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Sukces Kolei
Małopolskich
– 12 milionów
pasażerów!
Wystarczyły trzy lata, aby Koleje Małopolskie
przewiozły 12 milionów pasażerów. To rekord
i wielki sukces, biorąc pod uwagę, że rocznie
z usług wojewódzkiego przewoźnika korzysta
4 mln. osób. Dziś Koleje Małopolskie obsługują ponad 40 procent przewozów pasażerskich w województwie.
str.2

2017 rok
w ekspresowym
skrócie

Umiemy mądrze
Najważniejsze
wykorzystywać
inwestycje 2018 roku
pieniądze z budżetu UE w Małopolsce

Projekt Małopolska Niania, setki ścieżek rowerowych,
nowe obwodnice i drogi, nowe połączenia kolejowe, walka
ze smogiem i pieniądze na wymianę pieców - podsumowujemy najważniejsze inicjatywny zrealizowane przez
Samorząd Województwa Małopolskiego w 2017 roku.

Ponad 1,2 miliarda złotych z Unii Europejskiej trafi w
przyszłym roku do Małopolski. Z tych pieniędzy będziemy
mogli skorzystać wszyscy. Poznaj terminy naborów i weź
w nich udział.

Oczyszczacze powietrza w przedszkolach, budowa kilometrów obwodnic i tras rowerowych w ramach VeloMałopolska, innowacyjny projekt Tele-Anioł, inwestycje
w wojewódzkich szpitalach i instytucjach kultury – to
najważniejsze plany ujęte w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na 2018 rok.

str.4-5

str.7

str.8

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
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nie rzadziej niż co 30 minut. Pasażerowie
będą mieli do dyspozycji 57 kursów realizowanych przez Koleje Małopolskie
i Przewozy Regionalne. Wydłużenie 2 linii
SKA do Skawiny to najważniejsza, ale nie
jedyna zmiana nowego rozkładu jazdy.
Dzięki nowo otwartej łącznicy kolejowej
Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki
Koleje Małopolskie powróciły na trasy do
Miechowa i Sędziszowa, a osoby wybierające się do Krakowa dojadą do centrum
bez przesiadki. W bezpośredniej relacji
zostały uruchomione połączenia Katowice

– Rzeszów oraz Rybnik – Rzeszów, a liczba
kursów z Krakowa do Bielska – Białej
wzrasta z 8 do 12.
Ważną zmianą w nowym rozkładzie jazdy
będzie uruchomienie Podhalańskiej Kolei
Regionalnej. Od kwietnia 2018 roku dzięki
dodatkowym 22 kursom na odcinku Nowy
Targ – Zakopane – Nowy Targ pociągi będą
jeździć po tej trasie co godzinę. Zaplanowano także dodatkowe połączenia do
Zakopanego, Krynicy oraz w Beskid
Żywiecki w czasie świąt, sylwestra, ferii
zimowych i wakacji.

Średnia liczba pasażerów przewożonych
miesięcznie na poszczególnych trasach SKA

Sukces Kolei Małopolskich
– 12 milionów pasażerów!
Wystarczyły trzy lata, by Koleje Małopolskie przewiozły 12 milionów pasażerów.
To rekord i wielki sukces biorąc pod uwagę,
że rocznie z usług wojewódzkiego
przewoźnika korzystają średnio 4 miliony
osób. Po 36 miesiącach działalności Koleje
Małopolskie obsługują już ponad 40 pro-

cent przewozów pasażerskich w województwie.
Od 10 grudnia nowy rozkład jazdy
Skawina to kolejne miasto, do którego
dojeżdżają małopolskie pociągi. Podróż do
Krakowa zajmie jedynie 22 minuty, w godzinach szczytu pociągi będą odjeżdżać

Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia –180

Kraków Główny – Kraków Lotnisko –

Kraków Główny – Miechów/Sędziszów – 90

Niech będą one czasem rodzinnym,
pełnym ciepła i miłości.
Wszystkiego najlepszego w wyjątkowym
okresie Bożego Narodzenia i nowym 2018 roku.
W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego życzą

Jacek Krupa

Urszula Nowogórska

Marszałek
Województwa
Małopolskiego

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa
Małopolskiego

170 tys.

Kraków – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica – 122

Jak Święta – to tylko w Małopolsce!

tys. pasażerów
pasażerów

tys. pasażerów

tys. pasażerów
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To był dobry rok dla Małopolski
JACEK KRUPA
Marszałek Województwa Małopolskiego

Rozwój regionu to priorytet
Przyszłoroczny budżet to przede wszystkim inwestycje, które rozwijają region i służą mieszkańcom. To budowa i remonty
dróg, modernizacje w szpitalach, innowacyjne projekty edukacyjne, kulturalne

i społeczne. Większość z nich jest realizowana przy dużym wsparciu środków
unijnych, dzięki którym gospodarka
i pozycja naszego regionu tak zdecydowanie się umacnia.
Stawiamy na kolej
Kolejowa rewolucja na małopolskich
torach trwa. Choć chwilowo musimy
zmagać się z utrudnieniami związanymi
z remontami torów, Województwo Małopolskie nieustannie rozwija i poszerza
ofertę przewozową tak, by była ona jak
najbardziej atrakcyjna dla mieszkańców

i turystów. Potwierdza to nowy rozkład
jazdy i nowe połączenia, np. mieszkańcy
Sędziszowa i Miechowa mogą w komfortowych warunkach bez żadnej przesiadki
dojechać do samej Skawiny.
Inwestycje drogowe – nasz wspólny cel
Inwestycje drogowe to jeden z najważniejszych punktów polityki Zarządu Województwa Małopolskiego. Nasze konsekwentne działania widać w tym, jak systematycznie poprawia się stan techniczny
dróg oraz w tym, w jakim tempie budowane są nowe obwodnice. Do tej pory wybu-

STANISŁAW SORYS
Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego

Fundusze Europejskie – milion zrealizowanych projektów
Małopolska, tak jak inne regiony naszego
kraju, od dziesięciu lat samodzielnie
zarządza środkami z Unii Europejskiej. Po
latach możemy z dumą powiedzieć, że
mamy bogate doświadczenie w tym zakresie. W przyszłym roku chcemy zorganizować 29 konkursów. W ciągu roku do
wykorzystania w Małopolsce w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
będzie aż 1,2 mld zł. Duży nacisk
położymy na wsparcie szeroko pojętej
nauki. Na konkursy wspomagające
kształcenie zawodowe uczniów i dorosłych przeznaczymy ponad 153 mln zł, a
85 mln zł na rozwój infrastruktury
badawczej w jednostkach naukowych. Aż
250 mln złotych trafi do przedsiębiorców
m.in. na wdrażanie innowacji, rozwój
oferty gos-podarczej regionu czy bony na
doradztwo. Będziemy też kontynuować
szereg projektów proekologicznych: n.p.
rozwój OZE i obniżenie niskiej emisji.

Rynek pracy – nowe potrzeby, nowe
wyzwania
W urzędach pracy zarejestrowanych jest
ok. 80 tysięcy bezrobotnych. Choć
bezrobocie jest dziś w Małopolsce na rekordowo niskim poziomie, nie osiadamy
na laurach i wciąż wspieramy rynek pracy.
Zależy nam na tym, by ciągle podnosić
kwalifikacje mieszkańców tak, by odpowiadały na potrzeby pracodawców.
Mamy środki aby zrealizować projekty
związane z podnoszeniem umiejętności
zarówno osób już pracujących jak i
szukających pracy. Jesteśmy w stanie
podołać wyzwaniom obecnego, coraz
nowocześniejszego rynku pracy.

około 3 mld
euro

kwota jaką otrzyma Małopolska
w latach 2014 -2020

dowaliśmy ich już 15. Do 2023 roku
powstanie w województwie kolejnych 14.
Łącznie z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczyliśmy na ten cel ponad
2,4 mld złotych.
Małopolska na rowery
To wielka radość i satysfakcja, że udaje się
tak dobrze rozbudowywać ścieżki rowerowe w całej Małopolsce. Za kilka lat
będziemy mieli ich ponad 1000 kilometrów. Staramy się stworzyć Małopolanom
i turystom jak najlepsze warunki do jazdy
na dwóch kółkach. Jazda na rowerze to
fantastyczna forma spędzania wolnego
czasu.

WOJCIECH KOZAK
Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego

Walka ze smogiem, melioracja i rolnictwo
Poprawa jakości powietrza to jeden
z głównych celów Samorządu Województwa Małopolskiego. Przede wszystkim
przyjęliśmy uchwały antysmogowe dla
Krakowa i Małopolski. Uruchomiliśmy
środki europejskie, by znacząco poprawić
jakość powietrza, którym oddychamy.
Obecnie w tysiącach domów rozpoczęła
się wymiana pieców na bardziej ekologiczne. 60 ekodoradców zatrudnionych
w minionym roku w naszym regionie
udzieliło ponad 155 tys. porad. Zorganizowali oni 1300 spotkań dla mieszkańców
i pomogli w przygotowaniu wniosków na
wymianę pieców, opiewających na łączną
kwotę ponad 150 mln złotych. Pamiętajmy
jednak, że poprawa jakości powietrza
w ogromnej mierze zależy od nas samych
i naszych nawyków. Niezwykle ważną
i potrzebną pracę wykonuje także Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Jednostka utrzymuje w
należytym stanie blisko 10 tys. km rzek i
potoków oraz 1023 km wałów przeciwpowodziowych, które chronią uprawy rolników przed podtopieniami. Bardzo zależy
nam także na promowaniu na szeroką

skalę regionalnych specjałów i płodów
rolnych. Właśnie dlatego Samorząd
Województwa Małopolskiego organizuje
wiele akcji promocyjnych, w których co
roku biorą udział rzesze mieszkańców
regionu. Wszystko po to, by pomóc rolnikom bezpośrednio dotrzeć do konsumentów. W ostatnich latach Województwo
Małopolskie podejmuje również coraz
więcej działań, dzięki którym wsie nie tylko
lepiej się rozwijają, ale przede wszystkim
stają się coraz bardziej
atrakcyjne. Dlatego ogłosiliśmy konkurs, którego celem było docenienie tych
sołectw, które aktywnie
działają na rzecz podniesienia atrakcyjności swoich
lokalnych ojczyzn. 14 wyjątkowych miejscowości
wyróżniliśmy w konkursie
,,Niezwykła Małopolska
Wieś 2017”

155
tysięcy

porad
udzielili
w ciągu roku
ekodoradcy
w Województwie

4

MAŁOPOLSKA Biuletyn Informacyjny Województwa Małopolskiego

Kalendarium wydarzeń 2017 roku
Nowy rekord
turystyczny
w Małopolsce

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów
w Europie. Przyciąga historią, tradycją i wielokulturowością. Nic dziwnego, że w ubiegłym roku
odwiedziło nas 15 mln turystów wśród nich było
3,2 mln gości z zagranicy.

Kolejna edycja
konkursu Małopolskie
remizy 2017

Dwa lata Regionalnego Programu
Operacyjnego

2,5 mln zł - tyle Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na wsparcie remontów i modernizacji strażnic OSP. Strażaków wspiera także program „Bezpieczna Małopolska”, który pomaga w zakupach sprzętu i samochodów.

Małopolska zmienia się każdego dnia dzięki
funduszom europejskim. Tylko w latach 20142020 z EU otrzymamy prawie 3 miliardy euro na
rozwój naszego regionu.

Luty

Marzec

Nowe
przepisy
antysmogowe

Coraz mniejsze
bezrobocie
w regionie

Wyjątkowe
cztery dni dla
dobroczynności

Małopolska to pierwszy region w kraju, w którym
weszły w życie kompleksowe regulacje antysmogowe. Uchwały dla Małopolski wprowadziły całkowity
zakaz spalania najgorszej jakości węgla oraz
mokrego drewna i biomasy w piecach i kominkach.

Systematyczne wspieranie rynku pracy w Małopolsce przynosi coraz lepsze efekty. W ciągu roku
bezrobocie spadło o ponad 20 procent. Mieszkańcy
mogą liczyć na wsparcie w odnowionych Centrach
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

W Krakowie po raz pierwszy odbyły się Targi
Dobroczynności ,,Veritatis Spledor”. Do stolicy
Małopolski przybyli przedstawiciele 45 organizacji
charytatywnych z całego świata, by dzielić się
dobrem oraz inspirować innych do działania.

Styczeń

Lipiec

Sierpień

Wrzesień
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w Województwie Małopolskim
Drogi –
priorytet władz
województwa

Małopolska Niania
– konkretna pomoc
rodzicom

Małopolska realizuje największy program
budowy i modernizacji dróg. Do 2023 roku
zostanie wybudowanych 14 nowych obwodnic,
trwa także rozbudowa i modernizacja ponad 350
km dróg wojewódzkich.

Ruszył nabór wśród małopolskich gmin do
udziału w programie ,,Małopolska Niania”. Dzięki
niemu rodzice otrzymają pieniądze na zatrudnienie niań, które zaopiekują się ich pociechami.

Kwiecień

Maj

Małopolska
liderem w budowie
ścieżek rowerowych

Ruszyła kampania promocyjna „Małopolska na
rowery”. Do 2020 roku w naszym regionie będzie
ponad tysiąc kilometrów tras rowerowych. Przy
trasach powstają także miejsca obsługi
rowerzystów, gdzie będzie można odpocząć.

Czerwiec

Czas na
nowoczesną
naukę

Budżet
Obywatelski
bije rekordy

Koleje
Małopolskie
liderem w regionie

,,Małopolska Chmura Edukacyjna”, plany nowoczesnego Centrum Nauki, gigantyczne tłumy na ,,Małopolskiej Nocy Naukowców”. Te przykłady pokazują
jak ważne jest inwestowanie w nowoczesne technologie i wykorzystanie ich w małopolskich szkołach.

Czynny przez całą dobę książkomat, sprzęt dla
młodych sportowców oraz liczne wydarzenia kulturalne – to tylko kilka przykładów zadań, jakie mieszkańcy wybrali w ramach 2 edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku głosowało 180 tys. Małopolan.

12 milionów pasażerów przewiozły Koleje
Małopolskie od początku powstania spółki.
Samorząd Województwa wciąż uruchamia nowe
trasy i inwestuje w nowoczesny tabor. Kolejowa
rewolucja na małopolskich torach trwa.

Październik

Listopad

Grudzień
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To był dobry rok dla Małopolski
URSZULA NOWOGÓRSKA
Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Małopolskiego

Budżet – umiemy dobrze go tworzyć
To, co udało się zrealizować w 2017 roku
było możliwe dzięki uchwaleniu dobrego
budżetu. Był to budżet wyjątkowy, bo
przewidywał ogromną ilość środków
finansowych, które można było przeznaczyć na inwestycje w całym województwie małopolskim. W 2017 roku na rozwój
przeznaczyliśmy prawie miliard złotych.

Budżet Obywatelski – jesteśmy z niego
dumni
Jesteśmy bardzo dumni z tej formy aktywizacji mieszkańców województwa małopolskiego. W pierwszej edycji w głosowaniu wzięło udział 80
tysięcy Małopolan, w tym
roku o 100 tysięcy więcej.
Mamy okazję obserwować
zaangażowanie Małopolan
wokół konkretnych projektów. Równie ważne jest, by
mieszkańcy głosowali nie
tylko raz na 4 lata, ale by
mogli co roku wydawać
samodzielnie środki publiczne. W tym roku mieszkańcy regionu wybrali 46
projektów. Zależy nam na
tym, by jak najszybciej je
zrealizować. Duże projekty
wsparliśmy kwotą do 400
tys. zł, mniejsze do 100
tysięcy. Mieszkańcy najlepiej wiedzą, co dla nich

To ogromna suma, która wpłynęła na
podniesienie jakości życia Małopolan
i bezpieczeństwo codziennego funkcjonowania. Wsparliśmy także różne formy
codziennej aktywności mieszkańców
i myślę, że to jest bardzo ważna, ponadczasowa wartość, którą należy kontynuować. To pokazuje jak ważna jest rola
samorządu, który mądrze wydaje środki
finansowe i inwestuje je w poprawę poziomu życia mieszkańców.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Jak co roku również w 2017 roku Samorząd Województwa Małopolskiego i Radni

Województwa Małopolskiego wsparli
strażaków ochotników. Było to możliwe
dzięki realizacji programów Małopolskie
Remizy czy Bezpieczna Małopolska.
Małopolskie Remizy to program, który
wspiera remont strażnic i ich otoczenia.
Samorząd dołożył też pieniądze na zakup
nowych samochodów bojowych i doposażył ponad 30 jednostek OSP. Ze
społecznego punktu widzenia to bardzo
ważne inwestycje nie tylko podnoszące
bezpieczeństwo ale i wspierające inicjatywy społeczne. Bezpieczna Małopolska z
kolei to program, który pozwala na

doposażenie w nowoczesny sprzęt jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
które znajdują się poza Krajowym System
Ratowniczo-Gaśniczym. W tym roku oba
programy zostały wsparte przez Województwo Małopolskie kwotą około 3,5
miliona złotych i 11 mln złotych z Unii
Europejskiej.

41,7
mln zł

taką kwotą Samorząd
Małopolski wsparł strażaków
ochotników od 2009 roku
/środki własne i z UE/

GRZEGORZ LIPIEC
Członek Zarządu
Województwa
Małopolskiego

LESZEK ZEGZDA
Członek Zarządu
Województwa
Małopolskiego

jest najważniejsze i najbardziej potrzebne.
W tym roku największym uznaniem
cieszyły się projekty prospołeczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe i turystyczne.
Edukacja – przyszłość naszych najmłodszych
2017 rok to rok przełomowy dla naszych
działań wspierających edukację. Małopolska Chmura Edukacyjna okazała się strzałem w dziesiątkę. To same szkoły zgłaszają się do nas, by uczestniczyć w projekcie.
Budujemy klasy multimedialne, powstają
nowoczesne narzędzia edukacji, których
do tej pory tam nie było - telekonferencje,
wykłady, wideoblogi. Wszystko po to, by
aktywnie się uczyć we współpracy z uczelniami wyższymi i innymi szkołami,
biorącymi udział w projekcie.

Małopolska na sportowo
Sport jest doskonałą formą promocji
naszego regionu. Aby mógł się rozwijać,
konieczne jest ciągłe wspieranie młodych
zawodników. Stąd m.in. program Małopolska na sportowo. Już teraz organizacje
pozarządowe mogą starać się o pieniądze
na realizację zawodów i wydarzeń sportowych chociażby dla dzieci i młodzieży.
Z kolei przyznając Małopolski Laur Sportu
doceniamy osoby, których wysiłek i ciężka
praca przynoszą sukcesy na najbardziej
prestiżowych, międzynarodowych wydarzeniach sportowych. Ich wyniki to jednak
nie tylko promocja sportu wśród młodych
Małopolan, ale też promocja naszego
regionu jako miejsca, skąd wywodzą się
najlepsi zawodnicy oraz gdzie można
znaleźć doskonałe warunki dla uprawiania
różnych dyscyplin.

100

tyle pieniędzy z UE
wydajemy na projekt
mln zł Małopolska Chmura
Edukacyjna. Do 2022
roku obejmie 26 tys. uczniów ze
130 szkół ponadgimnazjalnych.

Małopolska bije turystyczne rekordy
popularności
Kraków to prawdziwa perła – setki
zabytków, niepowtarzalna atmosfera,
bogata oferta wydarzeń kulturalnych, która
przyciąga gości z Polski i zagranicy.
Samorząd Województwa Małopolskiego
robi jednak wiele, by oprócz najbardziej
popularnych miast – Krakowa, Wieliczki,
Zakopanego czy Oświęcimia – turyści
odkrywali uroki innych zakątków naszego
regionu. W zeszłym roku Małopolskę
odwiedziło prawie 15 mln osób. 3,2 mln to
goście z zagranicy. Region przyciąga
historią, tradycją i wielokulturowością, od
wieków jest nie tylko domem dla
przedstawicieli wielu kultur i tradycji, ale
też celem pielgrzymek wyznawców wielu
religii. Bogatą spuściznę Małopolski widać
na każdym kroku. Już po raz osiemnasty
w konkursie ,,Wielkie Odkrywanie
Małopolski” doceniliśmy wyjątkowe
miejsca i osoby, dzięki którym jesteśmy
jednym z najchętniej odwiedzanych
regionów w Polsce.

15
mln

turystów odwiedziło
w ubiegłym roku
Małopolskę
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2018: Ponad miliard złotych z UE dla Małopolski
Aż 1,2 miliarda złotych do wzięcia! Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął właśnie harmonogram naborów wniosków na przyszły rok w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Chętni będą mogli wystartować w 29 konkursach.

280 milionów złotych

153 miliony złotych

85 milionów złotych

37 milionów złotych

to pula w konkursach, w których można
zdobyć dotacje na rozwój ośrodków innowacji, infrastrukturę badawczą, bony
na innowacje oraz rozwój kształcenia.
Konkursy ruszą:
W pierwszej połowie 2018 r.

zarząd Województwa przeznaczył na
konkursy wspierające kształcenie zawodowe uczniów, a kolejne 45 mln zł na
kształcenie dorosłych.
Konkursy ruszą:
W pierwszej połowie 2018 r.

przeznaczone zostanie na rozwój infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych.
Konkursy ruszą:
W październiku 2018 roku

przeznaczonych zostanie na tworzenie
nowych miejsc w przedszkolach i dostosowanie istniejących placówek do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Konkursy ruszą:
W listopadzie 2018 roku

170 milionów złotych

33 miliony złotych

24 miliony złotych

80 milionów złotych

dostaną małopolscy przedsiębiorcy na
dofinansowanie badań przemysłowych
i prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych,
wynalazków czy wzorów użytkowych.
Konkursy ruszą:
W lutym 2018 roku

to wsparcie cieszących się dużą popularnością bonów na innowacje, a także bonów na specjalistyczne doradztwo. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli podjąć
starania o dotacje na opracowanie
i wdrożenie strategii rozwoju swojej firmy
na międzynarodowych rynkach.
Konkursy ruszą:
W lutym 2018 roku

w trosce o zdrowie Małopolan w 2018
roku planowane jest dofinansowanie
wdrażania zarówno krajowych jak i regionalnych programów zdrowotnych (dot.
itp. profilaktyki nowotworowej) oraz
programów dotyczących rozwiązywania
problemów dzieci i młodzieży.
Konkursy ruszą:
Cały 2018 rok

zostanie przeznaczonych na termomodernizację przedsiębiorstw czy instalacje
OZE, oraz wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (na biomasę
i paliwa gazowe) oraz rozwój sieci ciepłowniczych.
Konkursy ruszą:
W lutym 2018 roku

11,2 milionów złotych
na wsparcie miejscowości
uzdrowiskowych.
Konkursy ruszą:
W marcu 2018 roku

63,3 milionów złotych

4,3 miliony złotych

na inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego, na
rozwój infrastruktury dystrybucji energii z
OZE.
Konkursy ruszą: w maju 2018 roku

na rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach.
Konkursy ruszą:
W lipiecu 2018 roku
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821 mln zł na
remonty
i budowy 821
mln
dróg

85,1 na
projekty
edukacyjne
i 26,7 mln zł
na wsparcie
nauki

85,1
mln

30
mln

Środki te zostaną wydane m.in. na Małopolskie
Centrum Nauki, Małopolską Chmurę Edukacyjną czy
modernizację kształcenia zawodowego.

Plan
budżetu
Dzięki tym pieniądzom uda się m.in. dokończyć
budowę obwodnic Miechowa, Gdowa, oraz
rozpocząć prace przy obwodnicach Tuchowa,
Zatora czy Skawiny. Już wiadomo, że 60 mln zł z
tej puli zostanie przeznaczone na kolejny etap
budowy sieci dróg rowerowych VeloMałopolska,
a 14 mln zł – na dalszy rozwój systemu
Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.

30 mln zł
na służbę
zdrowia

M. in za te pieniądze zostanie: uruchomione
Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego
Leczenia Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika;
doposażenie i zmodernizowanie szpitala specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,
szpitala im. dr J. Babińskiego w Krakowie czy Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Województwa
Małopolskiego
na 2018
28,6 mln zł na
rok
ochronę środowiska
165,8
mln

165,8 mln zł na
kulturę i ochronę
dziedzictwa
narodowego
Wśród zaplanowanych projektów są m.in. inwestycje
w Teatrze im. J. Słowackiego, Muzeum
Archeologicznym w Krakowie, Muzeum Tatrzańskim
w Zakopanem czy Muzeum Okręgowym w
Tarnowie. Środki pomogą też w realizacji projektu
Skansenova, dzięki któremu ponad 100
zabytkowych obiektów odzyska dawny blask.

28,6
mln

Środki zostaną przeznaczone m.in. na
zakup oczyszczaczy powietrza dla
małopolskich żłóbków i przedszkoli, a także
wsparcie innowacyjnego projektu LIFE czy
termomodernizacje wojewódzkich budynków.

