
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
 

Dobry stan środowiska naturalnego to gwarancja wysokiego 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. 

W najbliższych latach województwo przeznaczy na ochronę 

środowiska 138 mln euro, pochodzących ze środków unijnych. 

NOWE ROZDANIE, NOWE PIENIĄDZE 

Prawie 3 mld euro na rozwój regionu to efekt kilkumiesięcznych negocjacji Zarządu Województwa 
Małopolskiego z Komisją Europejską, daje nam to drugie – po województwie śląskim – miejsce pod 
względem wysokości unijnego wsparcia. Oznacza to także kwotę o niemal 1 mld euro wyższą od tej, 
którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.  

BEZPIECZEŃSTWO MAŁOPOLAN ZALEŻY OD RÓWNOWAGI W PRZYRODZIE 

Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego Małopolski, związanego z okresowymi, 
naturalnymi klęskami  żywiołowymi, takimi jak powodzie, osuwiska czy susze, będzie  jednym 
z głównych działań w sferze ochrony środowiska w regionie. Z drugiej strony konieczne jest także 
zachowanie równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów 
naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych dla przyrody czynników. 

OPŁACA SIĘ INWESTOWAĆ W ŚRODOWISKO 

Retencjonowanie wody, zabezpieczenia przed osuwiskami, rozwój systemów wczesnego reagowania 
i ratownictwa, ochrona zasobów wodnych, a także gospodarka wodno-kanalizacyjna, to działania 
związane z bezpieczeństwem ekologicznym  mieszkańców, które będą uwzględniane w procesie 
przyznawania środków. Wsparcie zostanie udzielone na inwestycje, które obejmą m.in. budowę 
zbiorników małej retencji i oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie wód opadowych, kompleksową 
rozbudowę sieci kanalizacyjnych, a także renaturalizację rzek i potoków. 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

Ograniczenie wytwarzania odpadów i zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 
poprzez systemy segregacji i ponownego wykorzystania - to jedno z głównych ekologicznych wyzwań 
dzisiejszego świata. Działania pomocowe skierowane będą na realizację projektów polegających na 
selektywnym zbieraniu nieczystości komunalnych, m.in. recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych 
i papieru, wdrażaniu systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, a także 
tworzeniu punktów selektywnego zbierania śmieci. 



 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 jednostki samorządu terytorialnego 
 administracja rządowa 
 spółki wodne 
 przedsiębiorcy 
 organizacje pozarządowe  

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 

Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl;  
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10;  
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78;  
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32;  
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12  

Pytaj o: priorytet V. „Ochrona środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020  

Bądź na bieżąco: www.fundusze.malopolska.pl 

Funpage na Facebooku: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 
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