
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
 

Małopolska stawia na rozwój umiejętności matematycznych 

i informatycznych, znajomość języków obcych, 

przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się przez całe 

życie. Budowanie dobrze wykształconego społeczeństwa 

możliwe jest dzięki oferowaniu nauki na najwyższym 

poziomie. Unijne fundusze na edukację w Małopolsce to 205 

mln euro. 

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.  

SILNY FUNDAMENT WIEDZY PROCENTUJE W PRZYSZŁOŚCI 

Nowe unijne środki zapewnią większy dostęp dzieci do żłobków i przedszkoli. Pozwoli im to na lepszy 
start na kolejnych etapach edukacji oraz ułatwi rodzicom organizowanie życia prywatnego 
i zawodowego. Dzieci i młodzież  skorzystają m.in. z dodatkowych zajęć edukacyjno-wyrównawczych, 
korekcyjnych czy logopedycznych. Dofinansowany zostanie zakup wyposażenia oraz pomocy 
dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych. Duży nacisk kładziony będzie na 
wspieranie uczniów uzdolnionych oraz rozwijanie ich zainteresowań. Organizowane będą także 
zajęcia przygotowujące uczniów do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach. 

POSTAW NA DOBRY ZAWÓD 

Kształcenie zawodowe uczniów przekłada się na odpowiedni start na rynku zatrudnienia. Dlatego 
uczniowie szkół zawodowych będą mogli zdobywać kwalifikacje w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy. Doradztwo zawodowe będzie ukierunkowane na aktywne 
poszukiwanie etatu, ponieważ istotne jest ciągłe zdobywanie i aktualizowanie kwalifikacji oraz 
umiejętność dostosowywania się do potrzeb rynku zatrudnienia. Dorośli myślący o przebranżowieniu 
będą mogli podnieść lub zmienić swoje kompetencje zawodowe. 

 



 

 

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA  

To markowy projekt Małopolski, którego innowacyjność polega na wykorzystywaniu w edukacji 
nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w różnych obszarach tematycznych. 
Uczelnie wyższe współpracując ze szkołami ponadgimnazjalnymi, m.in. w zakresie wysokiej jakości 
komunikacji multimedialnej, wykorzystują ją podczas zajęć z uczniami. Małopolska Chmura 
Edukacyjna działa od kilku lat, a nowe środki unijne będą nadal wspierać realizowane w jej ramach 
przedsięwzięcia. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 organy  prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego 
 organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe 
 placówki oświatowe  

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 X. „Wiedza i kompetencje” 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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