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Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Unia Europejska pomaga nam się rozwijać!
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Projektów zrealizowanych z pomocą funduszy unijnych nie trzeba daleko szukać. Spotykamy
się z nimi dosłownie na każdym kroku. Niniejsza publikacja zawiera tylko wybrane przykłady,
ale niech posłużą one za inspirację i motywację do działania.
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Działania podejmowane w ramach programu odpowiadają więc realizacji najważniejszych
priorytetów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa takich jak: ochrona środowiska,
działania społeczne, wspieranie przedsiębiorczości, zachowanie dziedzictwa regionalnego
i stymulowanie innowacyjności. W trwającej perspektywie finansowej główny nacisk położyliśmy na budowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej, w szczególności żłobków,
przedszkoli i szkół, działania wspierające kompetencje społeczne i zawodowe mieszkańców,
walkę ze smogiem, a także rozwój turystyki i rekreacji, czego przykładem jest wciąż rozwijająca
się sieć dróg rowerowych. Ważnymi projektami mającym odzwierciedlenie w podziale środków są działania wspierające lokalną przedsiębiorczość, w tym programy proinnowacyjne.

ŚRODKI UE

Fundusze Europejskie 2014-2020 w podziale na poszczególne województwa
[mln EUR, ceny bieżące]*

Małopolskie

Rekordowe środki, które napłynęły do Polski w obecnej perspektywie finansowej 2014–2020
przekładają się na szybki rozwój Małopolski. Na tle pozostałych krajów członkowskich Rzeczpospolita wynegocjowała jeden z największych unijnych budżetów na poziomie 82,5 mld
euro. Mądre inwestycje przeprowadzane przy ich wsparciu, będą procentować w przyszłości.
Dlatego cieszę się, że wspólnym wysiłkiem samorządu województwa, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim samych mieszkańców powstał aktualny regionalny program operacyjny, który jest odpowiedzą na rozwojowe potrzeby naszego województwa.

Śląskie

Szanowni Państwo!

W

spieramy rozwój mieszkańców na każdym etapie życia. Z pomocą
Funduszy inwestujemy w nowoczesną edukację i kształcimy specjalistów, których kompetencje są cenione na rynku
pracy. Nowe miejsca w żłobkach
i przedszkolach ułatwiają rodzicom łączenie życia zawodowego
z prywatnym.

W subregionie podhalańskim łączny poziom
dofinansowania unijnego sięga:
573 MLN PLN*
Realizujemy łącznie:

Drodzy Małopolanie!
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Beneficjent: Województwo Małopolskie

Wartość projektu:
94 117 756 zł*
Wysokość dofinansowania:
80 000 092 zł*

Bilans Kariery i udział w wybranych szkoleniach, to dwa etapy projektu Kierunek Kariera. Do 2023 roku skorzysta z niego kilkadziesiąt tysięcy Małopolan,
którzy chcą zmienić swoją sytuację zawodową. Projekt realizuje Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie, a jego uczestnicy pochodzą ze wszystkich subregionów Małopolski. Są to osoby pracujące, w wieku powyżej 25 lat, które zakończyły edukację na poziomie liceum lub technikum. Inną grupą, która korzysta
ze wsparcia są osoby w wieku powyżej 50 lat, z różnym poziomem wykształcenia. W pierwszym etapie projektu odbywa się tzw. Bilans Kariery, czyli spotkanie z doradcą zawodowym. W efekcie spotkań powstaje portfolio z dotychczasowymi osiągnięciami oraz propozycją planu rozwoju. Kolejnym etapem
projektu jest wybór i realizacja bonów szkoleniowych na kursy językowe, kursy
prawa jazdy lub szkolenia komputerowe.

*kwota dla całego województwa

*statystyki na dzień 30.06.2018 r. uwzględniają wszystkie miejsca realizacji danego projektu
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Wybrane przykłady projektów beneficjentów znajdziecie Państwo w tej publikacji. Zachęcamy
do wzięcia udziału w kolejnych konkursach, w których do podziału będą pozostałe środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
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Nasz regionalny program operacyjny został zaplanowany tak, aby wspierać wszystkie najważniejsze dziedziny. To klucz do zrównoważonego rozwoju Małopolski. Co równie ważne, realizacja RPO WM 2014-2020 przebiega zgodnie z planem. Ogromną satysfakcją napawa mnie
fakt, że tak wiele udało już się zrobić. Dotychczas podpisaliśmy prawie 2 228 umów na łączną
kwotę dofinansowania unijnego ponad 6 miliardów złotych, co stanowi ponad połowę puli
wynoszącej ponad 12 miliardów zł.

Fundusze Europejskie 2014-2020 w podziale na poszczególne gminy [Suma wkładu UE na mieszkańca, ceny bieżące]*

Biały Dunajec

Znajdujemy się na półmetku obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. To dobra okazja
do pierwszych podsumowań. Dlatego oddajemy w Państwa ręce wydawnictwo, które prezentuje efekty naszych wspólnych działań. Znakomite pomysły mieszkańców, wsparte przez
środki unijne, którymi dysponuje samorząd województwa, przekładają się na realne projekty,
dzięki którym Małopolska cały czas się rozwija, a mieszkańcom żyje się coraz lepiej. Szczególną uwagę przykładamy do projektów gospodarczych i wieloletnich. To one sprawią, że za kilka
lat – gdy europejskich pieniędzy nie będzie już tak wiele – nasz region nadal będzie jednym
z liderów przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego.
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Autor zdjęć: Michał Skowronek
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Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Beneficjent: Prywatna Szkoła Języków Obcych i Niepubliczny Punkt
Przedszkolny „LIMBO” Gut Grażyna F.H.U. „GALA”

„LIMBO”

CHMURA EDUKACYJNA

Beneficjent: Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o.

„NIEBIESKA KOKARDKA”

Dla 4 dzieci z niepełnosprawnościami (w szczególności dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi) utworzone zostały w ramach projektu miejsca w przedszkolu
„Niebieska kokardka” w Nowym Targu. Dla dzieci przygotowana została dostosowana do specjalnych potrzeb sala zajęć, plac zabaw oraz
zaplanowano szereg zajęć dodatkowych – terapeutycznych. Ponadto
rozszerzona została oferta zajęć z terapii uwagi słuchowej dla wszystkich przedszkolaków. Projektem objętych zostało także 3 nauczycieli,
którzy podejmą kształcenie umożliwiające prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych.

Zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieci, pakiet zajęć dodatkowych
oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń wraz z organizacją placu
zabaw to główne zadania projektu realizowanego w dwóch placówkach – istniejącym już Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Limbo”
w miejscowości Ciche oraz nowopowstałej placówce w miejscowości
Czarny Dunajec. 20 dodatkowych miejsc zapewniających wychowanie
przedszkolne umożliwiło wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Beneficjent: Powiat tatrzański
Wartość projektu:
51 844 zł

Wartość projektu:
129 566 zł

Wysokość dofinansowania:
44 068 zł

Wysokość dofinansowania:
110 131 zł
Wartość projektu:
383 707 zł

Wysokość dofinansowania:
326 151 zł

Autor zdjęć: Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Zakopanem

Autor zdjęć: Prywatna Szkoła Języków Obcych i Niepubliczny Punkt
Przedszkolny „LIMBO” Gut Grażyna F.H.U. „GALA”



„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna platforma kształcenia na odległość z wykorzystaniem najnowszych
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Uczniowie w Małopolsce mogą pokonać barierę odległości i skorzystać z możliwości uczenia się od najlepszych specjalistów wykładających w wiodących krakowskich uczelniach wyższych.
Programem objętych jest 24 000 uczniów ze 130 szkół na terenie całego województwa. Nabywają oni nową wiedzę
z 10 obszarów tematycznych m.in. matematyki, chemii, biologii, budownictwa. Szkoły biorące udział w projekcie zostały
wyposażone w profesjonalny sprzęt elektroniczny, pozwalający w efektywny sposób prowadzić zajęcia on-line.

Beneficjent: Powiat suski

Autor zdjęć: Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o.

Beneficjent: CEZAR Sp. z o.o.

Beneficjent: Leszek Sępek Centrum Kształcenia

Dzięki realizacji projektu 45 dzieci z terenu gmin Jabłonka, Lipnica Wielka, Czarny Dunajec oraz Spytkowice ma zapewnione miejsca w żłobku.
Rodzice tych dzieci mogą powrócić do pracy lub rozpocząć nową po
przerwie związanej z urodzeniem dziecka, urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Projekt w szczególności dedykowany
jest rodzicom dzieci z niepełnosprawnością. Opieką żłobkową zostały
objęte dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. W ramach projektu dokonano adaptacji pomieszczeń, zakupu mebli, pomocy dydaktycznych,
zabawek, sprzętu i wyposażenia. Zatrudniona wykwalifikowana kadra
zapewnia opiekę na najwyższym poziomie.

OPIEKA ŻŁOBKOWA W JABŁONCE

45 dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym (24
dziewczynki i 21 chłopców) w wieku od 2,5 do 6 lat w ramach projektu ma zapewniony dostęp do wychowania przedszkolnego w nowo
otwartym integracyjnym przedszkolu w Ochotnicy Dolnej. Przedszkole
oferuje zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej oraz
szereg specjalistycznych zajęć dodatkowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. W ramach projektu dokonano adaptacji pomieszczeń budynku, zorganizowano plac zabaw oraz zakupiono pełne
wyposażenie sal dla dzieci i kuchni.

BAJKOLANDIA 3

Wartość projektu:
42 904 zł
Wysokość dofinansowania:
36 468 zł

Wartość projektu:
937 475 zł

Wysokość dofinansowania:
796 854 zł

Wartość projektu:
900 000 zł

Autor zdjęć: Zespół Szkół im. Walerego Goetla

Wysokość dofinansowania:
765 000 zł

Autor zdjęć: CEZAR Sp. z o.o.
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Autor zdjęć: Leszek Sępek Centrum Kształcenia
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Zdrowie i bezpieczeństwo - Chronimy to, co cenimy najbardziej

K

orzystamy z Funduszy, aby zapewniać mieszkańcom większy dostęp
do najnowocześniejszych badań,
sprzętu medycznego i miejsc ochrony
zdrowia. Inwestujemy w systemy zabezpieczeń przed klęskami żywiołowymi,
lepiej przewidujemy zagrożenia i szybciej na nie reagujemy.

Beneficjent: Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem

BLOK OPERACYJNY SZPITALA
W ZAKOPANEM

Realizacja projektu umożliwiła budowę dwukondygnacyjnego budynku, w którym mieści się blok operacyjny i centralna sterylizacja.
Budynek powstał w bezpośredniej bliskości głównego węzła komunikacyjnego budynków szpitala, dzięki czemu maksymalnie skrócono drogę transportu pacjentów pomiędzy Izbą Przyjęć i Oddziałem Intensywnej Terapii a Blokiem Operacyjnym. Zaprojektowane
pomieszczenia zostały wyposażone w wysokiej jakości sprzęt medyczny wraz z urządzeniami do komunikacji wideo, gwarantującymi
najwyższą jakość spośród dostępnych na rynku.

Wartość projektu:
19 178 255 zł

Wysokość dofinansowania:
10 000 000 zł

Autor zdjęć: Jacek Leśniewski

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Wartość projektu:
38 219 606 zł*

TELE-ANIOŁ

Wysokość dofinansowania:
32 486 665 zł*



Mieszkańcy Małopolski mogą poczuć się bezpieczniej. Ochotnicze
Straże Pożarne, które są bezcennym wsparciem zawodowych służb
ratowniczych zyskały nowe, specjalistyczne wyposażenie. Dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” 34 jednostki
OSP w całym województwie otrzymały nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze oraz systemy monitoringu środowiskowego (detektory wielogazowe). Pojazdy mogą jednorazowo przewieźć około
3 tony wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów.
Wyposażone są w najpotrzebniejszy sprzęt, m.in. autopompy, ledowe
maszty oświetleniowe, wyciągarki o sile uciągu 8 ton, a także zestaw
do łączności radiowej.

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA
– SAMOCHODY STRAŻACKIE

Beneficjent: Województwo Małopolskie
Dzięki Funduszom Europejskim projekt Tele-Anioł rozwija swoje skrzydła. Trafi pod nie 10 tysięcy niesamodzielnych osób z
całej Małopolski. Inicjatywa skierowana jest do tych, którzy z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego
wieku, powinni być objęci stałą opieką – a nie są, bo np. mieszkają sami. Wszyscy uczestnicy otrzymają opaski bezpieczeństwa
umożliwiające w nagłym wypadku automatyczne wezwanie pomocy. Urządzenia te wyposażone są także w dodatkowe funkcje:
czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna.

Wartość projektu:
23 922 473 zł*

Wysokość dofinansowania:
9 916 650 zł*

Autor zdjęć: Sylwia Piątek
*kwota dla całego województwa

Autor zdjęć: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
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*kwota dla całego województwa
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Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

D

zięki unijnym dotacjom lepiej
chronimy dziedzictwo Małopolski i sprawiamy, że jest bardziej
otwarte i atrakcyjne. Mieszkańcy zyskują nowe możliwości, by spędzać swój
wolny czas tak, jak lubią.

Wartość projektu:
6 285 402 zł

„ZIELONE SCHRONISKA”

Wysokość dofinansowania:
3 240 315 zł



Beneficjent: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Obszary górskie charakteryzują się największą liczbą odwiedzających je turystów. Bogate walory przyrodnicze i kulturowe, rozbudowane sieci szlaków turystycznych oraz strategicznie rozłożone schroniska tworzą doskonałe warunki do
pieszych wędrówek. Atrakcyjne na skalę międzynarodową pasmo górskie Beskidy-Gorce-Pieniny obejmujące obszary
Parków Narodowych: Popradzkiego, Babiogórskiego, Pienińskiego i Gorczańskiego stanowi kompleksowy markowy produkt aktywnej turystki w Małopolsce. W ramach projektu wykonano zarówno prace polegające na podniesieniu jakości
ogólnodostępnej oferty 11 schronisk górskich PTTK, jak i prace modernizacyjne i infrastrukturalne w zakresie ochrony
środowiska (modernizacja oczyszczalni ścieków, instalacja kolektorów słonecznych i pojemników do segregacji odpadów). Dodatkowe wyposażenie schronisk, wytyczenie tras zimowych w ich rejonach oraz zapewnienie nowych atrakcji
stanowią dodatkową zachętę do podejmowania wędrówek na górskich szlakach.

Autor zdjęć: Michał Skowronek
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Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

Beneficjent: Gmina Czorsztyn
Dzięki realizacji projektu w Rezerwacie Przyrody „Modrzewie” w Kluszkowcach została utworzona Ścieżka Przyrodniczo-Leśna, będąca elementem zabezpieczającym obiekty dziedzictwa przyrodniczego. Do
ścieżki prowadzą 3 drogi leśne, odpowiednio wyprofilowane, utwardzone i wyżwirowane w miejscach tego wymagających (jedna od strony miejscowości Mizerna, druga od ulicy Leśnej oraz trzecia od ulicy
Modrzewiowej). Ścieżka posiada trzy trasy dostosowane do potrzeb
oraz możliwości osób wstępujących na jej szlak, połączone ze sobą
dobrze oznakowanymi leśnymi ścieżkami tworząc swoisty zamykający się obwód. Dla potrzeb ochrony Rezerwatu opracowany został
również Plan Ochrony Rezerwatu, określający jego aktualny stan oraz
wskazujący wszelkie kierunki działania w przyszłości.

ŚCIEŻKA „MODRZEWIE”



Beneficjent: Miasto i Gmina
Szczawnica
Dzięki realizacji projektu Park został
poddany gruntownej modernizacji.
Opracowana koncepcja projektowa
wraz z wykonanymi pracami umożliwiła stworzenie nowego układu
kompozycyjnego alejek spacerowych
i placów parkowych. W ramach prac
wykonano nowe kwietniki, zieleńce,
nasadzenia roślinności ozdobnej oraz
zamontowano nowe oświetlenia. Powstałe nowe obiekty infrastruktury
technicznej (m.in. altany, plac zabaw,
ogród botaniczny), a także zupełnie
nowe elementy małej architektury
wzbogaciły przestrzeń Parku i nadały
mu nowy blask.

PARK DOLNY W SZCZAWNICY
Wartość projektu:
4 432 519 zł

Wysokość dofinansowania:
1 883 821 zł

Wartość projektu:
266 806 zł

Wysokość dofinansowania:
200 104 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek
Autor zdjęć: Miejski Ośrodek Kultury – Zamek

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Beneficjent: Gmina Rabka-Zdrój
Park Zdrojowy w Rabce-Zdroju jest wyjątkowym miejscem, którego
początki sięgają drugiej połowy XIX wieku. Park zlokalizowany jest
w centrum uzdrowiska i zajmuje powierzchnię 30 hektarów. Kompozycyjnie podzielony jest na dwie części o odmiennym charakterze
– część zachodnią tzw. strefę słońca, pełniącą funkcję reprezentacyjno-wypoczynkową oraz wschodnią tzw. strefę cienia o charakterze
spacerowo-refleksyjnym. W ramach projektu w Parku wybudowano
pijalnię, tężnię solankową, wykonano modernizację obiektu kiwajki na
źródle solankowym oraz kompleksowo zmodernizowano muszlę koncertową zlokalizowaną na terenie Starego Parku.

Wartość projektu:
7 045 754 zł

PARK ZDROJOWY

ZAMEK SUSKI



Beneficjent: Gmina Sucha Beskidzka

Wysokość dofinansowania:
3 994 187 zł

Autor zdjęć: Jacek Leśniewski
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Wartość projektu:
10 561 152 zł

Wysokość dofinansowania:
6 021 438 zł

Zamek w Suchej Beskidzkiej, magnacka rezydencja właścicieli dóbr
suskich uznawany jest za najcenniejszy zabytek sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej. Zamek oraz jego otoczenie wpisane
są do Rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. W ramach projektu zrealizowano prace konserwatorskie
i restauratorskie zgodne z opracowanym Programem prac. Wykonane zostały także roboty budowlane obejmujące wykonanie
kamiennych posadzek, nasadzenia drzew, wykonanie trawników
oraz przebudowano uzbrojenie podziemne w zakresie instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu.
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Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

Beneficjent: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem

MUZEUM TATRZAŃSKIE

Beneficjent: Gmina Miasto Zakopane

WILLA „CZERWONY DWÓR”

Muzeum Tatrzańskie jest jednym z najstarszych muzeów regionalnych
w Polsce. W ramach projektu pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz modernizacyjnymi wnętrz objęte zostały obiekty wpisane
do Rejestru zabytków województwa małopolskiego: Gmach Główny
Muzeum Tatrzańskiego, budynek Galerii Sztuki im. W. i J. Kulczyckich
oraz Muzeum Kornela Makuszyńskiego. W obiektach zaplanowano
nowe aranżacje przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych i recepcyjnych. Realizacja projektu ocali zabytki przed dalszą degradacją i utratą
funkcji kulturowych.

Budynek zabytkowej willi „Czerwony Dwór” zlokalizowanej przy ulicy
Kasprusie 27 w Zakopanem wpisany jest do Rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Prace zaplanowane w ramach projektu obejmują renowację budynku oraz jego wyposażenie
w meble i sprzęty zapewniające sprawne funkcjonowanie, przebudowę terenu wokół budynku, wykonanie prac związanych z wymianą
konstrukcji i pokrycia dachu w zniszczonych miejscach, wzmocnienie
i zabezpieczenie fundamentów obiektu, montaż nowych elementów
budowlanych (ścian, stropów, schodów), wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz prace konserwacyjne elewacji.

Wartość projektu:
13 254 737 zł

Wartość projektu:
6 875 534 zł

Wysokość dofinansowania:
7 999 932 zł

Autor (zdjęcie budynku): Pracownia architektoniczna ZDJ Architekci, mgr inż. arch. Zbigniew Radziewanowski
Autor (wizualizacja wnętrza): ASC STUDIO projektowania wnętrz Anna Skołożyńska-Cieciera

Autor zdjęć: Gmina Miasto Zakopane

Beneficjent: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem

Beneficjent: Gmina Stryszawa

Unikatowe dziedzictwo kulturowe Podhala wymaga szczególnej oprawy, zgodnej ze współczesnymi standardami rozwoju muzealnictwa.
Doskonale wiedzą o tym opiekunowie Muzeum Tatrzańskiego, którzy
realizując projekt przyczynili się do unowocześnienia wystaw i ekspozycji zlokalizowanych w obiektach Muzeum. Ponadto poprzez szereg
prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich budynki zostały
zabezpieczone i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Remonty i adaptacje oraz przebudowy objęły: Chałupę Sobczaków przy drodze do Rojów 6, Galerię Władysława Hasiora, Gmach
Głównego Muzeum oraz Willę „Oksza” w Zakopanem.

MUZEUM TATRZAŃSKIE

Budynek gospodarczy w miejscowości Stryszawa, wpisany do
Rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego został
poddany kompleksowej przebudowie wraz ze zmianą jego sposobu
użytkowania na funkcje turystyczno-kulturalne. Zgodnie z jego nowym
przeznaczeniem zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonano instalacje wewnętrzne, przyłącza sanitarne oraz utwardzono teren.
Nowy projekt ze względu na dotychczasową formę architektoniczną
budynku zakłada jak najmniejsze ingerencje w podstawowe parametru budynku. Wykonana przebudowa zachowała tradycyjną dla beskidzkiej architektury pierwszej połowy XX wieku formę.

Wartość projektu:
1 023 645 zł
Wartość projektu:
5 082 013 zł

Wysokość dofinansowania:
3 822 062 zł

BUDYNEK GOSPODARCZY
W STRYSZAWIE

Wysokość dofinansowania:
638 975 zł

Wysokość dofinansowania:
3 119 995 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek
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Autor zdjęć: Gmina Stryszawa

- 15 -

Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

Beneficjent: Gmina Nowy Targ

CENTRUM NARCIARSTWA
BIEGOWEGO

Ogólnodostępna turystyczna trasa narciarstwa biegowego w formie
pętli do odbywania wycieczek, wyposażona w urządzenia informacyjne, zapewniające jej bezpieczne przebycie niezależnie od poziomu umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych
warunkach pogodowych jest przedmiotem projektu realizowanego
przez Gminę Nowy Targ. Centrum Narciarstwa będzie stanowić doskonałe uzupełnienie oferty narciarstwa biegowego i turystycznego
tego obszaru. Projekt obejmuje budowę tras narciarskich, tras nartorolkowych, stadionu biegowego ze skumulowanymi, zróżnicowanymi
trasami oraz mostu nad drogą gminną, stanowiącego również część
tras przewidzianych w projekcie.

Wartość projektu:
11 064 146 zł

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ
Walory krajobrazowe miasta Nowy Targ stwarzają idealne warunki do
tworzenia nowej oferty turystycznej oraz rozwoju terenów rekreacyjnych. W ramach projektu istniejące zasoby tras narciarskich zlokalizowane w południowych obszarach miasta wokół Boru nad Czerwonem,
Boru Kombinackiego i lotniska zostaną w odpowiedni sposób przygotowane, a ich funkcjonowanie nie będzie uzależnione od warunków
atmosferycznych. Dodatkowo zakupiony został traktor wielofunkcyjny,
freza z przystawką do tyczenia tras biegowych, płyty do tyczenia śladów oraz armatka śnieżna z oprzyrządowaniem.

Wartość projektu:
1 387 957 zł

Wysokość dofinansowania:
1 829 853 zł

Autor zdjęć: Proj-Inwest Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych

Wysokość dofinansowania:
541 761 zł

Autor zdjęć: Gmina Miasto Nowy Targ

Beneficjent: Gmina Łącko

Beneficjent: Gmina Szaflary

Hala widowiskowo-sportowa w Łącku to profesjonalny obiekt treningowy położony u stóp górskich zboczy. W ramach projektu powstał
obiekt – pełnowymiarowa hala sportowa - z syntetyczną nawierzchnią
oraz trybunami zapewniającymi 644 miejsca siedzące. Obiekt przystosowany jest do rozgrywania gier zespołowych: piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, piłka ręczna, tenis. Zaprojektowane zaplecze sanitarno-socjalne dla zawodników, obsługi oraz widzów, a także pomieszczenia techniczne i magazynowe sprawiają, że obiekt jest atrakcyjnym
miejscem do organizacji zgrupowań przygotowawczych klubów zarówno latem, jak i zimą.

Wartość projektu:
11 074 924 zł

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

3 nowe obiekty rekreacyjno-edukacyjne oraz obiekty małej architektury powstają w miejscowościach Bańska Niżna, Zaskale i Bór. Place
rekreacyjne dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością, przystosowane do zajęć ruchowych o celach edukacyjnych, rekreacyjnych
oraz informacyjnych. Siłownie zewnętrzne, ścieżki do marszobiegu,
obiekty rekreacyjne, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, miejsca widokowe z lunetą i torem rowerowym oraz atrakcje dla dzieci
i urządzona zieleń stanowią świetną alternatywę spędzania wolnego
czasu dla wszystkich mieszkańców.

OBIEKTY REKREACYJNE

Wysokość dofinansowania:
2 944 912 zł
Wartość projektu:
897 403 zł

Wysokość dofinansowania:
605 666 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek
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Autor zdjęć: Gmina Szaflary
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Komunikacja - Przyspieszamy, bo cenimy czas

W

iemy, że czas jest zbyt cenny,
aby tracić go w korkach. Wykorzystujemy Fundusze Unijne
na rozwój transportu publicznego, sieci
dróg, autostrad i ścieżek rowerowych, by
po Małopolsce przemieszczać się coraz
szybciej i bezpieczniej. Mieszkańcy zyskują wybór, jakim środkiem transportu
chcą docierać do celu.

Wartość projektu:
41 477 947 zł

OBWODNICA ZEMBRZYC

Wysokość dofinansowania:
35 256 255 zł



Beneficjent: Województwo Małopolskie
W ramach projektu w ciągu drogi wojewódzkiej numer 956 Biertowice–Sułkowice–Zembrzyce wybudowana została jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa obwodnica Zembrzyc wraz z dwoma drogami serwisowymi, dwoma dwupoziomowymi przejazdami gospodarczymi oraz podwieszanym mostem na rzece Skawa. Powstała droga przebiega po
południowej stronie miejscowości, a jej głównym zadaniem jest odciążenie ruchu samochodowego w jej centrum. Zaprojektowane w ten sposób obejście stanowi także element ochraniający Zembrzyce przed wodami burzowymi spływającymi
z terenów pobliskich wzgórz.

Autor zdjęć: Zarząd Dróg Wojewódzkich
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Komunikacja - Przyspieszamy, bo cenimy czas

Beneficjent: Powiat Tatrzański
Przebudowa drogi powiatowej o numerze K1651 w miejscowościach
Nowe Bystre i Suche obejmująca prace remontowe dotychczasowej nawierzchni drogi oraz poboczy, montaż barier drogowych, znaków drogowych, wykonania oznakowania poziomego jezdni wraz z szeregiem prac
przygotowawczych (m.in. wycinka drzew i krzaków, odwodnienie pasa
drogowego, remont przepustów drogowych, pogłębienie rowów) wpływa
nie tylko na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców, ale również w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia
uciążliwości związanych z ruchem drogowym w miejscowościach, przez
które przebiega droga. Poprzez realizację inwestycji zwiększona została
dostępność powiatu, co pozwala utrzymać jakość życia mieszkańców
oraz tworzy warunki do kontynuowania rozwoju gospodarczego.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
CZARNY DUNAJEC-PORONIN

Wartość projektu:
7 805 572 zł

Beneficjent: Gmina Miasto Zakopane

CENTRUM PRZESIADKOWE
NA KASPROWY WIERCH

W ramach projektu zaplanowano budowę dwupoziomowego węzła
przesiadkowego w Kuźnicach oraz utworzenie połączenia rowerowego na trasie dworzec kolejowy - Kuźnice. Plac w Kuźnicach zostanie
przebudowany – zostanie utworzona pętla komunikacyjna i parkingi
dla rowerów zapewniające 59 miejsc postojowych, a także zainstalowany system transportowy, który usprawni zarządzanie ruchem
lokalnym oraz dostęp do węzła przesiadkowego w Kuźnicach. Realizacja inwestycji obejmuje również utworzenie drogi rowerowej łączącej Kuźnice z dworcem, która będzie prowadzić ulicą Przewodników
Tatrzańskich, a następnie Bulwarami Słowackiego i ulicą Sienkiewicza.
Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2020.

Wysokość dofinansowania:
3 470 190 zł

Autor zdjęć: Jacek Leśniewski

Beneficjent: Powiat Nowotarski

MOST NA DUNAJCU

W ramach projektu zrealizowano inwestycję w ciągu drogi powiatowej
numer K1636 Krościenko–Szczawnica polegającą na przebudowie
istniejącego mostu oraz na wzniesieniu nowego, równoległego mostu względem już istniejącego. Konstrukcja i wygląd architektoniczny
nowego obiektu jest identyczna z dotychczas istniejącym. Na nowym
obiekcie poprowadzony został ruch samochodowy w kierunku centrum Krościenka nad Dunajcem, natomiast na moście przebudowywanym ruch w kierunku Szczawnicy wraz z dwukierunkową ścieżką
rowerową. Ścieżka prowadzi do ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż bulwarów Dunajca.
Wartość projektu:
14 694 431 zł

Wysokość dofinansowania:
9 716 897 zł

Autor zdjęć: Gmina Miasto Zakopane

Beneficjent: Gmina Miasto Zakopane

Wysokość dofinansowania:
8 449 998 zł
Autor zdjęć: Jacek Leśniewski

„INTELIGENTNY SYSTEM
STEROWANIA RUCHEM”

Wartość projektu:
19 287 482 zł

Beneficjent: Województwo Małopolskie
W powiatach: nowotarskim i tatrzańskim, od Chabówki po Zakopane,
na drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych stanęło ponad
130 elektronicznych urządzeń, ułatwiających podróżowanie mieszkańcom i turystom. Urządzenia mierzące natężenie ruchu, kamery i stacje
meteorologiczne prowadzą stały monitoring i nieprzerwanie analizują
sytuację na drogach. Dzięki temu, na świetlnych tablicach drogowych
pojawiają się informacje o czasie przejazdu na danej trasie. Monitorowane są też drogi w kierunku Chyżnego i Czarnego Dunajca, Krościenka
i Szczawnicy, Białki i Bukowiny Tatrzańskiej.

Wartość projektu:
4 226 515 zł

Mieszkańcy Podhala mają powody do radości. Dzięki realizacji projektu po wielu latach oczekiwań budynek dworca PKP zostanie gruntownie wyremontowany. Inwestycja, na którą tyle lat czekali Zakopiańczycy pozwoli na odrestaurowanie części budynku dworca głównego
oraz sąsiadującego budynku dawnej przychodni. Zaplanowane prace
obejmują pierwsze piętro oraz poddasze budynku. Projekt obejmuje utworzenie nowoczesnej biblioteki, w której można będzie popracować korzystając z komputera, poczytać czy zrelaksować się przed
podróżą, utworzenie komfortowej poczekalni, kas biletowych oraz
punktów handlowych i gastronomicznych. Nowy projekt dworca jest
nowoczesny, estetyczny, a przede wszystkim funkcjonalny i przyjazny
dla turystów odwiedzających stolicę Tatr.

Wartość projektu:
15 654 336 zł

Wysokość dofinansowania:
5 159 551 zł

Wysokość dofinansowania:
3 169 887 zł

Autor zdjęć: Gmina Miasto Zakopane

Autor zdjęć: Zarząd Dróg Wojewódzkich
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Przedsiębiorczość - Pomagamy tworzyć lepsze produkty i usługi

T

worzymy dobry klimat do rozwoju
przedsiębiorczości w Małopolsce.
Wykorzystujemy Fundusze, aby pomagać przedsiębiorcom rozwijać biznes.
Stawiamy na innowacje i konkurencyjność. Zyskujemy coraz lepsze i bardziej
wyspecjalizowane produkty i usługi,
z których wszyscy korzystamy. Tym, którzy marzą o własnej firmie, dajemy szansę na dobry start.

Beneficjent: GENA Katarzyna Zaręba
Firma Gena to producent pięknych i luksusowych produktów skórzanych. Tworzone z najwyższą dbałością o jakość materiałów i wykonania akcesoria i odzież łączą innowacyjność mody z tradycyjnym rzemiosłem. Projekt realizowany przez markę Gena polegał na
wdrożeniu Strategii działalności międzynarodowej. Realizacja Strategii obejmowała udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz szereg usług doradczych ze strony specjalistycznych firm w zakresie jej przygotowania.
Realizacja projektu umożliwiła wzmocnienie pozycji marki na rynkach międzynarodowych, nawiązanie trwałych relacji biznesowych,
prezentację i promocję tworzonych produktów oraz ich eksport na
rynki zagraniczne.

GENA

Wartość projektu:
382 087 zł

Wysokość dofinansowania:
177 893 zł

Autor zdjęć: GENA Katarzyna Zaręba

Beneficjent: JMP SPORTS WEAR Spółka Cywilna, Piróg Jan,
Piróg Krystian, Piróg Magdalena

Wartość projektu:
421 163 zł

DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA

Wysokość dofinansowania:
172 135 zł



Beneficjent: Dubiel Vitrum Spółka Jawna
Krajowy lider w zakresie produkcji i sprzedaży luster oraz eksporter wyrobów ze szkła – Przedsiębiorstwo Dubiel Vitrum –
dzięki realizacji projektu planuje rozwój działalności międzynarodowej swojej firmy. Zamierzeniem przedsiębiorstwa jest
wejście na rynek włoski z ofertą luster łazienkowych LED oraz luster bez oświetlenia, a także wprowadzenie tych luster na
rynek francuski i umocnienie swojej pozycji na rynku niemieckim. Te trzy kraje – Niemcy, Francja i Włochy – cechują się
najwyższym potencjałem nabywczym spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, a obecność na nich produktów firmy
Dubiel Vitrum gwarantuje spółce sukces ekonomiczny.

Firma JMP z Szaflar specjalizuje się od 25 lat w produkcji odzieży narciarskiej dla szkół i klubów narciarskich, stacji narciarskich
oraz firm i klientów indywidualnych. Realizowany przez przedsiębiorstwo projekt polegał na opracowaniu i wdrożeniu Strategii
działalności międzynarodowej na zagranicznych rynkach: austriackim, francuskim, niemieckim, słoweńskim, włoskim i szwajcarskim.
Opracowana przez zewnętrznego wykonawcę Strategia obejmowała specjalistyczne usługi doradcze związane z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej świadczone przez zewnętrznych
doradców oraz udział w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.

Wartość projektu:
343 785 zł

JMP SPORTS WEAR

Wysokość dofinansowania:
139 750 zł

Autor zdjęć: JMP SPORTS WEAR Spółka Cywilna
Autor zdjęć: Dubiel Vitrum Spółka Jawna
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Przedsiębiorczość - Pomagamy tworzyć lepsze produkty i usługi

EXTRAWEEL



Beneficjent: EXTRAWHEEL Sp. z o.o.

Wartość projektu:
122 016 zł

Autor zdjęć: Extrawheel

Extrawheel to producent jedynej na świecie
przyczepki rowerowej skonstruowanej na jednym, pełnowymiarowym kole rowerowym,
funkcjonującej również jako koło zapasowe do
roweru. Firma jest pomysłodawcą tego wynalazku, a model sprzedażowy przyczepki jest
zarejestrowany jako wzór przemysłowy w Chinach, Tajwanie, USA i krajach Unii Europejskiej.
Tysiące podróżników z całego świata potwierdziło zalety tego urządzenia. Aby poważnie
zaistnieć na globalnym rynku firma dzięki realizacji projektu zamówi nowe wzory przemysłowe i w ten sposób wprowadzi do sprzedaży
kolejne, innowacyjne modele przyczepek rowerowych oparte na autorskich pomysłach, z których jeden chce opatentować. Przyczyni się to
do zwielokrotnienia obrotów firmy oraz umożliwi ekspansję na nowe, międzynarodowe rynki.

Wysokość dofinansowania:
89 280 zł


Beneficjent: AMAL II Spółka Jawna Zadora Matuszczyk
Beneficjent: Firma Waluś – Maria Kozłowska i Henryk Kozłowski sp. j.

PENSJONAT CROSNA SPA

W ramach realizacji projektu w Krościenku nad Dunajcem powstał
pensjonat świadczący kompleksową ofertę turystyczną, obejmującą nie tylko nocleg i wyżywienie, ale również specjalnie przygotowane dla klientów atrakcyjne formy rekreacji. Do dyspozycji gości
oddane zostały do użytku jacuzzi, sauna i solarium. W obiekcie zlokalizowano salę konferencyjną dla 40 osób wyposażoną w sprzęt
audio-wideo, oferującą pełną obsługę spotkań biznesowych.

Wartość projektu:
3 320 302 zł

Producent mebli AMAL II z Tarnawy Dolnej specjalizuje się w produkcji
bukowych mebli dziecięcych. Oferowane przez przedsiębiorstwo produkty są ekologiczne, produkowane z najwyższej jakości materiałów,
a dodatkowo są ponadczasowe i bardzo trwałe. Projekt realizowany
przez firmę polegał na wdrożeniu Strategii działalności międzynarodowej oraz budowaniu pozycji liczącego się gracza na rynkach: szwedzkim, hiszpańskim, węgierskim i bułgarskim. Zaplanowane w Strategii
działania pozwoliły na zwiększenie konkurencyjności spółki, nawiązanie nowych kontaktów handlowych i wzrost przychodów firmy oraz
umożliwiły zaprezentowanie oferty na tle konkurencji.

AMAL II

Wysokość dofinansowania:
921 501 zł
Wartość projektu:
290 740 zł

Wysokość dofinansowania:
134 560 zł

Autor zdjęć: Jacek Leśniewski
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Autor zdjęć: AMAL II Spółka Jawna Zadora Matuszczyk
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Ochrona środowiska - Dbamy o czyste środowisko

T

roszczymy się o środowisko i chcemy poprawić jego jakość. Fundusze
pomagają nam to zrobić. Wymiana
starych pieców na bardziej ekologiczne,
modernizacja energetyczna budynków,
to nieliczne przykłady działań, które
poprawiają jakość życia mieszkańców.
Nasza świadomość ekologiczna stale rośnie. Stajemy się w kraju liderem działań, poprawiających stan powietrza, którym oddychamy.

INSTALACJA SOLARNA



Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Wartość projektu:
393 653 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Instalacja solarna w postaci 115 sztuk kolektorów słonecznych zainstalowanych na
dachu budynku Szpitala jest wykorzystywana
do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz
wody w basenie rehabilitacyjnym. Zastosowanie tego typu rozwiązania znacznie obniża koszty związane z ogrzewaniem wody.
Nieograniczone źródło energii słonecznej
pozwala ogrzać wodę w basenie do temperatury optymalnej dla pacjentów.

Wysokość dofinansowania:
334 582 zł


Beneficjent: Gmina Ochotnica Dolna
Dwa budynki jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej oraz Szkoła Podstawowa
im. Ks. Twardowskiego w Tylmanowej dzięki realizacji projektu przeszły termomodernizację energetyczną. W obiektach zamontowano
nowe, ekologiczne piece, przeprowadzono remonty budowlane
w pomieszczeniach kotłowni, zamontowano nowe grzejniki z zaworami oraz wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zastosowanie takich rozwiązań przyczyni się do likwidacji niskiej
emisji, co w małopolskich gminach ma bardzo istotne znaczenie.

Wartość projektu:
649 160 zł

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH

Wysokość dofinansowania:
383 502 zł

Beneficjent: Powiat Nowotarski
Mieszczący się przy ulicy Królowej Jadwigi w Nowym Targu, czterokondygnacyjny budynek „Domu Nauczyciela” dzięki realizacji
projektu przeszedł kompleksowy remont wraz z modernizacją
energetyczną. W ramach prac w obiekcie został wymieniony dach,
budynek ocieplono i wykonano na nim nową elewację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach przeprowadzonej
modernizacji, której został poddany system grzewczy zamontowano nowoczesny piec gazowy oraz zainstalowano grzejniki posiadające zawory termostatyczne.

Wartość projektu:
1 607 356 zł

Wysokość dofinansowania:
475 512 zł

Autor zdjęć: Gmina Ochotnica Dolna
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MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
„DOMU NAUCZYCIELA”

Autor zdjęć: Powiat nowotarski
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HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

Numer i nazwa
Priorytety/Działania/Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naboru

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

lipiec 2018

70 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE (Priorytet 9)
Usługi społeczne i zdrowotne (Działanie 9.2)
Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
(Poddziałanie 9.2.1)

sierpień 2018

B. wdrożenie programów
zdrowotnych ukierunkowanych
na rozwiązywanie problemów
dzieci i młodzieży

24 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE (Priorytet 9)
Usługi społeczne i zdrowotne (Działanie 9.2)
Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
(Poddziałanie 9.2.1)

sierpień 2018

C. wsparcie dla tworzenia
i/lub działalności placówek
wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży

31 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

GOSPODARKA WIEDZY (Priorytet 1)
Małopolskie centra innowacji (Działanie 1.3)

wrzesień 2018

A. infrastruktura instytucji
otoczenia biznesu
– ośrodków innowacji

26 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA (Priorytet 3)
Strefy aktywności gospodarczej (Działanie 3.1)
Strefy aktywności gospodarczej – SPR
(Poddziałanie 3.1.2)

wrzesień 2018

A. tworzenie nowych lub
rozbudowa istniejących SAG

114 mln

Zarząd
Województwa
Małopolskiego

wrzesień 2018

A. opracowanie i wdrażanie
strategii / planu działalności
międzynarodowej
przedsiębiorstwa
B. wdrażanie strategii / planu
działalności międzynarodowej
przedsiębiorstwa

5 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

A. wymiana źródeł
ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych
(biomasa i paliwa gazowe)
B. rozwój sieci ciepłowniczych

11 mln

PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA (Priorytet 3)
Umiędzynarodowienie małopolskiej
gospodarki (Działanie 3.3)
Aktywność międzynarodowa małopolskich
MŚP (Poddziałanie 3.3.2)
REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
(Priorytet 4)
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
(Działanie 4.4)
Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
(Poddziałanie 4.4.2)
RYNEK PRACY (Priorytet 8)
Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności
zawodowej (Działanie 8.6)
Programy zdrowotne (Poddziałanie 8.6.2)

WIEDZA I KOMPETENCJE (Priorytet 10)
Rozwój kształcenia ogólnego (Działanie 10.1)
Wsparcie uczniów zdolnych
(Poddziałanie 10.1.5)

wrzesień 2018

wrzesień 2018

A. wdrażanie krajowych
programów zdrowotnych
dotyczących rozwoju profilaktyki
nowotworowej w kierunku
wykrywania raka jelita grubego,
szyjki macicy i piersi

wrzesień 2018

A. przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja obiektów
infrastrukturalnych z przeznaczeniem
na cele społeczne,
B. budowa, przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury
C. działania prowadzące do
ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów
D. zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na cele społeczne
E. modernizacje, renowacje
budynków użyteczności publicznej
poprawiające ich estetykę
zewnętrzną
F. modernizacje, renowacje części
wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych
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27 mln

5 mln

wrzesień 2018

C. rozwój uzdolnień oraz
pogłębianie zainteresowań
i aktywności edukacyjnej
uczniów

25 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

październik 2018

A. infrastruktura badawcza
w jednostkach naukowych

42 mln

Zarząd
Województwa
Małopolskiego

RYNEK PRACY (Priorytet 8)
Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności
zawodowej (Działanie 8.6)
Programy zdrowotne (Poddziałanie 8.6.2)

październik 2018

B. wdrożenie programów
zdrowotnych dotyczących
chorób będących istotnym
problemem zdrowotnym
regionu

3 mln

Wojewódzki Urząd
Pracy

PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA (Priorytet 3)
Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP
(Działanie 3.4)
Bony na doradztwo (Poddziałanie 3.4.5)

październik 2018

A. bon na specjalistyczne
doradztwo

41 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

GOSPODARKA WIEDZY (Priorytet 1)
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
(Działanie 1.2)
Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw (Poddziałanie 1.2.1)

listopad 2018

B. projekty celowe MŚP
obejmujące prace B+R wraz
z wdrożeniem

232 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

listopad 2018

A. tworzenie oraz rozwój
Centrów Kompetencji
Zawodowych
B. rozwijanie oferty szkół
i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe,
kształcących uczniów ze
specjalnymi potrzebami

29 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

listopad 2018

A. tworzenie oraz rozwój
Centrów Kompetencji
Zawodowych
B. rozwijanie oferty szkół
i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe,
kształcących uczniów ze
specjalnymi potrzebami

124 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
(Priorytet 4)
Zrównoważony transport miejski (Działanie 4.5)
Niskoemisyjny transport miejski – SPR
(Poddziałanie 4.5.2)

listopad 2018

A. tabor na potrzeby transportu
zbiorowego
B. integracja różnych środków
transportu oraz obsługa
podróżnych
C. organizacja i zarządzanie
ruchem

29 mln

Zarząd
Województwa
Małopolskiego

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA (Priorytet 7)
Transport kolejowy (Działanie 7.2)
Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR
(Poddziałanie 7.2.4)

listopad 2018

A. integracja transportu
kolejowego z innymi środkami
transportu zbiorowego

36 mln

Zarząd
Województwa
Małopolskiego

grudzień 2018

A. promocja postaw
przedsiębiorczych
B. profesjonalizacja usług
doradczych IOB

34 mln

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości

GOSPODARKA WIEDZY (Priorytet 1)
Infrastruktura badawcza sektora nauki
(Działanie 1.1)

A. promocja oferty
gospodarczej regionu
B. wsparcie małopolskich MŚP
w ekspansji na rynki zewnętrzne
C. promocja innowacyjności
D. wsparcie procesu
inwestycyjnego w regionie

PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA (Priorytet 3)
Umiędzynarodowienie małopolskiej
gospodarki (Działanie 3.3)
Promocja gospodarcza Małopolski
(Poddziałanie 3.3.1)

WIEDZA I KOMPETENCJE (Priorytet 10)
Rozwój kształcenia ogólnego (Działanie 10.1)
Wsparcie uczniów zdolnych (Poddziałanie
10.1.5)

Zarząd
Województwa
Małopolskiego

Wojewódzki Urząd
Pracy

Zarząd
Województwa
Małopolskiego

WIEDZA I KOMPETENCJE (Priorytet 10)
Rozwój kształcenia zawodowego (Działanie 10.2)
Kształcenie zawodowe uczniów –ZIT
(Poddziałanie 10.2.1)

WIEDZA I KOMPETENCJE (Priorytet 10)
Rozwój kształcenia zawodowego (Działanie 10.2)
Kształcenie zawodowe uczniów –SPR
(Poddziałanie 10.2.2)

PRZEDSIEBIORCZA MAŁOPOLSKA (Priorytet 3)
Promocja postaw przedsiębiorczych oraz
potencjał IOB (Działanie 3.2)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- 29 -
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SUBREGION PODHALAŃSKI
Opracowanie:
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Michał Skowronek
Dane liczbowe dotyczące projektów podano na dzień 30 czerwca 2018 r.
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