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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 subregionie sądeckim łączny poziom
dofinansowania unijnego sięga:
930 MLN PLN*

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.

Realizujemy łącznie:

Drodzy Małopolanie!

862 projekty

Leszek Zegzda
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
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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]*
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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.

Beneficjent: Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

KLUCZEM DO SUKCESU
- AKTYWIZACJA ZAWODOWA!

Wartość projektu:
1 995 503 zł
Wysokość dofinansowania:
1 696 178 zł

Dzięki projektowi można dotrzeć do osób będących w trudnej sytuacji na
rynku pracy i zarazem opracować dla nich indywidualną ścieżkę aktywizacji
zawodowej. Wiąże się to z nabyciem nowych kompetencji, które są dostosowane do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy na konkretnych
specjalistów. Beneficjenci projektu mogą liczyć na poradnictwo zawodowe
i psychologiczne, a także kursy zawodowe i staże w przedsiębiorstwach.
Jedną z opcji jest również dofinansowanie nowego stanowiska pracy w firmie, która przyjmie osobę bezrobotną.

Autor zdjęć: Michał Skowronek

*statystyki na dzień 30.06.2018 r. uwzględniają wszystkie miejsca realizacji danego projektu
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Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Beneficjent: Województwo Małopolskie/I LO w Limanowej

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA



Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy
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.

KIERUNEK KARIERA

Wartość projektu:
60 125 481 zł*

Wysokość dofinansowania:
50 766 663 zł*



„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.

Wartość projektu:
60 125 481 zł*

Wartość projektu:
1 484 879 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Mieszkańcy Podegrodzia zagrożeni wykluczeniem społecznym, podopieczni Ośrodka Pomocy oraz osoby z niepełnosprawnościami otrzymali szansę na nowe życie. Dzięki kursom, stażom oraz szkoleniom
i indywidualnym spotkaniom zyskują nie tylko nowe umiejętności zawodowe, ale także wsparcie w codziennych czynnościach.

Wysokość dofinansowania:
50 766 663 zł*

Autor zdjęć: Powiat Gorlicki

Wysokość dofinansowania:
1 262 147 zł

Wartość projektu:
3 463 070 zł

Wysokość dofinansowania:
2 943 610 zł

Autor zdjęć: Powiat Gorlicki

UCZYMY SIĘ AKTYWNIE

Beneficjent: Gmina Ropa
Dzięki dotacji szkoła podstawowa i gimnazjum otrzymały nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt edukacyjny. Wyposażono pracownie do
nauczania przedmiotów ścisłych i matematyki. Kadra nauczycielska została przeszkolona w zakresie korzystania z nowoczesnych
technologii informacyjnych oraz stosowania metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych. W sumie z dofinansowania
korzysta około 435 osób.



Głównym celem projektu jest podniesienie
kompetencji zawodowych uczniów poprzez
kursy, szkolenia oraz płatne staże i praktyki,
zwiększające ich szanse na zatrudnienie po
zakończeniu edukacji oraz nauczycieli poprzez
utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych. Dzięki dotacji możliwe jest stworzenie warunków dydaktycznych zbliżonych do
rzeczywistego środowiska pracy oraz wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami.

Autor zdjęć: Gmina Podegrodzie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

Wartość projektu:
1 209 581 zł

Wysokość dofinansowania:
1 028 144 zł

Autor zdjęć: Gmina Ropa
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INWESTUJEMY
W ZAWODOWCÓW

Wysokość dofinansowania:
2 144 979 zł

*kwota dla całego województwa
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*kwota dla całego województwa

Beneficjent: Powiat Gorlicki

Wartość projektu:
2 523 504 zł

Beneficjent:
Beneficjent:Powiat
PowiatGorlicki
Gorlicki

MÓJ ZAWÓD MOJA PRZYSZŁOŚĆ
Autor zdjęć: I LO w Limanowej

RAZEM ŁATWIEJ - AKTYWIZACJA
OSÓB ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Beneficjent: Gmina Podegrodzie – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podegrodziu
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LOKOMOTYWA - NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLA W MAŁOPOLSCE



Beneficjent: Rafał Leśniak „Małopolskie
Centrum Edukacji”

Wartość projektu:
1 778 746 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Małopolskie Centrum Edukacji wybudowało
przedszkola na terenie Nowego Sącza, Krzeszowic i Bochni. Dzięki uniwersalnemu projektowaniu i przebudowie lokali, przedszkola są
dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami,
a zatrudnienie odpowiedniej kadry pozwala
na wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń. Nowe przedszkola oferują poza kształceniem na poziomie edukacji przedszkolnej
zgodnym z podstawą programową, również
szereg zajęć dodatkowych, które wspomagają
prawidłowy rozwój przedszkolaków i zwiększają ich szanse na sukcesy edukacyjne na kolejnych poziomach kształcenia.

Wysokość dofinansowania:
1 511 546 zł


PODNIESIENIE JAKOŚCI
EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Beneficjent: Gmina Łabowa
Najmłodsi w gminie Łabowa nie muszą martwić się o miejsca w przedszkolach. Dzięki realizowanemu projektowi utworzono 40 nowych
miejsc w oddziale przedszkolnym. Swoją ofertę działań dodatkowych
dla 65 dzieci poszerzyły też inne placówki, a nauczyciele mogli podnieść swoje umiejętności zawodowe. Dofinansowanie objęło remont
i wyposażenie pomieszczeń, a także przyczyniło się do funkcjonowania nowych oddziałów przedszkolnych przez okres 12 miesięcy.

Wartość projektu:
1 315 440 zł

WESOŁE
PRZEDSZKOLAKI
W ŁĄCKU

Wartość projektu:
820 162 zł

WSPARCIE
PRZEDSZKOLI KLUCZEM
DO PRZYSZŁOŚCI

Wysokość
dofinansowania:
697 138 zł

Wartość projektu:
225 725 zł
Wysokość
dofinansowania:
191 757 zł

Beneficjent: Gmina Sękowa
Beneficjent: Gmina Łącko

Gmina Sękowa myśli o swoich najmłodszych mieszkańcach
i dlatego podjęła się realizacji projektu, dzięki któremu powstało
nowe przedszkole dla 25 dzieci. Oprócz codziennej opieki i zabawy najmłodsi mogą skorzystać z zajęć dodatkowych, podczas
których rozwijają swoje umiejętności poznawcze, motorykę
i uczą się nowych rzeczy. W projekcie nie zapomniano również
o nauczycielach, którzy uczestnicząc w kursach, szkoleniach,
warsztatach i studiach podyplomowych, podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

Uczy, bawi, rozwija. Wychowanie przedszkolne to jeden z najważniejszych etapów edukacyjnych każdego dziecka. Dla
przedszkolaków z Łącka powstał nowy oddział przedszkolny.
Fundusze Europejskie zapewniły utworzenie i wyposażenie
oddziału, a także zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz szkolenia
dla nauczycieli.

Wysokość dofinansowania:
1 118 124 zł

Autor zdjęć: Gmina Łabowa
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Autor zdjęć: Gmina Łącko

Autor zdjęć: Gmina Sękowa
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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.
MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE


Beneficjent: Małopolska Organizacja Turystyczna
Muzyka Zaklęta w Drewnie to cykl koncertów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, który jest propozycją na spędzenie letnich weekendów w ciekawy sposób. Każdego roku przez 12 kolejnych tygodni, w 4 kościołach wpisanych na listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz wybranych obiektach na Szlaku
Architektury Drewnianej odbywają się koncerty. Program wyjątkowo różnorodny - oprócz
muzyki dawnej proponuje również współczesne brzmienia, a także daje możliwość obejrzenia widowisk tanecznych czy misteriów scenicznych.

Wartość projektu:
784 336 zł
Wysokość dofinansowania:
392 168 zł



Autor zdjęć: Małopolska Organizacja Turystyczna

MODERNIZACJA MIEJSKIEGO
OŚRODKA KULTURY

Beneficjent: Miasto Nowy Sącz

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS
SZTUKI WOKALNEJ IM. A. SARI W NOWYM SĄCZU

Wartość projektu:
1 355 123 zł
Wysokość dofinansowania:
349 930 zł



W Miejskim Ośrodku Kultury powstały kameralna sala teatralna, sala
konferencyjna i studio nagrań, a wiele pomieszczeń zostało zmodernizowanych. Dotacja pozwoliła także na zakup nowoczesnego sprzętu,
m.in. plazmowego ekranu wielkoformatowego wraz z nagłośnieniem
do przekazu transmisji z sali widowiskowej i kameralnej. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskali miejsce integracji społecznej i możliwość aktywnego wpływania na rozwój miasta regionu.

Beneficjent: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Festiwal odbywa się od 1985 r. i od tego czasu zdobył już sporą popularność i wysoką renomę. Program Festiwalu i Konkursu
obejmuje 7 wydarzeń: Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny, Koncert muzyki dawnej, Spektakl teatralny "Maria Callas. Master
Class" oraz kilkuetapowy Konkurs im. Ady Sari. Uczestników w spodziewanej liczbie ok. 60 osób z około 8 - 12 krajów świata
ocenia międzynarodowe jury, złożone m. in. z dyrektorów oper europejskich. W projekcie wykorzystane są nowe technologie
m.in transmisja online z Konkursu na stronie www.adasari.pl oraz transmisja na dużym ekranie w centrum Nowego Sącza
przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu:
5 179 064 zł

Wysokość dofinansowania:
3 771 988 zł

Autor zdjęć: Piotr Droździk. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
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Autor zdjęć: Jacek Leśniewski

- 11 -

Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

Beneficjent: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

REWITALIZACJA CZARNEJ MŁAKI

Czarna Młaka to malowniczy staw górski i zarazem pomnik przyrody, znajdujący się pomiędzy Powroźnikiem a Muszyną w Beskidzie
Sądeckim. Staw powstał kilkaset lat temu w sposób naturalny, gdy
niecka (powstała w wyniku osunięcia się góry) została wypełniona wodą. Realizacja unijnego projektu na obszarze Czarnej Młaki
pozwala na powstrzymanie jej zaniku, a tym samym bezpowrotnej utraty unikatowego w skali kraju pomnika przyrody. Co ciekawe, w tych rejonach zamieszkuje między innymi traszka karpacka
i kumak górski, staw otaczają stare jodły, a lustro wody Czarnej Młaki pokryte jest glonami.

Wartość projektu:
462 751 zł

REWALORYZACJA
OBSZARU ZDROJOWEGO


Beneficjent: Gmina Piwniczna Zdrój
Projekt umożliwił rewaloryzację terenu zdrojowo-uzdrowiskowego oraz kompleksowe
zagospodarowanie bulwarów nad Popradem
i urokliwego otoczenia Pijalni Wód Mineralnych.
Udostępniono amfiteatr na około 250 miejsc
siedzących z muszlą koncertową oraz urządzono tereny zielone. W centrum Parku Zdrojowego powstał plac zabaw dla dzieci, stworzono wielofunkcyjny plac kamienny w formie
pola szachowego oraz wybudowano elementy
małej architektury. Ze środków projektu utworzono także Gminny Park Leśny, a mieszkańcy
i turyści mogą korzystać z plaży, pola namiotowego i przystani flisackiej.

Wysokość dofinansowania:
393 338 zł

Autor zdjęć: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Wartość projektu:
6 416 814 zł

Autor zdjęć: Kamil Bańkowski

Wysokość dofinansowania:
4 408 024 zł


ZAMEK W RYTRZE

Autor zdjęć: Gmina Piwniczna Zdrój

SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY
W NOWYM SĄCZU

Beneficjent: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Sądecki Park Etnograficzny położony jest na obszarach o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa kulturalnego. Dzięki dotacji wykonano
prace konserwatorskie i remontowe obejmujące między innymi sektor lachowski, góralski, zabytkową chrzcielnicę. Projekt dofinansuje
również montaż kompleksowego, dekoracyjnego systemu oświetlenia
parkowego, systemu telefonicznego czy monitoringu.



Beneficjent: Gmina Rytro

Wartość projektu:
2 051 794 zł

Wysokość dofinansowania:
1 538 845 zł

Wykonanie kompleksowej renowacji zamku oraz częściowej jego
rekonstrukcji, odtworzenie bramy wjazdowej, mostu zwodzonego czy nadbudowanie baszty o około dwa metry, to tylko niektóre
prace, na które Fundusze Europejskie zapewniły środki. Niezwykły
Zamek w Rytrze wymagał działań konserwatorskich ze względu
na uszkodzenia powstałe w trakcie pożaru oraz naturalnej erozji.
Dzięki tym pracom Zamek nadal można określać mianem jednej
z głównych atrakcji turystycznych gminy Rytro.

Wartość projektu:
3 233 881 zł

Wysokość dofinansowania:
1 865 003 zł

Autor zdjęć: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
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Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

Wartość projektu:
1 520 612 zł

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA
„NA STAWACH”

Wysokość dofinansowania:
1 292 520 zł



Beneficjent: Gmina Stary Sącz
Niezwykła ścieżka przyrodnicza zlokalizowana jest na terenach zalewowych Dunajca i Popradu. W tych rejonach znajdują się
siedliska łabędzi i bobrów. Budowa ścieżki pozwoliła ochronić miejsca bytowania tych niezwykłych zwierząt, a teren został
udostępniony dla zwiedzających w sposób neutralny i bezpieczny dla ekosystemu. Na trakt składają się dwa krzyżujące się ze
sobą drewniane pomosty oraz dwa punkty obserwacyjne. Z projektu zakupiono również gniazda lęgowe, które zamontowano
w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.

Autor zdjęć: Gmina Stary Sącz
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Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

DOM ZDROJOWY
W ŻEGIESTOWIE
ZDROJU

Wartość projektu:
5 405 795 zł

Wartość projektu:
19 152 765 zł

Wysokość
dofinansowania:
2 054 268 zł

REWITALIZACJA
MIASTA LIMANOWA

Wysokość
dofinansowania:
11 912 364 zł

Beneficjent: Urząd Gminy i Miasta Limanowa
Rewitalizacja Miasta Limanowa urzeczywistniła się dzięki dotacji. Kilkuetapowa inwestycja polegała na modernizacji głównej
płyty Rynku i rozbudowie Centrum Informacji Turystycznej.
Zwiększyła się ilość miejsc do wypoczynku, a także dostępność
obiektu dzięki nowym miejscom parkingowym. Pojawiły się elementy małej architektury oraz zieleni. Uporządkowano ok. 4 ha
terenów zielonych na terenie gminy, które zostały podzielone
na trzy funkcjonalne części: Park Miejski wraz z Dworem Marsów, obszar wzdłuż potoku Jabłonieckiego oraz teren z istniejącym basenem i placem zabaw. Zwieńczeniem inwestycji była
budowa dwupoziomowego parkingu przy ul. Ks. Łazarskiego,
który pomieści 270 pojazdów.

Beneficjent: Cechini Żegiestów-Zdrój Główny Sp. z o.o
Powróćmy jak za dawnych lat. Zabytkowy Dom Zdrojowy w Żegiestowie odzyska swoją świetność z okresu międzywojennego. Uzdrowisko zostanie rozbudowane o kolejne budynki,
w których będą mieściły się m.in. basen, gabinety lekarskie, gabinety do masażu oraz sale wyposażone w nowoczesny sprzęt
terapeutyczny.



Beneficjent: Słotwiny Arena Sp. z. o. o
Niemal 900 metrów wysokości i prawie kilometr długości posiada
specjalnie skonstruowana trasa przyrodniczo - edukacyjna wznosząca się stopniowo do góry, podpierana przez 18 wież wsporczych i 87 słupów, prowadząca do wieży widokowej w koronach
drzew lasów Jaworzyny Krynickiej. Zamontowane w obiekcie instalacje edukacyjne dają możliwość poznania okolicznej przyrody
i historii regionu. Dodatkową atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, mierząca 60 metrów długości zjeżdżalnia. Turyści rozpoczną „spacery w chmurach” prawdopodobnie pod koniec 2018 r.

WIEŻA WIDOKOWA W KORONACH DRZEW
Wartość projektu:
15 700 956 zł

Wysokość dofinansowania:
3 600 000 zł

Autor zdjęć: Cechini Żegiestów-Zdrój Główny” Sp. z o.o

Autor zdjęć: Słotwiny Arena Sp. z. o. o

Beneficjent: Gmina Krynica-Zdrój
Dzięki dotacji historyczne Centrum Krynicy zostało przekształcone
w nowoczesną przestrzeń publiczną, zachowując przy tym wszystkie walory swojego zabytkowego charakteru. Powstały nowoczesne
wnętrza urbanistyczne, funkcjonalnie powiązane z architekturą krajobrazu, podkreślające unikatowe w skali kraju wartości przestrzenno-kulturalne, które jednocześnie pozwalają w tej przestrzeni rozwijać
funkcje uzdrowiskowe. Rewitalizacja objęła w sumie 1,76 ha bulwarów. Renowacją objęto również serce krynickiego uzdrowiska – Park
im. Mieczysława Dukieta.

Wartość projektu:
15 702 413 zł

REWITALIZACJA KRYNICY ZDROJU

REWITALIZACJA PARKU
STRZELECKIEGO
W NOWYM SĄCZU

Autor zdjęć: Urząd Gminy i Miasta Limanowa

Wartość projektu:
53 092 481 zł
Wysokość
dofinansowania:
27 427 589 zł

ROZBUDOWA
LODOWISKA
W MUSZYNIE

Wartość projektu:
3 340 353 zł
Wysokość
dofinansowania:
1 778 819 zł

Beneficjent: Miasto Nowy Sącz
Beneficjent: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rewitalizacja objęła prawie 10 ha powierzchni miasta. Teren
został zagospodarowany z uwzględnieniem wielu funkcji. Powstały nowe drogi dojazdowe z parkingami, alejki parkowe
z oświetleniem, elementy małej architektury, amfiteatr, pawilon
parkowy, place zabaw dla dzieci z wyposażeniem, pętla gimnastyczna wyposażona w elementy do ćwiczeń, plac wodny i wiele innych atrakcji. Zmodernizowano również amfiteatr z widownią, która pomieści 4 tys. widzów. Mogą się tu odbywać nie
tylko koncerty, ale także pokazy w ramach kina plenerowego
wyposażonego w laserowe projektory i ekrany pneumatyczne.

W zimie lodowisko, latem korty tenisowe. Nowe lodowisko
w Muszynie dzięki nowemu zadaszeniu, które pozwala na wykorzystanie obiektu w warunkach zróżnicowanej pogody i pór
roku, będzie nie tylko bardziej funkcjonalne, ale także pięknie
wkomponuje się w krajobraz. Mieszkańcy i turyści odwiedzający region będą mogli dodatkowo skorzystać z skateparku
i ścieżki spacerowej.

Wysokość dofinansowania:
10 599 129 zł

Autor zdjęć: Gmina Krynica-Zdrój
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Autor zdjęć: Wizualizacja: Labolatorium Architektury – Anna Małek.
Główny Projektant: dr inż. arch. Paweł Murańczyk

Autor zdjęć: Wizualizacja: Labolatorium Architektury – Anna Małek.
Główny Projektant: dr inż. arch. Paweł Murańczyk
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Przedsiębiorczość - Pomagamy tworzyć lepsze produkty i usługi

SILENCIUM PIOTR SAŁEK

Beneficjent: Silencium Piotr Sałek
W ramach innowacyjnego projektu powstała koncepcja wzornicza
produktów nowej kolekcji haute couture, dzięki czemu możliwe jest
tworzenie ekskluzywnej biżuterii. Każdy element i wzór kolekcji został
drobiazgowo zaprojektowany, również z wykonaniem prototypów
wzorniczych. Skrupulatna analiza rynku pozwoliła na odejście od produkcji biżuterii klasycznej i codziennej na rzecz tworzenia produktów
wyjątkowych i spektakularnych. Odpowiednia strategia marketingowa
przyczyniła się także do sukcesu całego przedsięwzięcia.

Wartość projektu:
98 750 zł

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.

GABINET DIAGNOZY I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
I PEDAGOGICZNEJ „LOGOSTACYJKA”

Autor zdjęć: Silencium Piotr Sałek

Beneficjent: Aquaforest Sp. z. o. o.

Wartość projektu:
1 500 000 zł
Wysokość dofinansowania:
1 275 000 zł



Wysokość dofinansowania:
88 875 zł

AQUAFOREST

Aquaforest jest producentem innowacyjnych artykułów zoologicznych, w tym nowego Aktywnego Biologicznego Wkładu Filtracyjnego.
Ekspansję produktu na nowe rynki zagraniczne amerykański i niemiecki umożliwiła przygotowana strategia eksportowa. Firma skorzystała ze środków europejskich na fachowe doradztwo w zakresie
opracowania koncepcji marki oraz promocję swoich produktów na
targach Interzoo w Norymberdze.

Beneficjent: Miasto Nowy Sącz/Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu/Gabinet Diagnozy
i Terapii Logopedycznej i Pedagogicznej „LOGOSTACYJKA”.
W ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy” powstał Gabinet Diagnozy i Terapii
Logopedycznej i Pedagogicznej „LOGOSTACYJKA”. W placówce przeprowadza się diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych obejmującą wczesną interwencję zapobiegającą wadom wymowy,
korektę wad wymowy, terapię dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, afazją, alalią, autyzmem, zespołem Aspergera i zespołem Downa.

Wartość projektu:
133 750 zł

Wysokość dofinansowania:
60 630 zł

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

Beneficjent: Gmina Krynica Zdrój

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.

VELO KRYNICA

Małopolska realizuje największy w Polsce projekt budowy tras rowerowych. Już za kilka lat rowerzyści będą mogli skorzystać z prawie 1000 kilometrów dobrze oznakowanych ścieżek, które połączą
najciekawsze turystycznie i przyrodniczo miejsca w regionie. Planowany termin zakończenia projektu to 2020 r. Jednak już teraz
do dyspozycji miłośników dwóch kołek zostało oddanych ponad
300 km tras o najwyższym europejskim standardzie. W ramach VELOKRYNICA została wybudowana i oznakowana ścieżka rowerowa
o długości 12,06 km. Inwestycja wiedzie Bulwarami Dietla, nad potokiem Kryniczanka, od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do końca
ulicy Ebersa, z uwzględnieniem fragmentu ulicy Granicznej, a następnie w kierunku południowym, aż do Powroźnika, położonego
w gminie Muszyna.

Wartość projektu:
6 187 782 zł

Wysokość dofinansowania:
3 712 670 zł

Autor zdjęć: Zarząd Dróg Wojewódzkich UMWM
Autor zdjęć: Gmina Podegrodzie

OBWODNICA PODEGRODZIA

Wartość projektu:
3 403 243 zł

ŚCIEŻKA ROWEROWA W ŁĄCKU

Wysokość dofinansowania:
2 123 913 zł





Beneficjent: Gmina Podegrodzie

Beneficjent: Gmina Łącko
Mieszkańcy i turyści korzystają z nowej, ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Dzięki dotacji wybudowano trasę biegowo – rowerową, siłownię zewnętrzną, a także zatrudniono animatora kultury fizycznej i turystyki.
Wybudowane obiekty są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wózków dziecięcych.

Wartość projektu:
51 000 000 zł

Wysokość dofinansowania:
43 350 000 zł

Inwestycja umożliwiła sprawny i szybki przejazd z ominięciem
centrum miejscowości Brzezna, Stadła i Podegrodzie. Powstanie
obwodnicy przekierowało codzienny ruch setek tirów z centrum
miejscowości na obrzeża, co dla wielu mieszkańców było udręką.
To jedna z ważniejszych lokalnych inwestycji drogowych obejmująca powstanie 6,4 km drogi, czterech skrzyżowań, trzech mostów,
chodników i oświetlenia.

Autor zdjęć: Gmina Łącko
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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.

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI I ZARZĄDZANIA
NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA

Beneficjent: Miasto Nowy Sącz
Nowy system łączności i zarządzania to jeden z pierwszych tego
typu systemów na szczeblu powiatu, wykorzystywany do działań
z zakresu zarządzania kryzysowego. System stanowi alternatywny
środek komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, działań zapobiegawczych i akcji
ratowniczych, zwłaszcza w trudnych warunkach, takich jak: brak zasilania w energię elektryczną, brak dostępu do sieci internetowej
oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wartość projektu:
248 797 zł

Wysokość dofinansowania:
164 215 zł

Autor zdjęć: Urząd Miasta Nowego Sącza

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
w Nowym Sączu

Wartość projektu:
23 922 473 zł*

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA
– SAMOCHODY STRAŻACKIE

Wysokość dofinansowania:
9 918 677 zł*



Beneficjent: Województwo Małopolskie
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 otrzymało 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.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU

Modernizacja szpitala objęła kompleksowy remont u wyposażenie
wielu jednostek szpitala. Dzięki dotacji wybudowano między innymi nowoczesny pawilon ginekologiczno – położniczy, w którym
zapewniona jest kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży, matką
z dzieckiem i noworodkiem. W budynku powstał oddział ginekologiczno – położniczy, neonatologii z intensywną terapią, ginekologii
onkologicznej, poradnia ginekologiczna oraz poradnia wad rozwojowych dzieci. W zmodernizowanym pawilonie mieszczącym się przy
ul. Kuźnica powstały dwa nowe oddziały: rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz geriatrii. Do tego budynku przeniesiono też oddziały: psychiatryczny oraz pulmunologiczny. Ponadto w ramach projektu zmodernizowano Zespół Poradni Specjalistycznych przy Alei Wolności.
Wyremontowane obiekty wyposażono również w udogodnienia dla
niepełnosprawnych, takie jak specjalistyczne podnośniki.

Wartość projektu:
49 230 337 zł

Wysokość dofinansowania:
36 591 298 zł
Autor zdjęć: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

*kwota dla całego województwa

Autor zdjęć: Sylwia Piątek
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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.

Wartość projektu:
6 255 512 zł

MIASTO LIMANOWA

Wysokość dofinansowania:
3 696 092 zł



Beneficjent: Miasto Limanowa
Dzięki dotacji, dziewięć budynków użyteczności publicznej, takich jak żłobki, szkoły oraz Urząd Gminy, poprawiło komfort
nauki i pracy poprzez modernizację w zakresie wymiany urządzeń grzewczych, docieplenia ścian czy wymiany okien.
Istniejące systemy grzewcze zastąpiono nowoczesnymi urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej oraz zainstalowano instalacje fotowoltaiczne.

Autor zdjęć: Michał Skowronek
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Ochrona środowiska - Dbamy o czyste środowisko

SZKOŁA PODSTAWOWA
W TYMBARKU
Beneficjent: Gmina Tymbark
Bardziej estetyczna, przyjazna dla środowiska i tańsza w utrzymaniu
- w takiej szkole. W takiej szkole nawet lekcje matematyki mają ciepły
wizerunek. Obiekt wyposażono m.in. w nowoczesną instalację fotowoltaiczną na dachu, docieplono ściany, przegrody zewnętrzne oraz
wymieniono okna i drzwi.



Beneficjent: Gmina Gródek nad Dunajcem
Jest taniej, ładniej i bardziej ekologicznie. Z dofinansowania na termomodernizację skorzystała Gmina Gródek oraz mieszkańcy i odwiedzający ją turyści. Dzięki
dotacji docieplono ściany zewnętrzne i stropy budynku
gminy, wymieniono oświetlenie i zamontowano nową,
bardziej wydajną instalację grzewczą. Projekt wpływa na
poprawę jakości powietrza.

URZĄD GMINY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM
Wartość projektu:
654 894 zł

Wysokość dofinansowania:
322 930 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Wartość projektu:
877 310 zł

Wysokość dofinansowania:
432 038 zł

Autor zdjęć: Gmina Tymbark

MIASTO I GMINA
UZDROWISKOWA MUSZYNA

Beneficjent: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Dziesiątki szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych obiektów
znajdujących się w Małopolsce zyskało nowe oblicze. Wśród nich
także te z terenu Gminy Muszyna: budynek Szkoły Podstawowej
w Jastrzębiku, budynek świetlicy w Andrzejówce i budynek przedszkola w Szczawniku. W obiektach wykonano szereg prac mających
na celu zmniejszenie strat ciepła w budynku i poprawę komfortu
nauki i pracy. Projekt wpływa na poprawę jakości powietrza.

GMINA CHEŁMIEC
Beneficjent: Gmina Chełmiec

Wartość projektu:
778 465 zł

W ramach projektu szkoły w Chełmcu zostały ocieplone. Uczniowie.
zyskali komfortowe warunki do nauki, a gmina – znaczne oszczędności w ich utrzymaniu. Projekt wpływa na poprawę jakości powietrza.

Wysokość dofinansowania:
435 892 zł
Autor zdjęć: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ŁĄCKO, ZAGORZYN I KICZNIA

Wartość projektu:
5 296 256 zł

Beneficjent: Gmina Łącko
Strategiczny i przygotowany na bardzo wysokim poziomie projekt
docieplenia trzech szkół na terenie Gminy Łącko zajął pierwsze
miejsca na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania.
W ramach inwestycji m.in. wyremontowano kotłownie, wymieniono
instalacje grzewcze, docieplono budynki szkolne czy wymieniono
okna i zainstalowano odnawialne źródła energii. Projekt wpływa na
poprawę jakości powietrza.

Wysokość dofinansowania:
1 754 507 zł

Wartość projektu:
3 271 921 zł
Autor zdjęć: Gmina Chełmiec
Autor zdjęć: Gmina Łącko
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Wysokość dofinansowania:
1 499 838 zł

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 -

MYŚLI O TOBIE

SUBREGION SĄDECKI
Opracowanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
Zespół Komunikacji Marketingowej Funduszy Europejskich
Zdjęcie okładki:
Piotr Droździk
Dane liczbowe dotyczące projektów podano na dzień 30 czerwca 2018 r.
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