmowanych działań jest prowadzenie polityki rozwoju regionu w taki
sposób, aby Małopolska była atrakcyjnym miejscem do życia, nauki, pracy, prowadzenia
biznesu i spędzania wolnego czasu.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Jacek Krupa
Marszałek
Województwa Małopolskiego
Kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje region na zewnątrz.
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Radni Województwa Małopols
PREZYDIUM SEJMIKU MAŁOPOLSKIEGO

Urszula Nowogórska

Małgorzata Radwan-Ballada

Komisje:
-Budżetu, Mienia i Finansów
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa
Publicznego
- Rewizyjna II wiceprzewodniczący

Marcin Cockiewicz

Komisje:
-Budżetu, Mienia i Finansów -ds. Innowacji i
Nowoczesnych Technologii
-Komisja Główna
-Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
-Polityki Prorodzinnej
i Społecznej II wiceprzewodniczący
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą I wiceprzewodniczący

Wojciech Skucha

Komisje:
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa
Publicznego II wiceprzewodniczący
-Polityki Prorodzinnej
i Społecznej I wiceprzewodniczący
-Rewizyjna
-Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Stanisław Barnaś

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki II wiceprzewodniczący
-Budżetu, Mienia i Finansów
-Komisja Główna
-Kultury II wiceprzewodniczący
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa
Publicznego przewodniczący

Adam Domagała

Zdzisław Filip

Komisje:
-Kultury
-Ochrony Zdrowia przewodniczący
-Rewizyjna

Marcin Kuta

Komisje:
-Budżetu, Mienia i Finansów
- przewodniczący
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa
Publicznego
-Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich I wiceprzewodniczący

Komisje:
- Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
-Kultury
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą
-Statutowo - Prawna

Bolesław Łączyński

Grzegorz Lipiec

Komisje:
-Budżetu, Mienia
i Finansów
- Ochrony Zdrowia
-Polityki Prorodzinnej
i Społecznej

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego
Komisje:
-ds. Współpracy z Polakami
i Polonią za granicą
Komisja Główna
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa
Publicznego

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
-ds. Współpracy z Polakami
i Polonią za granicą
-Kultury - przewodniczący
-Ochrony Zdrowia

Jerzy Fedorowicz

Barbara Dziwisz

Jacek Krupa

Maria Siuda

Kazimierz Barczyk

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
- przewodniczący
-Budżetu, Mienia i Finansów
-ds. Strategii Karpackiej I wiceprzewodniczący
-Kultury

Komisje:
-Ochrony Zdrowia
-Polityki Prorodzinnej
i Społecznej
-Rewizyjna

Marek Haber

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego
Komisje:
-ds. Współpracy z Polakami
i Polonią za granicą
-ds. Strategii Karpackiej
Komisja Główna I wiceprzewodniczący
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą
-Statutowo-Prawna
- wiceprzewodniczący

Wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa
Małopolskiego
Komisje:
-Komisja Główna
-Kultury
-Ochrony Zdrowia II wiceprzewodniczący

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Małopolskiego
Komisje:
Komisja Główna przewodnicząca
-Ochrony Zdrowia
-Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
-ds. Współpracy z Polakami
i Polonią za granicą przewodniczący
-Kultury

Teresa Starmach

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
-ds. Strategii Karpackiej
-Komisja Główna

Leszek Zegzda

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
-Budżetu, Mienia i Finansów II wiceprzewodniczący
-Kultury
-Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego
-Rewizyjna przewodniczący

Komisje:
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa
Publicznego
-Ochrony Zdrowia
-Polityki Prorodzinnej
i Społecznej

Wojciech Kozak

Adam Kwaśniak
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Komisje:
-ds. Strategii Karpackiej
-Ochrony Zdrowia
-Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą II wiceprzewodniczący

Stanisław Pasoń

Komisje:
-Budżetu, Mienia i Finansów
-ds. Współpracy z Polakami
i Polonią za granicą
-Statutowo - Prawna

Stanisław Sorys

Jan Tadeusz Duda

Komisje:
- Edukacji, Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki I wiceprzewodniczący
-Kultury

Filip Kaczyński

Komisje:
- Kultury
-Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich II wiceprzewodniczący

Anna Pieczarka

Jadwiga Emilewicz

Wojciech Skruch

Witold Kozłowski

Wojciech Grzeszek

Komisje:
-ds. Strategii Karpackiej przewodniczący
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa
Publicznego
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Jan Piczura

Komisje:
-Budżetu, Mienia i Finansów
-ds. Innowacji
i Nowoczesnych Technologii
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa
Publicznego I wiceprzewodniczący
-Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich

Komisje:
-ds. Innowacji
i Nowoczesnych Technologii
-Polityki Prorodzinnej
i Społecznej
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Andrzej Wójcik

Komisje:
- Kultury I wiceprzewodniczący
-Rozwoju Regionu,
Promocji i Współpracy
z Zagranicą

Rafał Stuglik

Łukasz Smółka

Komisje:
-ds. Współpracy z Polakami
i Polonią za granicą I wiceprzewodniczący
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa Publicznego
-Ochrony Zdrowia

Marek Wierzba

Komisje:
-Ochrony Zdrowia I wiceprzewodniczący
-Polityki Prorodzinnej
i Społecznej przewodniczący

Komisje:
-ds. Strategii Karpackiej
-ds. Współpracy z Polakami
i Polonią za granicą
Komisja Główna II wiceprzewodniczący
-Rewizyjna

Komisje:
-Budżetu, Mienia i Finansów I wiceprzewodniczący
-Rewizyjna
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Komisje:
-Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa
Publicznego
-Rewizyjna I wiceprzewodniczący
-Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich
-Statutowo - Prawna przewodniczący

Paweł Śliwa

Komisje:
- ds. Innowacji
i Nowoczesnych Technologii
-Kultury
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
-ds. Innowacji
i Nowoczesnych Technologii przewodniczący
-Kultury

Grzegorz Kądzielawski

Komisje:
-Ochrony Zdrowia
-ds. Strategii Karpackiej
-Rozwoju Regionu, Promocji
i Współpracy z Zagranicą przewodniczący

Grzegorz Biedroń

Jacek Soska

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
-Budżetu, Mienia i Finansów
-ds. Innowacji
i Nowoczesnych Technologii
-Polityki Prorodzinnej
i Społecznej

Komisje:
-Budżetu, Mienia i Finansów
-Ochrony Zdrowia
-Polityki Prorodzinnej
i Społecznej

Mirosław Drożdż

Komisje:
-Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
-Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich przewodniczący
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Nowoczesne pracownie
Województwo Małopolskie
i edukacja na najwyższym dobrze wykorzystuje
poziomie
fundusze unijne
Nie ma znaczenia czy Twoje dzieci uczą się w mniejszych miejscowościach czy największych miastach regionu – dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej będą miały dostęp do najlepszego sprzętu multimedialnego i świetnych wykładowców akademickich,
którzy będą prowadzić dla nich zajęcia on-line. Ten innowacyjny projekt wchodzi właśnie
w kolejną fazę. 150 małopolskich szkół, uczelni, bibliotek pedagogicznych oraz siedzib
Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli wzbogaci się o nowoczesny sprzęt.

fot.Fotolia

Małopolska bardzo dobrze radzi sobie z wykorzystaniem środków unijnych. Dzięki
odpowiedniej strategii i odpowiedzialnym działaniom samorządu, a także mądremu
inwestowaniu środków unijnych, region cały czas się rozwija. Wszystko po to, aby
Małopolanom żyło się coraz lepiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 to prawie 3 mld euro przeznaczane na rozwój regionu.

Grzegorz Lipiec,

,,

Członek Zarządu
Województwa
Małopolskiego

Współczesna szkoła nie
jest już taka, jak jeszcze
kilkanaście lat temu.
Dzieci zdobywają wiedzę
przez doświadczenia,
a nie przez uczenie się
na pamięć. Dlatego
powstała Małopolska
Chmura Edukacyjna –
projekt, na który łącznie
przeznaczyliśmy 135 mln
zł. Dla młodych ludzi to
nie tylko szansa
rozwijania swoich
talentów, ale też
przeżycia niezwykłej,
naukowej przygody.

,,

Dzięki prawie 60 mln zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014
-2020, które samorząd województwa
przeznaczył na zakup sprzętu multimedialnego, w całej Małopolsce powstaną
nowoczesne szkolne pracownie. Uczniowie będą mogli korzystać z sal wyposażonych w tablice interaktywne oraz sprzęt
umożliwiający wideokonferencje. Wszystko po to, by młodzi Małopolanie jeszcze
w szkole średniej mogli zobaczyć jak
wyglądają doświadczenia i wykłady
prowadzone przez profesorów najlepszych
małopolskich uczelni. Zakup nowoczesnego sprzętu to dopiero początek. W ramach projektu Małopolskiej Chmury
Edukacyjnej jeszcze w tym roku szkolnym
do dyspozycji uczniów z małopolskich
szkół ponadgimnazjalnych zostanie
oddany specjalny portal edukacyjny. Dzięki
tej platformie będą mogli korzystać z przygotowanych tam dla nich materiałów
multimedialnych, które przydadzą się w codziennej nauce. Strona ma także ułatwić
komunikację uczniów i nauczycieli z wykładowcami akademickimi. W planach są
również szkolenia IT dla nauczycieli.

Od marca 2015 r., od kiedy program został
uruchomiony, zawarto już ponad 1000
umów i przekazano na ich realizację ponad
3,06 mld zł z puli środków unijnych, którymi
dysponuje Małopolska. Dzięki temu od kilku
lat region przechodzi prawdziwą rewolucję.
W całej Małopolsce powstają obwodnice
kolejnych miast m.in.: Oświęcimia, Gdowa,
Miechowa, Skawiny, Skały, Tuchowa czy
Wolbromia. Niemal 300 km dróg wojewódzkich czeka rozbudowa, a kolejnych

Urszula
Nowogórska,
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Przewodnicząca
Sejmiku Województwa
Małopolskiego

Racjonalne wydawanie środków
unijnych to jedno z głównych
i najważniejszych zadań
samorządów regionalnych.
Te działania podnoszą potencjał
całego regionu, stanowią
kluczowy element rozwoju sfery
gospodarczej, społecznej,
edukacyjnej, kulturalnej czy
zdrowotnej. To także podniesienie
poziomu bezpieczeństwa,
a bezpieczeństwo wpływa na
spokojny rozwój i codzienne
życie naszych mieszkańców.
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84 km – modernizacja. To wszystko sprawia, że w regionie jest realizowany
największy w historii program budowy dróg.
A to nie wszystko. Po małopolskich torach
jeździ też 13 nowoczesnych pociągów Kolei
Małopolskich, wyposażonych w klimatyzację, automaty biletowe, wi-fi, gniazdka
elektryczne, udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych, rowerzystów i rodziców
z małymi dziećmi. Koszt ich zakupu to
ponad 300 mln zł, w tym ponad 175 mln zł
to wkład unijny. W całym regionie, w pobliżu
przystanków kolejowych powstają też
kolejne parkingi Park&Ride. Małopolanie
mogą też czuć się bezpiecznie – dzięki 11
mln zł z funduszy unijnych aż 34 jednostki
OSP otrzymały nowe samochody strażackie
i detektory gazowe. Województwo stawia
też na ekologię. Po stolicy regionu jeździ
ponad 100 ekologicznych autobusów
kupionych dzięki dotacjom z RPO WM
2014-2020. Kolejne miasta szykują się do
podobnych inwestycji. Niebawem w całym
województwie ruszy też wymiana starych
kotłów grzewczych na nowoczesne, które
nie emitują szkodliwych substancji do
powietrza. Tylko na te działania przeznaczono 100 mln euro. Kolejne 20 mln euro to
środki na odnawialne źródła energii.
Na wsparcie mogą też liczyć przedsiębiorstwa, powstają kolejne żłobki i przedszkola,
rozwija się infrastruktura edukacyjna,
kulturalna i sportowa. Pracownicy rozwijają
swoje kompetencje, a turyści zyskują kolejne
atrakcje.
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Przedsiębiorcza
jesień w Małopolsce.
164 mln zł
dotacji dla firm
Bony na innowacje, pomoc w międzynarodowej promocji czy wsparcie działalności badawczo
– rozwojowej – jeszcze w tym roku małopolscy przedsiębiorcy mają szanse zdobycia dotacji
w najpopularniejszych konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
NR 1 NA LIŚCIE
Do tej pory innowacyjność była domeną
dużych firm i – przede wszystkim ze względu na koszty – wydawała się nieosiągalna
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Bony na innowacje zaczęły to zmieniać. Taki
bon (do 100 lub do 50 tys. zł) pozwala
przedsiębiorcy na zakup usług wyspecjalizowanych jednostek, które wymyślą i opracują dla jego firmy innowacyjną technologię.
Już dziś swoje projekty realizuje blisko 180
przedsiębiorców, którzy wprowadzili na małopolski rynek łącznie blisko 200 innowacji.
Wnioski można składać do 31 października,
a do wzięcia tym razem jest ponad 16 mln zł.
PODBIJAMY ZAGRANICZNE RYNKI
Ponad 8 mln zł przeznaczył Zarząd
Województwa na wsparcie aktywności
międzynarodowej małych i średnich
przedsiębiorstw. Dzięki dotacjom, firmy
mogą sfinansować koszty stoiska na
targach, a także skorzystać z doradztwa
związanego ze zdobywaniem kontrahentów
zagranicznych oraz rozpoznaniem warunków na nowych rynkach.
Do tej pory na tego typu projekty
dofinansowanie otrzymało 103 przedsiębiorców.
…I WSPIERAMY B+R
W listopadzie zostanie ogłoszony drugi
konkurs na dofinansowanie infrastruktury
badawczo-rozwojowej. Na wsparcie tych
działań w małopolskich firmach przeznaczono ponad 86 mln zł. Dofinansowanie
będą mogły uzyskać projekty zakładające
inwestycje w aparaturę niezbędną do
rozwoju firmy, w tym służącą badaniu
jakości produktów i usług.
W I konkursie wsparcie otrzymały 23 projekty, które łącznie dofinansowano kwotą
ponad 28,2 mln zł.

FUNDUSZE BLISKO LUDZI
Dla firm specjalizujących się w działalności
społecznej uruchomione zostaną 3 konkursy. Pierwszy dotyczy wczesnej interwencji
dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
lub zagrożonym niepełnosprawnością.
W ramach drugiego będzie można uzyskać
wsparcie dla programów zdrowotnych.
Trzeci konkurs obejmie rozwój opieki długoterminowej, ale w innej formie niż szpitalna.
Na wszystkie trzy konkursy przeznaczono
ponad 79 mln zł. Blisko 54 mln zł przeznaczone zostanie na działania wspierające
opiekunów osób niesamodzielnych oraz
tworzenie placówek dziennej opieki. Łatwiej
będzie także utrzymać się na rynku na rynku
pracy, boaż 45 mln zł przeznaczono na
kształcenie zawodowe osób dorosłych.
600 MLN ZŁ NA DOBRE INWESTYCJE
Małopolska uruchamia w niespotykanej
dotąd skali kolejny mechanizm wsparcia
przedsiębiorców w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego. 600 mln zł zostanie przekazane w formie pożyczek na inwestycje oraz
rozwój przedsiębiorczości. Planuje się, że
pierwsze pożyczki trafią do firm, samorządów oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jeszcze w tym roku.
Więcej na ten temat:
www.rpo.bgk.pl/malopolska-pozyczka/
SZKOLENIA NOWEJ GENERACJI
Szybko, na jasnych zasadach i bez
skomplikowanych formalności – tak będą
funkcjonować Małopolskie Bony Rozwojowe. Dzięki nim do 2020 roku ponad 13,5
tys. pracowników mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw będzie mogło podnieść
swoje kwalifikacje korzystając z dofinansowanych szkoleń. Łączna pula wsparcia to
aż 70 mln zł z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Dotacje będą w formie bonów, które będzie
można wykorzystać na szkolenia, studia
podyplomowe, e-learning, doradztwo,
mentoring. Projekt realizuje Małopolska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rekrutacja dla firm planowana jest na wrzesień
2017. Informacje na temat projektu:
tel. 12 617 66 04
NIE TYLKO DLA FIRM
W IV kwartale ogłoszone zostaną m.in.
konkursy na edukację ekologiczną,
infrastrukturę turystyczną, drogi subregionalne czy programy zdrowotne. Duże
możliwości otwierają się też przed tymi,
którzy planują rozpocząć działalność na
własną rękę – na przyszłych przedsiębiorców czeka w sumie 112 mln zł.
Warto korzystać z pomocy, jaką oferują
unijne fundusze. Z efektów dobrze
zainwestowanych dotacji skorzysta praktycznie każdy mieszkaniec – program
operacyjny Małopolski został tak pomyślany,
że wsparte finansowo zostaną wszystkie
najważniejsze dziedziny naszego życia.

NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY!
Chcesz dowiedzieć się więcej o środkach
unijnych, które można zdobyć w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Małopolski? Więcej informacji o aktualnych
konkursach czy bazę adresów punktów
informacyjnych, w których można skorzystać
z bezpłatnych porad znajdziesz na:
www.rpo.malopolska.pl

Stanisław Sorys,
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Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego

Samorząd województwa
sprawnie wykorzystuje
fundusze unijne realizując
inwestycje w regionie,
rozwijając transport
kolejowy, budując drogi
czy wspierając projekty
edukacyjne, społeczne
i kulturalne. Nie byłoby
to jednak możliwe, gdyby
nie zaangażowanie
samorządów lokalnych.
Każde zrealizowane
przedsięwzięcie jest
potwierdzeniem sprawnej
współpracy pomiędzy
Województwem
a samorządami
powiatowymi i gminnymi.

,,

MAŁOPOLSKA Biuletyn Informacyjny Województwa Małopolskiego

Małopolska nakręca się
na rowery

Leszek Zegzda,
Członek Zarządu
Województwa
Małopolskiego
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Małopolska to na
arenie międzynarodowej solidna marka
turystyczna. Goście
zagraniczni doskonale
znają nasze
najsłynniejsze atrakcje
– Kraków, Wieliczkę,
Zakopane. Teraz
ambicją Samorządu
Województwa jest
przyciągnięcie
turystów do miejsc,
które są mniej znane,
ale równie urokliwe
i ciekawe.
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Województwo Małopolskie to niekwestionowany lider w budowie bezpiecznych
ścieżek rowerowych. Do 2020 roku
powstanie tu blisko tysiąc kilometrów
rowerowych autostrad! Do dyspozycji
rowerzystów będą nie tylko ciekawe trasy,
ale też nowoczesne przystanki, gdzie
będzie można odpocząć, schronić się
przed deszczem, ale też… pogrillować
z całą rodziną.
Masz wolną chwilę i żadnych planów?
Wsiadaj na rower! W Małopolsce z każdym rokiem przybywa nowoczesnych
i bezpiecznych rowerowych autostrad. Już
teraz na dwóch kółkach możesz pokonać
blisko 400 km. Warto więc najbliższą
wycieczkę poprowadzić gotowymi
odcinkami VeloDunajec (od Biskupic
Radłowskich do Wietrzychowic albo od
Ostrowa do Biskupic Radłowskich) czy
Wiślanej Trasy Rowerowej (od Chobotu do
Szczucina czy od Brzeszcz do Skawiny).
To nie wszystko – w ciągu kilku najbliższych miesięcy rowerzyści będą mogli
się cieszyć kolejnymi trasami. Na
ukończeniu jest odcinek EuroVelo 4 (Velo-

Budżet obywatelski

Metropolis) od Woli Batorskiej do wsi
Jodłówka Wałki, kładka na Skawince czy
fragment VeloDunajec od Zakopanego do
Sromowców Niżnych. A wszystko dzięki
środkom unijnym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Na ten
cel zostanie przeznaczone w sumie 24 mln
euro.

Szukasz więcej inspiracji?
Wejdź na
www.malopolska.pl/narowery
i sprawdź, gdzie warto jeszcze
pojechać. Znajdziesz tu informacje
o ciekawych wydarzeniach, mapy
tras i porady pasjonatów dwóch
kółek.

Masz więcej niż 16 lat i mieszkasz
w Małopolsce? Nie przegap okazji by zdecydować, na co wydać 8 mln zł - zagłosuj
na jedno z zadań zgłoszonych w ramach
II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Masz na to czas
od 25 września do 13 października.
Nowe atrakcje turystyczne, bezpłatne
zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci,
zakup sprzętu medycznego do placówek
ochrony zdrowia a także remont dróg oraz
budowa nowych chodników - te i wiele innych projektów może powstać już wkrótce
w Twojej okolicy. Wystarczy tylko zagłosować w II edycji BO Małopolska. Jak to

Turystyczny
rekord 15 mln gości
W Małopolsce znów padł turystyczny rekord
– w zeszłym roku nasz region odwiedziło
14,9 mln osób, czyli o milion więcej niż
w 2015 roku. Do najchętniej odwiedzanych
miejsc należały: Kraków, Zakopane,
Wieliczka, Krynica-Zdrój. Co warte
podkreślenia, zdecydowana większość
odwiedzających spędziła w Małopolsce
więcej niż jeden dzień – było ich 11,5 mln.
Od ośmiu lat stale wzrasta liczba osób,
które przyjeżdżają do Małopolski. W 2016
roku Małopolskę odwiedziło 14,9 mln
osób. Wśród wszystkich odwiedzających
ponad 3,2 mln to obcokrajowcy głównie

zrobić? Najwygodniej i najszybciej przez
internet – należy zalogować się na stronie
www.bo.malopolska.pl Głos można też
oddać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego lub
jednej z jego filii znajdujących się w
Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie
i Oświęcimiu. W sumie głosować można w
15 punktach w całej Małopolsce. Wypełniony formularz można też wysłać do
urzędu pocztą. Lista zadań, na które możemy głosować w II edycji BO dostępna
jest na stronie www.bo.malopolska.pl.
Zwycięskie projekty poznamy najpóźniej
30 listopada.
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z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch.
Nie ma różnicy czy osoby przyjeżdżające
do Małopolski są z Polski czy z zagranicy
– większość z nich odwiedza region, bo
chce wypocząć, także w sposób aktywny
i zobaczyć najbardziej znane atrakcje
turystyczne. Dane dotyczące liczby osób
nocujących w obiektach turystycznych
potwierdzają, że województwo małopolskie, obok Mazowsza jest niekwestionowanym liderem w kraju. Szacuje się, że
dzięki tej popularności dochody z turystyki
w Małopolsce w 2016 roku wyniosły niemal 13 mld zł.
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