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Przedsiębiorczość - Pomagamy tworzyć lepsze produkty i usługi

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.

Dolnośląskie

0,5
0

T

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

2014-2020
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Wielkopolskie

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 KOM łączny poziom
dofinansowania unijnego sięga:
2052 MLN PLN*
Realizujemy łącznie:

Drodzy Małopolanie!

1238 projektów

Wojciech Kozak
Wicemarszałek 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]*

Biskupice
Bochnia
Bochnia - gmina wiejska
Charsznica
Czernichów
Dobczyce
Drwinia
Gdów
Gołcza
Igołomia-Wawrzeńczyce
Iwanowice
Jerzmanowice-Przeginia
Kłaj
Kocmyrzów-Luborzyca
Koniusza
Koszyce
Kozłów
Kraków
Krzeszowice
Książ Wielki
Lipnica Murowana
Liszki
Lubień
Łapanów
Michałowice
Miechów
Mogilany
Myślenice
Niepołomice
Nowe Brzesko
Nowy Wiśnicz
Pałecznica
Pcim
Proszowice
Raciechowice
Racławice
Radziemice
Rzezawa
Siepraw
Skała
Skawina
Słaboszów
Słomniki
Sułkowice
Sułoszowa
Świątniki Górne
Tokarnia
Trzciana
Wieliczka
Wielka Wieś
Wiśniowa
Zabierzów
Zielonki
Żegocina

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.

EMSON - MAT

Wartość projektu:
123 000 zł
Wysokość dofinansowania:
90 000 zł

Beneficjent: TOMASZ ZIĘTEK EMSON-MAT
Emson-mat z siedzibą w Skawinie to producent innowacyjnych urządzeń z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, który wprowadza na rynek nowy rodzaj
turbiny wiatrowej. Dzięki dotacji firma przeprowadziła szereg badań symulacyjnych, których efektem było określenie wytrzymałości statycznej i dynamicznej nowego urządzenia. Zaletą produkowanych turbin o pionowej osi obrotu
są m.in. cichsza praca, a brak łopat nie powoduje kolizji z ptakami.

Autor zdjęć: TOMASZ ZIĘTEK EMSON-MAT

*statystyki na dzień 30.06.2018 r. uwzględniają wszystkie miejsca realizacji danego projektu
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Beneficjent: Vitroform Sp. z o.o.

VITROFORM SP. Z O. O

Vitroform zajmuje się kompleksową obróbką szkła. Produkty dostarczane przez firmę z miejscowości Cichawa (gmina Gdów) pozwalają zrealizować najbardziej wymagające projekty budowlane,
wyposażenia wnętrz, gastronomiczne, transportowe oraz reklamowe. Przedsiębiorstwo skorzystało z profesjonalnego doradztwa
obejmujące analizę potrzeb biznesowych, zdobywanie nowych
klientów i skracanie okresów produkcji. Vitroform wdrożył dzięki dotacji udoskonaloną metodę zarządzania przedsiębiorstwem
opartą o ideę tzw. Lean Management. Polega ona na optymalizacji
zużycia dostępnych zasobów produkcyjnych w celu osiągnięcia najlepszych efektów.

Wartość projektu:
26 753 zł

Beneficjent: LAVAVISION RAFAŁ PETRYNIAK
Urządzenie krakowskiej firmy łączy zalety tradycyjnej podłogi interaktywnej z funkcjami,
które oferują tablice dotykowe. Rozwiązanie
edukacyjne pozwalające w niezwykły sposób
łączyć naukę ze świetną zabawą, zawierające
szereg aplikacji edukacyjnych dostosowanych
do wieku oraz możliwości psychofizycznych
dziecka na danym etapie rozwoju. Zastosowanie pisaków interaktywnych pozwoliło na stworzenie zestawu naprawdę skomplikowanych
i złożonych aplikacji wymagających dokładności
i wysoce rozwiniętej małej motoryki ciała. Jednocześnie umożliwiło tworzenie gier i zabaw
nieograniczonych pod względem merytorycznym oraz ich poziomu zaawansowania.

Wysokość dofinansowania:
19 575 zł

Autor zdjęć: Vitroform Sp. z o.o.

Wartość projektu:
36 654 zł

Wysokość dofinansowania:
26 820 zł

Firma DISKUS Polska z Wieliczki od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Jest ona związana głównie z zagadnieniami usuwania
danych z nośników takich jak: dyski SSD, pendrive czy też bardzo rozpowszechnionych urządzeń mobilnych. Dzięki dotacji firma rozbudowała swój Dział Badawczo – Rozwojowy o profesjonalne laboratorium
do analizy zależności elektrycznych, co pozwoli realizować nowe projekty, takie jak np. demagnetyzer Prodevice ASM120 służący do bezpowrotnego niszczenia danych cyfrowych.



LAVAVISION

Autor zdjęć: Scandia Cosmetics

Beneficjent: DISKUS POLSKA Sp. z o.o.

DISKUS POLSKA SP. Z O.O.

Wartość projektu:
1 134 765 zł

Wysokość dofinansowania:
882 354 zł


Wartość projektu:
1 989 140 zł

Wysokość dofinansowania:
889 900 zł

Autor zdjęć: DISKUS POLSKA Sp. z o.o.
Autor zdjęć: Bartłomiej Boba Mesa

Wartość projektu:
116 850 zł

Wysokość dofinansowania:
85 500 zł

Autor zdjęć: LAVAVISION RAFAŁ PETRYNIAK

Beneficjent: MedApp S.A

SCANDIA COSMETICS

Nowoczesne technologie medyczne to przyszłość każdego pacjenta. Dzięki produktom firmy MedApp pacjenci mogą z łatwością rejestrować swoje badania i zapisywać je w smartfonach i tabletach.
Inteligentne algorytmy pozwolą wykryć szereg nieprawidłowości
zdrowotnych w zarejestrowanych wynikach i odpowiednio wcześnie
zaalarmować pacjenta lub lekarza. Przedsiębiorstwo skorzystało
z fachowego doradztwa w zakresie wymogów nowego rynku zbytu,
jakim jest rynek amerykański. MedApp nie tylko nabył wiedzę jak dostosować swoją produkcję i przygotować niezbędne dokumenty, ale
również wziął udział w targach medycznych w USA.



Beneficjent: SCANDIA COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDAPP S.A

MESA



Niepołomicka firma Scandia Cosmetics to firma o wieloletniej tradycji wytwarzania kosmetyków, stale rozwijająca linie swoich produktów. Oferta firmy wzbogaciła
się o serię 20 nowych specyfików, takich jak innowacyjne kremy z masłem shea oraz mydła, kremy i peelingi
z ekstraktami kwiatów i owoców. Wprowadzenie produktów na rynek wiąże się z przeprowadzeniem szczegółowych badań i atestów, na które przedsiębiorstwo
zyskało dofinansowanie. Analizy potwierdziły wysoką
jakość kosmetyków – rozpoczęto seryjną produkcję.

Wartość projektu:
448 999 zł

Beneficjent: BARTŁOMIEJ BOBA MESA

Wysokość dofinansowania:
182 520 zł

Elektroniczny instruktor doskonalenia techniki prowadzenia pojazdów z zakresu bezpieczeństwa,
płynności i ekojazdy tzw. Road Line Support (RLS) ma na celu dostarczenie innowacyjnego narzędzia wpływającego w istotny sposób na poprawę płynności jazdy i bezpieczeństwo na drogach.
RLS powstało na bazie doświadczeń pilota rajdowego Bartłomieja Boby. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii geoinformacyjnych i komunikacyjnych jest osobistym, elektronicznym instruktorem jazdy. Kierowca mając precyzyjną informację zwrotną musi pracować nad prawidłową
techniką i wyrobieniem nawyku płynnej jazdy podczas kursów doskonalących.
Autor zdjęć: MedApp S.A
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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:
5 784 421 zł

PARKI KRAJOBRAZOWE MAŁOPOLSKI

Wysokość dofinansowania:
4 827 683 zł



Beneficjent: Województwo Małopolskie
Małopolskie Parki Krajobrazowe stanowią niezliczone bogactwo ciekawych gatunków roślin i zwierząt. Na obszarach wszystkich
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzone są działania, które przyczyniają się do poprawy bioróżnorodności i jej ochrony. W szczególny sposób dotyczą one gatunków objętych ścisłą ochroną oraz siedlisk (chronionych i zagrożonych).
Projekt ma również na celu wyeksponowanie walorów krajobrazowych, co z pewnością umożliwi budowa infrastruktury sprzyjającej rozwojowi ruchu turystycznego. Oprócz bogactwa przyrodniczego obszar Parków: „Dolinki Krakowskie” oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego jest bardzo wartościowy z punktu widzenia kulturowego. Działania podejmowane w ramach
projektów polegają na opracowaniu projektów planów ochrony wyżej wymienionych Parków oraz uruchomienia i utrzymania
publicznego systemu informacyjno-edukacyjnego.

Autor zdjęć: Michał Skowronek
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Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi



Beneficjent: Muzeum Podgórza
- oddział Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa
Muzeum Podgórza to wyjątkowe
miejsce, dokumentujące historię
jednej z najciekawszych dzielnic Krakowa. Wystawy i działalność edukacyjna to tylko część aktywności tego
ośrodka. Kunsztowna architektura
i funkcja integrująca lokalną społeczność sprawia, że Muzeum Podgórza
staje się obowiązkowym punktem
na mapie atrakcji kulturowych Krakowa. Wraz z unijnym wsparciem
możliwe było przystosowanie starego
zabytkowego budynku do potrzeb
nowoczesnych ekspozycji. Na parterze i pierwszym piętrze usytuowano
pomieszczenia ekspozycyjne m.in.
wystawę stałą „Miasto pod kopcem
Kraka”. Na poziomie piwnic powstały
dwie sale edukacyjne, sanitariaty oraz
pomieszczenie magazynowe.

MUZEUM PODGÓRZA

Wartość projektu:
7 916 932 zł

Wysokość dofinansowania:
4 171 843 zł

HOLENDERKA

Storczyki, to jedne z najpiękniejszych i najliczniej ubarwionych kwiatów na świecie. Swoim wyglądem zachwycają ludzi na całym świecie.
Wyjątkowa kolekcja ponad 350 gatunków znajduje się w zabytkowej
szklarni „Holenderka” na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przebudowany i zmodernizowany
dzięki unijnemu wsparciu obiekt zapewnia zwiedzającym całoroczny dostęp do różnych odmian storczyków pochodzących z całego
świata. Odpowiednia wilgotność i temperatura, energooszczędne
rozwiązania, rozmieszczenie kolekcji na specjalnych stołach, a także
zmodernizowane wnętrze zapewniają doskonałe warunki do życia
tych kwiatów o bardzo zróżnicowanym kształcie i ubarwieniu.

Wartość projektu:
4 815 481 zł

Wysokość dofinansowania:
4 042 949 zł

Autor zdjęć: Uniwersytet Jagielloński
Autor zdjęć: Michał Skowronek

Autor zdjęć: Michał Skowronek

KOPIEC KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Wita Uniejów

SANKTUARIUM W UNIEJOWIE

Sanktuarium w Uniejowie to zabytkowy obiekt położony w historycznej stolicy Zakonu Bożogrobców. Dekretem Biskupa Kieleckiego kościół stał się diecezjalnym Sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej. Dzięki uzyskaniu dotacji Parafia w Uniejowie mogła
kompleksowo zmodernizować budynek Świątyni, dostosowując ją
do nowej funkcji świątyni diecezjalnej.

Wartość projektu:
1 406 788 zł



Beneficjent: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie

Wysokość dofinansowania:
984 716 zł

Autor zdjęć: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Wita Uniejów
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Wartość projektu:
11 029 905 zł

Wysokość dofinansowania:
6 277 182 zł

Kopiec Kościuszki to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców Krakowa i prawdziwa wizytówka turystyczna miasta i całej Małopolski. Dzięki
przyznanemu dofinansowaniu zrekonstruowano elementy XIX-wiecznego fortu „Kościuszko”, a w wyremontowanych wnętrzach powstało
centrum konferencyjno-wystawiennicze, które nosi imię przywódcy insurekcji. Nowy projekt na zagospodarowanie terenów Kopca obejmuje multimedialną ekspozycję ukazującą historię Tadeusza Kościuszki
i Polski w kontekście działań międzynarodowych. Uzupełnia go trasa
edukacyjna przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, makieta kopca i fortu dla osób niewidomych i słabowidzących oraz
biblioteka dostępna dla mieszkańców, studentów czy badaczy zainteresowanych postacią Tadeusza Kościuszki.
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KRAKOWSKA KAPITUŁA
METROPOLITALNA

Beneficjent: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

BUDOWA TĘŻNI WRAZ Z KOMORĄ
SOLNĄ W BOCHNI

Beneficjent: Gmina Miasta Bochnia
Tężnia solankowa w Bochni to jeden z najbardziej unikalnych, a jednocześnie najbardziej nowoczesnych projektów turystycznych. Sercem
tężni jest komora inhalacyjna o wysokim stężeniu solanki. Mikroklimat
występujący w tym miejscu wykorzystywany jest w leczeniu i profilaktyce wielu schorzeń. Dla turystów dostępne są również obiekty sportowe,
a dla dzieci place zabaw. Pobyt w takim miejscu jest nie tylko przyjemny,
ale także korzystnie wpływa na zdrowie. Termin oddania inwestycji: koniec 2018

Krakowska Kapituła Metropolitalna posiada w swoich zbiorach unikatowe zabytki. Dotacja ze środków europejskich pozwoliła na zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów i wykonanie niezbędnych renowacji.
Konserwacji poddano bezcenne tkaniny obiciowe ścian we wnętrzu
Kapitularza oraz udostępniono zwiedzającym multimedialną ekspozycję ukazującą pomieszczenie Kapitularza wraz z wybranymi zabytkami. Integralną częścią wystawy jest moduł dla osób niewidomych
i niedowidzących, którzy mają wyjątkową możliwość zapoznania się
z replikami niektórych zabytków.

Wartość projektu:
7 050 400 zł

Wysokość dofinansowania:
3 681 321 zł

Autor zdjęć: Gmina Miasta Bochnia

Wartość projektu:
10 200 220 zł

Wysokość dofinansowania:
7 075 475 zł

Autor zdjęć: Krakowska Kapituła Metropolitalna. Fot. Ł. MICHALAK

Beneficjent: Małopolska Organizacja Turystyczna
Muzyka Zaklęta w Drewnie to cykl koncertów na Szlaku Architektury
Drewnianej w Małopolsce. Jest doskonałą propozycją na spędzenie
letnich weekendów w ciekawy sposób. Koncerty odbywają się 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 m.in. w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Racławicach czy Kaplicy św. Małgorzaty i Judyty na krakowskim Salwatorze. Program jest
wyjątkowo różnorodny - oprócz muzyki dawnej proponuje również
współczesne brzmienia, a także daje możliwość obejrzenia widowisk
tanecznych czy misteriów scenicznych.

Wartość projektu:
784 336 zł

MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE

Beneficjent: Gmina Miechów
To jeden z 28 projektów z całej Małopolski, dzięki którym charakterystyczne miejsca w wielu miastach i miasteczkach zmieniają się nie do poznania. Liczący 7 ha Park w Miechowie zyskuje nową infrastrukturę sportową
- korty do tenisa i wielofunkcyjne boiska, trasy dla rowerów i rolek, siłownię zewnętrzną i dwa place zabaw – każdy dedykowany i dostosowany
do konkretnej grupy wiekowej. Dotacja umożliwia przebudowę wizytówki
parku - stawu z wyspą, do której poprowadzi nowy drewniany mostek.
Nie zapomniano o potrzebach osób starszych, z niepełnosprawnościami
czy rodzicach przywożących małe dzieci w wózkach spacerowych, którzy
bez przeszkód skorzystają z uroków parku. Do częstszych odwiedzin zachęcą wydarzenia kulturalne oraz infrastruktura gastronomiczna: kawiarnia, mini barek, food truck. Planowana data realizacji inwestycji: 2020 r.
Wartość projektu:
17 026 041 zł

REWITALIZACJA
PARKU W MIECHOWIE

Wysokość dofinansowania:
11 066 926 zł
Autor zdjęć: Gmina Miechów

REKREACYJNO-TURYSTYCZNA
DOLINA RABY

Wysokość dofinansowania:
392 168 zł

Beneficjent: Gmina Gdów
Dolina Raby to turystyczna perełka Małopolski. Zadbały o to trzy partnerskie gminy: Gdów, Kłaj i Drwinia, które razem podjęły się budowy
i urządzenia stref rekreacyjno-turystycznych. Całość kompleksu połączono szlakami rowerowymi i spacerowymi, które zachęcają do wędrówek
wzdłuż rzeki Raby. Każda z gmin proponuje inne atrakcje. Gdów oferuje
ścianki wspinaczkowe, nowoczesny scatepark, boiska do piłki plażowej
czy siłowni terenowej. Drwinia zaprasza na spacery wzdłuż specjalnych
alejek, na plac zabaw czy do siłowni przygotowanej z myślą o osobach
z niepełnosprawnościami. Gmina Kłaj kusi niezwykłym bikeparkiem, plenerową siłownią czy placem zabaw wraz z parkiem nauki.
Wartość projektu:
7 848 414 zł

Autor zdjęć: Małopolska Organizacja Turystyczna
Autor zdjęć: Gmina Gdów
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Wysokość dofinansowania:
5 264 366 zł

Zdrowie i bezpieczeństwo - Chronimy to, co cenimy najbardziej

Beneficjent: Województwo Małopolskie

K

TELE - ANIOŁ

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.

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:
38 219 606 zł*

Wysokość dofinansowania:
32 486 665 zł*

Autor zdjęć: UMWM

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Proszowicach

SZPITAL W PROSZOWICACH

W ramach unijnego dofinansowania wyremontowano oddziały i poradnie proszowickiego szpitala. Nowe i odświeżone pomieszczenia zyskały
oddziały anestezjologii, intensywnej terapii, pulmunologii, poradni gruźlicy i chorób płuc. Zakupiono także sprzęt medyczny obejmujący m.in.:
kardiomonitory, respirator, nowoczesny ultrasonograf, bronchoskop ze
źródłem światła oraz aparaturę do leczenia hipotermii po nagłym zatrzymaniu krążenia. Pacjenci przebywający w placówce mogą być więc
pewni, że będą leczeni na najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu
aparatury najnowszej generacji. Zmienia się również przyszpitalna poradnia, która stanie się bardziej przestronna. Co ważne, gabinety lekarskie, rejestracja, poczekalnia, toalety oraz korytarz zostały gruntownie
zmodernizowane oraz zaaranżowane zupełnie na nowo.
Wartość projektu:
23 922 473 zł*

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA

Wartość projektu:
1 230 000 zł

Wysokość dofinansowania:
922 478 zł
Autor zdjęć: Archiwum UMWM

Wysokość dofinansowania:
9 918 677 zł*



Beneficjent: Województwo Małopolskie

CENTRUM MEDYCZNE UNO-MED

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.

Beneficjent: Centrum Medyczne Uno-Med. Piotr Oleksy
W ramach projektu dokonano zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej niezbędnej do utworzenia innowacyjnego ośrodka badań klinicznych w zakresie chorób okulistyki. Przeprowadzone w ośrodku badania
naukowe umożliwią rozwój nowoczesnych terapii i leków, dzięki którym
możliwe będzie skuteczne zahamowanie skutków chorób narządu
wzorku oraz ich wczesne wykrywanie.

Wartość projektu:
708 426 zł
Autor zdjęć: Sylwia Piątek

*kwota dla całego województwa
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Autor zdjęć: Sylwia Piątek
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Wysokość dofinansowania:
360 408 zł

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:
22 193 560 zł

WĘZEŁ MIROWSKI

Wysokość dofinansowania:
13 764 526 zł



Beneficjent: Województwo Małopolskie
Węzeł Mirowski to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla płynności ruchu w tej części Województwa. Nowo powstała trasa ma
duże znaczenie w układzie komunikacyjnym Małopolski, łączy drogi o znaczeniu regionalnym i wojewódzkim: DW 780 z południową obwodnicą Krakowa. Połączenie zwiększyło dostępność komunikacyjną województwa, poprawiło warunki podróżowania i zapewnia jego rozwój.

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

PARKINGI P&R W KRAKOWIE

Beneficjent: Gmina Miasta Krakowa
Sprawna komunikacja publiczna to podstawa miasta aglomeracyjnego. W Krakowie powstała sieć parkingów typu P&R (Parkuj i Jedź).
Nowe obiekty przy pętlach tramwajowych na Kurdwanowie, Bieżanowie pomieszczą nawet do 277 samochodów. Każdy, kto posiada
bilety okresowe komunikacji miejskiej może korzystać z parkingów
za darmo. Rozwiązanie stało się możliwe dzięki unijnym dotacjom,
powoduje zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta
i przyczynia się do poprawy jakości powietrza.


Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Wartość projektu:
8 411 524 zł
(dwa obiekty)

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach od początku
swojego istnienia przyciąga turystów i pielgrzymów z całego świata, co stanowi wyzwanie komunikacyjne i duże zatłoczenie ruchu
w tym miejscu. Nowy przystanek integruje wiele rodzajów transportu: Szybką Kolej Aglomeracyjną, miejską komunikację publiczną oraz prywatne samochody. Jest wyposażony w elementy infrastruktury rowerowej, w tym obiekty Bike&Ride – pozwalające na
bezpieczne zostawienie roweru i kontynuację podróży innym środkiem transportu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów
obiekt wyposażono w urządzenia monitoringu.

Wysokość dofinansowania:
4 836 989 zł
(dwa obiekty)

PRZYSTANEK PRZY SANKTUARIUM
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŁAGIEWNIKACH
Autor zdjęć: Gmina Miasta Krakowa

Wartość projektu:
27 532 172 zł

Autor zdjęć: Sylwia Piątek

Wysokość dofinansowania:
22 689 446 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

PARKING P&R W ZABIERZOWIE

Parkingi P&R to rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych
aglomeracji krakowskiej, zwłaszcza w gminach graniczących z Krakowem. Tego typu obiekty powstały już m.in. w Zabierzowie, Liszkach,
czy Skawinie. Nowy parking typu P & R powstał również w Świątnikach Górnych. Obiekt jest bezpłatny dla osób posiadających bilet
komunikacji zbiorowej, a do dyspozycji podróżnych jest 50 miejsc,
w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Osoby podróżujący rowerem mogą skorzystać ze specjalnych miejsc postojowych dla jednośladów. Górna płyta parkingu została zaprojektowana jako ogólnodostępna przestrzeń publiczna. Dla podniesienia estetyki obiektu
zaprojektowano elementy małej architektury, takich jak ławki, donice, słupy oświetleniowe.



Beneficjent: Gmina Zabierzów
Sprawna komunikacja publiczna to jeden z kluczowych priorytetów
Województwa Małopolskiego w większych i mniejszych miejscowościach. Ograniczenie korków spowodowanych ruchem samochodowym zmniejszy również zanieczyszczenie powietrza. Jednym
z głównych powodów, dla których mieszkańcy wybierają samochód
zamiast komfortowe koleje jest brak ogólnodostępnych parkingów
przy stacjach. Rozwiązaniem jest system Parkingów Park&Ride,
na które stawia Województwo Małopolskie. Nowo wybudowany
P&R w Zabierzowie posiada łącznie 55 miejsc do parkowania, w tym
2 przeznaczone do postoju samochodów dla osób z niepełnosprawnością, jedno dla rodzica z dzieckiem oraz 10 stanowisk dla rowerów.
- 18 -

Beneficjent: Gmina Świątniki Górne

Wartość projektu:
2 141 154 zł

Wartość projektu:
1 313 274 zł

PARK&RIDE W ŚWIĄTNIKACH

Wysokość dofinansowania:
969 943 zł

Wysokość dofinansowania:
1 106 873 zł

Autor zdjęć: Gmina Świątniki Górne
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Komunikacja - Przyspieszamy, bo cenimy czas

VELORUDAWA

Beneficjent: Województwo Małopolskie
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. Jednak już teraz do dyspozycji miłośników dwóch kołek zostało oddanych ponad 300 km tras
o najwyższym europejskim standardzie. Velo Rudawa obejmuje odcinek
o długości 3,3 km przebiegający przez tereny Zabierzowa, Szczyglic i Balic.



Beneficjent: Województwo Małopolskie
Małopolska flota pociągów jest jedną z najnowocześniejszych
w Polsce. Dzięki unijnej dotacji Koleje Małopolskie Sp. z. o. o. zakupiły kolejne 13 nowoczesnych składów. Obsługują one połączenia na
liniach: Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Lotnisko/Airport (SKA1)
i Kraków-Tarnów (SKA3). Pojazdy jeżdżące po regionie cieszą się
doskonałą opinią wśród pasażerów, posiadają szereg udogodnień
m. in klimatyzację i bezprzewodowy internet, z którego bezpłatnie
mogą korzystać podróżni.

NOWE POCIĄGI DLA ROZWOJU
KOLEI MAŁOPOLSKICH

Wartość projektu:
305 239 847 zł*

Wysokość dofinansowania:
175 717 855 zł*

Wartość projektu:
3 598 840 zł

Wysokość dofinansowania:
2 530 435 zł

Autor zdjęć: Zarząd Dróg Wojewódzkich
Autor zdjęć: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Autor zdjęć: Sylwia Piątek

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

NOWE AUTOBUSY I AUTOMATY
KRAKOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Dzięki dofinansowaniu zakupiono 107 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów, które są nie tylko niezawodne, ale także bezpieczniejsze
dla środowiska. Spełniają niezbędne normy emisji spalin, a zastosowane
technologie pozwalają odzyskiwać energię nawet z hamowania. W przypadku pojazdów elektrycznych mogą one przejechać nawet 100 km
w warunkach miejskich bez ładowania akumulatorów. Z dotacji zakupiono również automaty do obsługi Krakowskiej Karty Miejskiej.

Wartość projektu:
175 570 728 zł



Beneficjent: Województwo Małopolskie

Wysokość dofinansowania:
115 718 400 zł

Wartość projektu:
3 6 0 3 0 7 4 3 z ł - 2 odcinki
Wysokość dofinansowania:
2 0 2 5 0 4 1 8 z ł - 2 odcinki

Autor zdjęć: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Wiślana Trasa Rowerowa to trasa z grupy 8 głównych tras Małopolski wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa małopolskiego. Długość całej trasy to około
220 km, a jej odcinek 2 o długości około 87 km zlokalizowany
jest w zachodniej i centralnej części województwa i przebiega
od gminy Brzeszcze do gminy Skawina wraz z łącznikiem do
Opactwa w Tyńcu. Trasa rowerowa w większości wykorzystuje
wały rzeki Wisły jako ekologiczny ciąg komunikacyjne pozbawiony całkowicie ruchu samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku. Szerokość trasy
na wale wynosi 2,5 m. Niewielkie pochylenia i różnice poziomów
sprawiają, że poruszanie po niej należy do łatwych.

*kwota dla całego województwa
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Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Beneficjent: RAFAŁ LEŚNIAK "MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI"

LOKOMOTYWA - NIEPUBLICZNE
ŻŁOBKI W MAŁOPOLSCE

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

Wartość projektu:
1 961 892 zł

Wysokość dofinansowania:
1 659 720 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

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.

Beneficjent: Gmina Koniusza

MIEJSCE DLA PRZEDSZKOLAKA

Dzięki dotacji powstanie 60 nowych miejsc w przedszkolach: Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie
oraz w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Biórkowie Wielkim. Dofinansowane są również zajęcia dodatkowe:
logopedyczne, arteterapia, zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” - budowa i programowanie robotów ze specjalnych klocków. Obiekty zostaną
wyposażone w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
Z projektu skorzysta w sumie 176 dzieci.

Wartość projektu:
1 296 185 zł

Wysokość dofinansowania:
1 101 365 zł
Autor zdjęć: Gmina Koniusza

Wartość projektu:
1 162 356 zł

ŻŁOBEK TEREFERE

Wysokość dofinansowania:
988 003 zł



Beneficjent: POWIATOWY PARK ROZWOJU SP. Z O.O.

KUŹNIA WIEDZY
W GMINIE WIELICZKA

Beneficjent: KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE SP. Z O.O.
Integracyjny Żłobek Terefere powstał, aby pomóc 44 mamom z Województwa Małopolskiego na pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi zdrowymi oraz z niepełnosprawnościami. W żłobku przyjęto autorski program rozwoju ruchowego,
rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i integracji społecznej. W ramach projektu utworzono 22 nowe miejsca żłobkowe.
Ze wsparcia mogą skorzystać kobiety z województwa małopolskiego pracujące lub poszukujące pracy posiadające minimum
jedno dziecko w wieku 20 tygodni – 3 lata.

Kuźnia Wiedzy to projekt Kampusu Wielickiego o charakterze naukowym.
Jego celem jest popularyzacja nauki, wyjaśnianie występujących w świecie
zjawisk, inspirowanie do zgłębiania wiedzy i samodzielnego eksperymentowania. W projekcie zaangażowana jest kadra pedagogiczną i pracownicy krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich przygotowano 3072 godziny zajęć z matematyki, fizyki, chemii,
biologii, geografii i muzyki. Warsztaty i szkolenia prowadzone są nowoczesną metodą eksperymentu - odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów edukacyjnych w Małopolsce - Kampusie Wielickim.
Wartość projektu:
1 725 697 zł

Autor zdjęć: Michał Skowronek
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Autor zdjęć: Michał Skowronek
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Wysokość dofinansowania:
1 466 842 zł

Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Beneficjent: Województwo MałopolskieI Liceum Ogólnokształcące
w Bochni,

MAŁOPOLSKA
CHMURA EDUKACYJNA

„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*

Wysokość dofinansowania:
50 766 663 zł*

Autor zdjęć: I Liceum Ogólnokształcące w Bochni

Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy

KIERUNEK KARIERA

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.
Wartość projektu:
94 117 756 zł

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.

Wysokość dofinansowania:
80 000 093 zł
Autor zdjęć: Michał Skowronek

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
W MAŁOPOLSCE

Beneficjent: Województwo Małopolskie
Inwestycja w młode umysły to prawdopodobnie najlepszy sposób
wykorzystania Funduszy Unijnych. Dzięki nowym centrom kształcenia kompetencji zawodowych uczniowie rozwiną swoje umiejętności
w branży turystyczno – gasatronomicznej i medyczno – społecznej.
Działania skierowane są do uczniów i kadry placówek prowadzonych
przez Województwo Małopolskie, którzy mogą skorzystać z bogatej
oferty staży, szkoleń i doradztwa.

Beneficjent: Gmina Niepołomice

GMINA NIEPOŁOMICE

Wartość projektu:
7 757 873 zł
Wartość projektu:
53 864 704 zł
Autor zdjęć: Gmina Miejska Kraków

Wysokość dofinansowania:
45 784 998 zł

Panele fotowoltaiczne na dachu i nowoczesne pompy ciepła to nowy sposób
na optymalizację zużycia energii w niepołomickich szkołach podstawowych.
Poza nowym źródłem ciepła placówki docieplono i wyposażono w nowoczesne grzejniki. Zamontowane systemy automatyki pogodowej pozwalają zoptymalizować pracę urządzeń grzewczych w zależności od pogody czy potrzeb
użytkowników.

Wysokość dofinansowania:
2 495 264 zł
Autor zdjęć: Gmina Niepołomice

*kwota dla całego województwa
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Ochrona środowiska - Dbamy o czyste środowisko

Wartość projektu:
90 786 414 zł

OGRANICZENIE NISKIEJ
EMISJI W KRAKOWIE

Wysokość dofinansowania:
74 808 892 zł



Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Dzięki realizacji projektu mieszkańcy miasta mogą wymienić swój stary piec na nowy - bardziej ekologiczny. Program ograniczenia niskiej emisji w Krakowie zakłada wymianę kilku tysięcy „kopciuchów” – czyli najgorszych kotłów, powodujących największe
zanieczyszczenie powietrza. Stare typy urządzeń grzewczych zostaną zastąpione nowoczesnymi jednostkami spełniającymi restrykcyjne normy emisji zanieczyszczeń. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy prawie wszyscy mieszkańcy naszego regionu
oddychają powietrzem, w którym przekroczone są normy szkodliwych substancji. Program jest istotnym wsparciem w kontekście
całkowitego zakazu palenia węglem w Krakowie od 2019 r.

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Wartość projektu:
533 068 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W DĄBRÓWCE

Wartość projektu:
835 681 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚWIĄTNIKACH
GÓRNYCH

Wysokość
dofinansowania:
316 619 zł

Beneficjent: Gmina Rzezawa
Teraz przyjemniej będzie się uczyć - szkoły w Rzezawie dzięki termomodernizacji zyskały nie tylko nowy blask, ale stały się również
bardziej przyjazne dla środowiska. W ramach projektu docieplono i odmalowano ściany budynku, wymieniono okna na bardziej
energooszczędne, a także zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania. Oprócz znaczących oszczędności energii zmniejszą się również zanieczyszczenia gazowe emitowane do atmosfery, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w gminie.

Autor zdjęć: Gmina Rzezawa

Wysokość
dofinansowania:
399 957 zł

Wysokość
dofinansowania:
1 104 760 zł

KOMPLEKS
SPORTOWY KORONA

Beneficjent: Gmina Świątniki Górne

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Dzięki realizacji projektu Szkoły Podstawowe w Świątnikach
Górnych, Wrząsowicach i Ochojnie stały się bardziej energooszczędne, a to z kolei wpłynęło na zmniejszenie się ilość
szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez
system grzewczy. Przeprowadzona w budynku termomodernizacja obejmowała prace polegające na wymianie stolarki,
dociepleniu ścian oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania na urządzenia o wysokiej sprawności energetycznej.

Kompleks sportowy Korona jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów sportowych w Krakowie. Mieszczą się w nim
basen z wodą morską, strefa SPA, hala sportowa, bufet i hotel.
Budynek powstał powstał na przełomie lat 50 i 60 i choć był poddawany pewnym modyfikacjom i usprawnieniom, to główne elementy budynków zostały niezmienione. Dzięki realizacji projektu
dokonano termomodernizacji obiektu, w wyniku której budynek
stał się bardziej energooszczędny, a przeprowadzone prace
przyczyniły się do zwiększenia walorów użytkowych kompleksu.

Autor zdjęć: Gmina Świątniki Górne
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Wartość projektu:
169 905 zł

Wartość projektu:
4 582 328 zł
DOM ROLNIKA
W ZDZIĘSŁAWICACH

Wysokość
dofinansowania:
75 000 zł

Beneficjent: Gmina Michałowice
Domy Rolnika to miejsca tradycyjnych spotkań i pielęgnowania
lokalnej kultury. W ramach projektu wykonano kompleksowe
prace termomodernizacyjne. Oprócz wymiany okien i drzwi
docieplono ściany i nałożono tynk zewnętrzny. Wymiana instalacji grzewczych na takie, które wykorzystują paliwa mniej toksynotwórcze pozwoliła poprawić efektywność energetyczną oraz
zmniejszyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery.

Autor zdjęć: Gmina Miejska Kraków

Autor zdjęć: Gmina Miejska Kraków
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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

- 28 -

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
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MYŚLI O TOBIE

KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
Opracowanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
Zespół Komunikacji Marketingowej Funduszy Europejskich
Zdjęcie okładki:
Łukasz Cioch, LCMedia.pl
Dane liczbowe dotyczące projektów podano na dzień 30 czerwca 2018 r.
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