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M A Ł O P O L S K A 
Z A C H O D N I A

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego



Unia Europejska pomaga nam się rozwijać!

LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM

Beneficjent: Fundacja Peace Festival

Tauron Life Festival Oświęcim to wyjątkowa inicjatywa na tle wydarzeń mu-
zycznych w naszym kraju. Poprzez sztukę rozumianą w jej różnorodnych for-
mach – od muzyki i grafiki, poprzez teatr i kino – realizowana jest idea festi-
walu, którą jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi 
i państwowymi oraz walka z rasizmem i antysemityzmem. Projekt obejmuje 
realizację 15 wydarzeń kulturalno-edukacyjno-społecznych obejmujących:  
11 koncertów artystów, przygotowanie i odsłonięcie murala, bieg „Tolerancja 
na sportowo”, spektakl teatralny oraz warsztaty.

Wartość projektu: 
4  2 0 4  5 2 0  z ł

Wysokość dofinansowania:
5 6 9  5 5 7  z ł

Autor zdjęć: Fundacja Peace Festival

mld €
2,9
2014-2020
DLA MAŁOPOLSKI
ŚRODKI UE
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Fundusze Europejskie 2014-2020 w podziale na poszczególne województwa 
[mln EUR, ceny bieżące]*

Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

Dzięki unijnym dotacjom lepiej 
chronimy dziedzictwo Małopol-
ski i sprawiamy, że jest bardziej 

otwarte i atrakcyjne.  Mieszkańcy zy-
skują nowe możliwości, by spędzać 
swój wolny czas tak, jak lubią.

-  2  - -  4  -

Fundusze Europejskie 2014-2020 w podziale na poszczególne gminy [Suma wkładu UE na mieszkańca, ceny bieżące]*
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4 800

W subregionie małopolski zachodniej łączny poziom  
dofinansowania unijnego sięga:

8 1 9  M L N  P L N *

Realizujemy łącznie:

5 7 6  p r o j e k t y

Szanowni Państwo!

Rekordowe środki, które napłynęły do Polski w obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 
przekładają się na szybki rozwój Małopolski. Na tle pozostałych krajów członkowskich Rzecz-
pospolita 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 pozarządo-
wych, a przede wszystkim samych mieszkańców powstał aktualny regionalny program opera-
cyjny, który jest odpowiedzą na rozwojowe potrzeby naszego województwa. 

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 położyli-
śmy 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 środ-
ków są działania wspierające lokalną przedsiębiorczość, w tym programy proinnowacyjne. 

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.  

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Drodzy Małopolanie!

Znajdujemy się na półmetku obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. To dobra okazja 
do pierwszych podsumowań. Dlatego oddajemy w Państwa ręce wydawnictwo, które pre-
zentuje 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. Szczegól-
ną 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.  

Nasz regionalny program operacyjny został zaplanowany tak, aby wspierać wszystkie najważ-
niejsze dziedziny. To klucz do zrównoważonego rozwoju Małopolski. Co równie ważne, reali-
zacja 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. 

Wybrane przykłady projektów beneficjentów znajdziecie Państwo w tej publikacji. Zachęcamy 
do wzięcia udziału w kolejnych konkursach, w których do podziału będą pozostałe środki w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Grzegorz Lipiec
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

*statystyki na dzień 30.06.2018 r. uwzględniają wszystkie miejsca realizacji danego projektu
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Autor zdjęć: Gmina Andrychów

Beneficjent: Gmina Andrychów

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie służy mieszkańcom jako 
lokalny ośrodek kultury i  zabezpiecza ich potrzeby czytelnicze. Prace 
termomodernizacyjne oraz remontowo-adaptacyjne przeprowadzone 
w budynku i jego otoczeniu w dużej mierze przyczyniły się do poprawy 
warunków korzystania z obiektu, w  tym także umożliwiły rozbudowę 
siedziby lokalnych mediów: prasy – „Nowin Andrychowskich” i radia – 
„Twoje radio Andrychów”.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Autor zdjęć: Urząd Miasta w Gminy w Olkuszu

Beneficjent: Gmina Olkusz

W ramach prac nad projektem obejmujących kompleksową rewitali-
zację i restaurację tzw. kwartału królewskiego w Olkuszu w  podzie-
miach dawnego Ratusza powstało unikatowe, multimedialne mu-
zeum. W znajdujących się w nim salach tematycznych, odnoszących 
się do historii górnictwa srebra i ołowiu oraz słynnych olkuskich astro-
nomów, turyści mogą odbyć podróż w czasie i poznać bogatą historię 
miasta. Ekspozycja zrealizowana jest z wykorzystaniem najnowocze-
śniejszych technologii .

KWARTAŁ KRÓLEWSKI W OLKUSZU

Autor zdjęć: Libiąskie Centrum Kultury

Beneficjent: Libiąskie Centrum Kultury

Działające na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych, artystycznych 
i wypoczynkowych lokalnej społeczności – Libiąskie Centrum Kultury 
– zyskało zmodernizowane pomieszczenia oraz nowy sprzęt nagło-
śnieniowy i oświetleniowy w sali widowiskowej. Poprawa stanu istnie-
jącej infrastruktury i  jej odpowiednie doposażenie w dużym stopniu 
zwiększy możliwości organizacji wydarzeń (koncertów, przedstawień, 
występów, prezentacji) oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju 
kultury.

LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Beneficjent: Klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska jako zespół architektoniczno-krajobrazowy 
i pielgrzymkowy – Bazylika, Klasztor OO. Bernardynów i Dróżki – jest 
jedyną z ponad tysiąca kalwarii w Europie wpisaną na listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. Obiekt stanowi wyjątkowy zabytek kultury, 
w  którym krajobraz przyrodniczy wykorzystano jako otoczenie dla 
symbolicznego przedstawienia w postaci kaplic i dróg poszczególnych 
stacji Męki Chrystusa. W ramach projektu odnowiono, wyremontowa-
no oraz zabezpieczono poszczególne obiekty na obszarze Zespołu, 
a  także zamontowano trzy instalacje – przeciwpożarową, instalację 
monitoringu i sygnalizacji włamania.

KLASZTOR OJCÓW BERNARDYNÓW 
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Wartość projektu: 
1 0  2 7 0  5 7 4  z ł

Wysokość dofinansowania:
6  5 4 7  4 9 1  z ł

Wartość projektu: 
1  0 3 5  1 0 4  z ł

Wysokość dofinansowania:
3 9 5  0 0 3  z ł

Wartość projektu: 
1  3 6 0  2 4 3  z ł

Wysokość dofinansowania:
5 7 4  4 4 7  z ł

Wartość projektu: 
1 8  8 9 6  0 3 1  z ł

Wysokość dofinansowania:
3  6 5 4  8 9 3  z ł

Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

-  7  -

Autor zdjęć: Michał Skowronek

PARKI KRAJOBRAZOWE MAŁOPOLSKI

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Małopolskie Parki Krajobrazowe stanowią nie-
zliczone 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 (chronio-
nych i zagrożonych). Projekt ma również na celu 
wyeksponowanie walorów krajobrazowych, co 
z  pewnością umożliwi budowa infrastruktury 
sprzyjającej rozwojowi ruchu turystycznego. 
Oprócz bogactwa przyrodniczego obszar Par-
ków: „Dolinki Krakowskie” oraz „Orlich Gniazd” 
jest bardzo wartościowy z punktu widzenia kul-
turowego. Działania podejmowane w  ramach 
projektów polegają na opracowaniu projektów 
planów ochrony wyżej wymienionych Parków 
oraz uruchomienia i  utrzymania publicznego 
systemu informacyjno-edukacyjnego.

 

 

Beneficjent: Muzeum - Nadwiślański Park  
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Leżące na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej we 
wsi Babice –  ruiny Zamku Lipowiec – będącym w prze-
szłości siedzibą biskupów krakowskich są częścią 
Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego 
w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. W celu zachowania 
zabytkowego charakteru obiektu, zapobieganiu postę-
pującym zniszczeniom i  jej trwałemu zabezpieczeniu 
na przyszłość przeprowadzone zostaną remonty kon-
serwatorskie murów zamkowych i innych elementów 
budowli. Obiekt zyska również zaplecze usługowo-sa-
nitarne, niezbędne do jego wykorzystania na cele dzia-
łalności kulturalnej i turystycznej.

 

Autor zdjęć: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 

Wartość projektu: 
3  5 6 3  9 2 2  z ł

Wysokość dofinansowania:
2  0 4 2  4 0 2  z ł

ZAMEK LIPOWIEC

Wartość projektu: 
3  8 6 3  6 3 4  z ł *

Wysokość dofinansowania:
3  2 7 2  8 3 2  z ł *

Wartość projektu: 
1  9 2 0  7 8 6  z ł *

Wysokość dofinansowania:
1  5 5 4  8 5 1  z ł *

*kwota dla całego województwa
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Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

Autor zdjęć: Miasto Oświęcim

Beneficjent: Miasto Oświęcim

Kolejne miejsce do wypoczynku w Oświęcimiu – Oświęcimska Prze-
strzeń Spotkań. Nowe ścieżki rowerowe i spacerowe, trzy place spo-
tkań na obrzeżach inwestycji oraz scena, dzięki której możliwa będzie 
organizacja wydarzeń o  różnym charakterze posłużą mieszkańcom 
i turystom jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Przy ulicy Kamieniec, 
w  bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Soły powstaje Park Pojednania 
Narodów o powierzchni 14 hektarów. Realizacja inwestycji nastąpi do 
końca 2018 roku.

PARK POJEDNANIA NARODÓW

PARK POJEDNANIA NARODÓW 
NATIONS’ RECONCILIATION PARK 

Miasto Oświęcim
The City of Oświęcim

Wartość projektu: 
4  1 1 5  7 6 0  z ł

Wysokość dofinansowania:
2  0 2 9  5 0 0  z ł

Autor zdjęć: Architekci 55

Beneficjent: Gmina Trzebinia

Położony na skraju Puszczy Dulowskiej – zbiornik wodny Chechło – 
jest kolejnym miejscem na mapie województwa małopolskiego, w któ-
rym mieszkańcy mają możliwość aktywnego wypoczynku w otoczeniu 
pięknej przyrody. Plaża ze specjalnym basenem z tarasami i pawilo-
nem wypoczynkowym, nowe boiska sportowe oraz platforma wido-
kowa to nieliczne z atrakcji, z których mogą skorzystać Małopolanie. 
Koncepcja zagospodarowania otoczenia zbiornika koncentruje funk-
cje rekreacyjne po jego północnej i  południowo-zachodniej stronie, 
pozostawiając większą część dla funkcji przyrodniczo-krajobrazowych. 
Termin realizacji projektu zaplanowano na IV kwartał 2018 roku.

ZBIORNIK WODNY CHECHŁO

Autor zdjęć: Silver Sky

Wartość projektu: 
1 0  1 0 0  6 8 5  z ł

Wysokość dofinansowania:
4  2 6 1  3 1 9  z ł

 

Beneficjent: Gmina Klucze

Nazywana „Polską Saharą”, rozciągająca się 
od Błędowa na zachodzie do gminy Klucze na 
wschodzie (pogranicze Wyżyn Śląskiej i Olkuskiej) 
– Pustynia Błędowska – jedna z najciekawszych 
i wciąż nie do końca odkrytych atrakcji w Polsce. 
Jest największą pustynią w Europie, której istnie-
nie zawdzięczamy działalności człowieka. Projekt 
polega na czynnej ochronie tego unikalnego 
obszaru przed jego zarastaniem oraz zakłada 
zagospodarowanie terenu elementami małej 
architektury – altanami, tarasami widokowymi, 
ławkami i tablicami – w celu stworzenia spójnej 
estetycznie, zorganizowanej przestrzeni.

 

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA

Wartość projektu: 
1  9 7 4  8 0 0  z ł

Wysokość dofinansowania:
1  6 6 4  8 1 0  z ł
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Autor zdjęć: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wiemy, że czas jest zbyt cenny, 
aby tracić go w korkach. Wy-
korzystujemy Fundusze Unijne 

na rozwój transportu publicznego, sieci 
dróg, autostrad i ścieżek rowerowych, by 
po Małopolsce przemieszczać się coraz 
szybciej i  bezpieczniej. Mieszkańcy zy-
skują wybór, jakim środkiem transportu 
chcą docierać do celu.

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Zlokalizowane w południowej Polsce, jedno z najczęściej odwiedzanych turystycznie miast Małopolski – Oświęcim – zyska dzięki 
nowej inwestycji wiele korzyści. Możliwość ominięcia miasta jego północnymi terenami i południową częścią gminy Chełmek 
w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w jego centrum. Obwodnica o długości 
około 5 km przebiega na odcinku od drogi wojewódzkiej numer 933 w miejscowości Bobrek do skrzyżowania (ronda) ulic: 
Fabrycznej, Chemików i Olszewskiego w Oświęcimiu. Ponadto zaplanowane w projekcie ciągi komunikacyjne pieszo-rowerowe 
umożliwią przemieszczanie się pomiędzy Oświęcimiem a Bobrkiem z przejściem nad rzeką Wisłą.

Wartość projektu:
1 0 4  6 5 9  7 5 5  z ł

Wysokość dofinansowania:
8 6  9 5 1  9 2 6  z ł

OBWODNICA OŚWIĘCIMIA

Autor zdjęć: Jacek Leśniewski

Beneficjent: Powiat Wadowicki

Modernizacja drogi powiatowej o numerze 1768K Brzeźnice-Tomice 
na odcinkach: Wyźrał-Witanowice, Nowe Dwory-Tłuczań oraz na tere-
nie Gminy Tomice obejmująca prace remontowe nawierzchni drogi, 
poboczy, zatok autobusowych, budowy odwodnienia i  przepustów 
wpływa pozytywnie nie tylko na podniesienie poziomu bezpieczeń-
stwa w powiecie wadowickim, ale również w znacznym stopniu przy-
czynia się do zmniejszenia uciążliwości związanych z ruchem drogo-
wym w  miejscowościach przez które przebiega. Z  punktu widzenia 
turystycznego, dzięki realizacji inwestycji znacznie zwiększona została 
dostępność do miejsc o dużej atrakcyjności. Ponadto przedmiotowe 
odcinki dróg prowadzą pośrednio do stref aktywności gospodarczej.

DROGI POWIATOWE

Autor zdjęć: Szymon Nitka, Znajkraj

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Wiślana Trasa Rowerowa to trasa z grupy 8 głównych tras Małopolski 
wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych wojewódz-
twa 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 Skawi-
na wraz z łącznikiem do Opactwa w Tyńcu. Trasa rowerowa w więk-
szości wykorzystuje wały rzeki Wisły jako ekologiczny ciąg komunika-
cyjne 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 się po niej należy do łatwych. 

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

Komunikacja - Przyspieszamy, bo cenimy czas 

Wartość projektu: 
1 0  4 0 0  3 5 3  z ł

Wysokość dofinansowania:
7  7 4 0  5 6 9  z ł

Wartość projektu: 
1 5  7 1 7  6 7 7  z ł

Wysokość dofinansowania:
8  8 4 1  1 9 3  z ł



-  1 2  - -  1 3  --  1 3  -

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski

System monitoringu powodziowego stanowi ważny element Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych. W pełni zau-
tomatyzowana sieć pomiarowa, wykorzystująca specjalistyczne oprogramowanie dostarcza aktualnych danych dotyczą-
cych poziomu wody w rzekach zarówno w sezonie powodziowym, jak i poza nim. Wdrożenie monitoringu powodziowego 
w miejscach najczęściej występujących nagłych i nieprzewidywalnych przyborów poziomu wody w Wiśle oraz jej dopły-
wach: Sole i Skawie zwiększy poziom bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu chrzanowskiego.

 

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Zdrowie i bezpieczeństwo - Chronimy to, co cenimy najbardziej

Korzystamy z Funduszy, aby zapew-
niać mieszkańcom większy dostęp 
do najnowocześniejszych badań, 

sprzętu medycznego i miejsc ochrony 
zdrowia. Inwestujemy w systemy zabez-
pieczeń przed klęskami żywiołowymi, 
lepiej przewidujemy zagrożenia i szyb-
ciej na nie reagujemy.

Wartość projektu: 
1 2 0  5 4 0  z ł

Wysokość dofinansowania:
6 8  6 0 0  z ł

SYSTEM MONITORINGU 
POWODZIOWEGO



-  1 4  - -  1 5  --  1 5  -

Autor zdjęć: Jacek Leśniewski

Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Adaptacja niewykorzystywanych dotychczas pomieszczeń w budynku 
Pawilonu Głównego Szpitala na potrzeby utworzenia bloku operacyj-
nego i centralnej sterylizatorni oraz zakup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowa-
nia obiektu jest niewątpliwie projektem innowacyjnym. Dzięki lepszej 
organizacji pomieszczeń, wprowadzeniu do świadczonych usług no-
wych zabiegów i możliwości wykonania większej liczby operacji miesz-
kańcy zyskali ośrodek świadczący wysokiej jakości usługi medyczne.

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OŚWIĘCIMIU

Wartość projektu: 
1 3  5 7 4  4 1 6  z ł

Wysokość dofinansowania:
8  1 4 3  1 8 6  z ł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Beneficjent: Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim

Ciężkie i nieuleczalne choroby, zwłaszcza w ich ostatnim etapie, to sy-
tuacja trudna, wymagająca szczególnych form wsparcia. Na pojawiają-
ce się w tym czasie potrzeby chorych i ich bliskich w sposób całościowy 
odpowiadają placówki zapewniające opiekę medyczną, psychologicz-
ną, duchową i  socjalną. Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim” jest 
pierwszą tego typu jednostką na terenie powiatu oświęcimskiego. Od-
dział oferuje komfortowe i spokojne warunki opieki dla 22 pacjentów.

HOSPICJUM

Wartość projektu: 
3  5 8 5  5 1 2  z ł

Wysokość dofinansowania:
1  9 6 4  7 8 0  z ł

Autor zdjęć: Sylwia Piątek

Beneficjent: Województwo Małopolskie

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

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA  
– SAMOCHODY STRAŻACKIE

Wartość projektu: 
2 3  9 2 2  4 7 3  z ł *

Wysokość dofinansowania:
9  9 1 6  6 5 0  z ł *

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Dzięki Funduszom Europejskim projekt Tele-Anioł rozwija swoje skrzy-
dła. Trafi pod nie 10 tysięcy niesamodzielnych osób z całej Małopol-
ski. Inicjatywa skierowana jest do tych, którzy z powodu złego stanu 
zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego wieku, powinni być ob-
jęci 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 tak-
że w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia 
opaski oraz czujnik tętna.

TELE-ANIOŁ

Wartość projektu: 
3 8  2 1 9  6 0 6  z ł *

Wysokość dofinansowania:
3 2  4 8 6  6 6 5  z ł *

Zdrowie i bezpieczeństwo - Chronimy to, co cenimy najbardziej

*kwota dla całego województwa *kwota dla całego województwa



-  1 6  - -  1 7  --  1 7  -

„DLAWINA”

PIXEL-TECH

Wartość projektu: 
1 3 2  6 0 8  z ł

Wysokość dofinansowania:
5 9  9 3 1  z ł

Wartość projektu: 
5 8 6  7 1 0  z ł

Wysokość dofinansowania:
2 1 4  6 5 0  z ł

Wartość projektu: 
1 1 3  0 1 7  z ł

Wysokość dofinansowania:
8 2  6 9 5  z ł

Beneficjent: PIXEL-TECH Spółka Jawna Pytowski i Kubarek

Producent innowacyjnego oprogramowania dla fotografów – firma 
PIXEL-TECH – chcąc rozpocząć eksport swoich produktów na rynki za-
graniczne, w ramach projektu zleciła opracowanie Planu działalności 
międzynarodowej swojej firmy, gdzie uzyskała rekomendacje na temat 
działań, jakie powinna podjąć, aby w  tym kierunku odnieść sukces. 
Przedstawiciele firmy wezmą udział w targach oraz skorzystają z do-
radztwa w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębior-
stwa na wybranych rynkach zagranicznych – niemieckim i brytyjskim.

INTERKRĄŻ 

Autor zdjęć: Rafał Pasierb

Autor zdjęć: Joanna Czech

Autor zdjęć: PIXEL-TECH SPÓŁKA JAWNA PYTOWSKI I KUBAREK

Beneficjent: „INTERkrąż” sp. z o.o.

Firma INTERkrąż – producent krążników – elementów stosowanych 
w przemyśle energetycznym i górniczym realizuje projekt polegający 
na utworzeniu laboratorium badawczo-rozwojowego oraz prowa-
dzeniu prac badawczych we współpracy z  innymi firmami i uczelnią 
wyższą (Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Kra-
kowie) mający na celu wdrożenie innowacyjnych technologii w swojej 
branży. Umożliwi to firmie ekspansję produktów na rynki zagraniczne 
– w szczególności zachodnie.

Beneficjent: Dlawina.pl Sp. z o.o.

Możliwość kolekcjonowania wina i jego prawidłowego przechowywa-
nia dostępna nie tylko dla winiarzy i właścicieli rezydencji. Realizacja 
projektu umożliwiła opracowanie innowacyjnej w skali Polski moduło-
wej piwnicy do przechowywania wina, zapewniającej ciągłość utrzyma-
nia odpowiednich parametrów cieplno-wilgotnościowych. Konstruk-
cja piwnicy zapewnia minimalne koszty jej utrzymania, eksploatacji 
i realizacji projektu.

Przedsiębiorczość - Pomagamy tworzyć lepsze produkty i usługi

 

Beneficjent: PROTECH Sp. z o.o.

Firma PROTECH zajmuje się produkcją kotłów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, będących efektem prowa-
dzonych prac badawczo-rozwojowych. Poprzez wprowadzenie innowacji technologicznych produkty oferowane przez 
przedsiębiorstwo są dostosowane do potrzeb rynku, co w znacznym stopniu przekłada się na wsparcie działań w zakre-
sie ochrony powietrza na terenie województwa. 

Wartość projektu:
1 6  5 3 2  7 0 0  z ł

Wysokość dofinansowania:
5  3 0 5  8 0 2  z ł

PROTECH

Autor zdjęć: Dubiel Vitrum Spółka Jawna

Tworzymy dobry klimat do rozwoju 
przedsiębiorczości w Małopolsce. 
Wykorzystujemy Fundusze, aby po-

magać przedsiębiorcom rozwijać biznes. 
Stawiamy na innowacje i konkurencyj-
ność. Zyskujemy coraz lepsze i bardziej 
wyspecjalizowane produkty i usługi,  
z których wszyscy korzystamy. Tym, któ-
rzy marzą o własnej firmie, dajemy szan-
sę na dobry start.



-  1 8  - -  1 9  --  1 9  -

 

Beneficjent: Fundacja „Przywołaj Uśmiech”

Przedszkola integracyjne, w których wspólnie wychowują się dzieci zdrowe i chore zapewniają dzieciom z niepełnospraw-
nościami najlepsze warunki do rozwoju i przygotowanie do nauki w szkole. W ramach projektu utworzonych zostało 30 
miejsc (w tym 10 dla dzieci z niepełnosprawnościami) w 2 oddziałach takich placówek na terenie gminy Zator. Obiekt 
został zaadaptowany i wyposażony, a przedszkolaki i ich rodzice mogą skorzystać z oferty zajęć dodatkowych zwiększają-
cych ich szanse edukacyjne i warsztatów psychologicznych.

 

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Wspieramy rozwój mieszkańców 
na każdym etapie życia. Z po-
mocą 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.

Wartość projektu: 
9 1 7  1 7 4  z ł

Wysokość dofinansowania:
7 6 4  7 8 6  z ł

INTEGRACJA PRZEDSZKOLAKÓW  
W GMINIE ZATOR



-  2 0  - -  2 1  --  2 1  -

Autor zdjęć: Krystyna Głąb

Beneficjent: Żłobek Tęcza Krystyna Głąb

Rodzice dzieci w wieku do 3 lat mogą skorzystać z oferty żłobka „Tę-
cza”, który poprzez realizację projektu zwiększył ilość miejsc w swojej 
placówce (17 dodatkowych miejsc) oraz wykonał prace remontowe 
umożliwiające świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie opieki 
nad dziećmi. Odpowiednie wyposażenie lokalu i zakup placu zabaw 
oraz dodatkowa oferta zajęć dodatkowych (rytmika, gimnastyka ko-
rekcyjna, język angielski, zajęcia logopedyczne i ceramika) tworzą to 
miejsce idealnym dla każdego malucha.

ŻŁOBEK „TĘCZA” W WADOWICACH

Wartość projektu: 
3 3 9  9 6 5  z ł

Wysokość dofinansowania:
2 8 8  9 7 0  z ł

Autor zdjęć: Gmina Brzeźnica

Beneficjent: Gmina Brzeźnica

Wyrównanie szans edukacyjnych w  zakresie edukacji przedszkolnej 
– to główny cel projektu obejmującego swoim zasięgiem 50 dzieci 
z terenu Gminy Brzeźnica. Dwa nowe oddziały przedszkolne zlokalizo-
wane i przystosowane do pełnienia swoich funkcji w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego zwiększają dostęp do edukacji przedszkolnej 
i zapewniają wysokiej jakości opiekę zarówno dla dzieci zdrowych, jak 
i z niepełnosprawnościami. Organizowane dla dzieci zajęcia dodatko-
we (w tym również zajęcia z języka angielskiego i gimnastyki korekcyj-
nej) mają na celu rozwój pożądanych u nich kompetencji.

„MALI ODKRYWCY”

Wartość projektu: 
9 0 5  2 4 5  z ł

Wysokość dofinansowania:
7 6 9  4 5 7  z ł

Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Autor zdjęć: Gmina Brzeszcze

Beneficjent: Gmina Brzeszcze

Uczniowie dwóch szkół podstawowych w Gminie Brzeszcze poprzez 
udział w projekcie uzyskali dostęp do wysokiej jakości edukacji. Zwięk-
szenie oferty nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych i informatyki z uwzględnieniem indywidualnego podejścia 
do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest 
dla nich dużą szansą nabycia kluczowych kompetencji i postaw po-
trzebnych na rynku pracy. Uczniowie oprócz zajęć wyrównawczych 
i rozwijających z wyżej wymienionych przedmiotów otrzymali pomoc 
stypendialną z języka angielskiego, wiedzę z zakresu kompetencji spo-
łecznych i umiejętności uczenia się.

„AKTYWNY UCZEŃ”

Wartość projektu: 
1 5 8  3 1 3  z ł

Wysokość dofinansowania:
1 3 4  5 6 6  z ł

Autor zdjęć: Żłobek Mistrzowie Zabawy Kazimierz Popiel

Beneficjent: Kazimierz Popiel Mistrzowie Zabawy

Utworzenie nowego, niepublicznego żłobka na terenie miasta Chrza-
nowa, oferującego 22 miejsca dla dzieci, w  tym dzieci z  niepełno-
sprawnościami stwarza możliwość powrotu na rynek pracy rodzicom 
i  opiekunom dotychczas przebywającym na urlopie macierzyńskim, 
wychowawczym czy rodzicielskim. Obiekt został kompleksowo zaada-
ptowany, zyskał wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz zapewnia 
całodzienną opiekę nad dzieckiem. Celem projektu jest ułatwienie 
32 rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy oraz 12 rodzicom/
opiekunom wejście na ten rynek po przerwie związanej z opieką nad 
dzieckiem do lat 3. 

ŻŁOBEK W CHRZANOWIE

Wartość projektu: 
9 9 8  6 1 9  z ł

Wysokość dofinansowania:
8 4 8  8 2 6  z ł



-  2 2  - -  2 3  --  2 3  -

Wartość projektu: 
ETAP I :  29 054 z ł 
ETAP I I :  35 240 z ł

Wysokość dofinansowania:
ETAP I :  24 696 zł 
ETAP I I :  29 954 zł

Autor zdjęć: I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

Beneficjent: Powiat Chrzanowski

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna platforma kształcenia 
na odległość z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych 
i  telekomunikacyjnych. Uczniowie w Małopolsce mogą pokonać barie-
rę odległości i skorzystać z możliwości uczenia się od najlepszych spe-
cjalistów 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. 

„CHMURA EDUKACYJNA”

Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Autor zdjęć: Gmina Lanckorona

Beneficjent: Gmina Lanckorona

Inwestycja w edukację uczniów szkół terenów wiejskich jest bardzo 
istotna. Dzięki niej zwiększają się ich szanse edukacyjne, a dyspropor-
cje jakie tworzą się między uczniami szkół dużych miast i szkół wiej-
skich zostają wyrównane. Uczniowie czterech szkół z Gminy Lanckoro-
na poprzez udział w projekcie zwiększają swoje szanse na skuteczne 
funkcjonowanie w procesie dalszej edukacji i wejście na współczesny 
rynek pracy. Dodatkowe zajęcia rozwijające ich uzdolnienia, kółka za-
interesowań czy kursy i szkolenia to tylko nieliczne z działań, z których 
mogą skorzystać.

WIEDZA – NAJLEPSZA INWESTYCJA

„POSZERZAMY HORYZONTY”

Wartość projektu: 
1  4 6 3  3 0 2  z ł

Wysokość dofinansowania:
1  2 4 3  8 0 6  z ł

Beneficjent: Gmina Bolesław

Wiedza i  umiejętności zdobywane w  pierwszych latach edukacji 
mają fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju każdego dziec-
ka. Uczniowie dwóch szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów 
w Bolesławiu i Krzykawce, które osiągnęły w edukacji niższe wyniki od 
średnich województwa małopolskiego, mają możliwość skorzystania 
z poprawy jakości usług edukacyjnych w swoich szkołach między in-
nymi poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i wyposażenie szkół 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada realizację dodat-
kowych zajęć wyrównujących (dla uczniów wymagających dodatkowe-
go wsparcia w nauce) i zajęć rozwijających (dla uczniów uzdolnionych) 
w zakresie informatyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Beneficjent: Gmina Wieprz

10 małopolskich szkół z  terenów wiejskich na terenie gminy Wieprz 
otrzymało szansę edukacyjną dla uczniów, polegającą na organizacji 
zajęć, których głównym celem jest rozwój kompetencji kluczowych na 
rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i in-
formatyki. Dodatkowo wzbogacone zaplecze dydaktyczne pozwala na 
wykorzystanie i wdrożenie podczas prowadzonych zajęć w szkołach 
nowoczesnych materiałów dydaktycznych i narzędzi cyfrowych.

Wartość projektu: 
5 1 7  0 9 6  z ł

Wysokość dofinansowania:
4 3 9  5 3 2  z ł

Wartość projektu: 
1  6 9 2  9 4 9  z ł

Wysokość dofinansowania:
1  4 3 9  0 0 7  z ł

-  2 3  -

„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Autor zdjęć: Michał Skowronek



-  2 4  - -  2 5  --  2 5  -

GMINA 
TRZYCIĄŻ

Wartość projektu: 
1  4 6 1  9 0 2  z ł

Wysokość dofinansowania:
8 3 9  8 6 3  z ł

Autor zdjęć: Gmina Trzyciąż

Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Beneficjent: JMM Mariusz Lewandowski

Kompleksowy, indywidualnie opracowany plan działania umożliwia-
jący wzmocnienie kompetencji społecznych – to główne założenia 
projektu skierowanego do pozostających bez pracy mieszkanek Ma-
łopolski Zachodniej w wieku 30 lat i więcej. Udział w nim pozwoli na 
zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania ścieżki kariery 
zawodowej, podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycia praktycz-
nych umiejętności i wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy 
oraz podjęcie zatrudnienia. „Zaprojektuj sukces” to również możli-
wość wzięcia udziału w stażach i szkoleniach prowadzących do pod-
niesienia, uzupełnienia i zmiany kwalifikacji zawodowych.

Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Działania prowadzone przez Spółdzielnię łączą w sobie profesjonalizm 
działalności gospodarczej z realizacją działań na rzecz osób wykluczo-
nych społecznie. Kadrę Spółdzielni stanowią bowiem w  większości 
osoby długotrwale bezrobotne, w  tym również osoby z  niepełno-
sprawnościami. W ramach realizowanego projektu osoby zatrudnione 
w Spółdzielni zyskują wsparcie w zakresie aktywnej integracji ukierun-
kowanej na ich przygotowanie do zatrudnienia poza Spółdzielnią, na 
otwartym rynku pracy lub w  przedsiębiorstwie społecznym. Projekt 
przewiduje również zatrudnienie w  Spółdzielni dodatkowych osób, 
dla których przed podjęciem zatrudnienia przeprowadzone zostaną 
kursy gastronomiczne przygotowujące do pracy przy uruchamianiu 
nowego punktu gastronomicznego (lokalu, kawiarni).

„ZAPROJEKTUJ SUKCES”

AKTYWNA INTEGRACJA  
W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ OPOKA

Wartość projektu: 
1  1 4 1  1 3 2  z ł

Wysokość dofinansowania:
9 6 9  9 6 2  z ł

Wartość projektu: 
6 1 6  7 4 0  z ł

Wysokość dofinansowania:
5 2 4  2 2 9  z ł

Troszczymy się o środowisko i chce-
my 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 ro-
śnie. Stajemy się w kraju liderem działań 
poprawiających stan powietrza, którym 
oddychamy.

Beneficjent: Gmina Trzyciąż

Prace termomodernizacyjne objęły 
budynki użyteczności publicznej: Ze-
spół Szkół w  Zadrożu, Zespół Szkół 
w  Suchej i  Oddział Przedszkolny 
w Zespole Szkół w Zadrożu.

Wysokie standardy efektywności energetycznej budynków pomagają w  znaczą-
cy sposób redukować nie tylko zużycie energii, ale też emisję pyłów do atmosfery 
i niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne. Jednym ze sposobów, 
który pomaga w osiągnięciu takiej redukcji jest termomodernizacja polegająca na 
wprowadzeniu takich zmian w budynku, które spowodują ograniczenie strat ciepła 
przenikającego przez ściany, dach, okna, drzwi i system wentylacyjny. W zakres prac 
obejmujących termomodernizację wlicza się między innymi: docieplenie budynku, 
wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i grzejników czy 
zastosowanie zaworów termostatycznych i liczników ciepła. Nie można zapomnieć 
o źródle ciepła, czyli wymianie dotychczasowego pieca na nowy kocioł - ekologiczny, 
ekonomiczny i energooszczędny. Tego typu urządzenia charakteryzują się ponad-
to niskim zużyciem paliwa, są łatwe i komfortowe w użytkowaniu i nie wpływają na 
wzrost zanieczyszczeń powietrza co oznacza, że są bezpieczne dla ludzi i środowiska.
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Autor zdjęć: Gmina Kęty

Autor zdjęć: Gmina Bolesław

Ochrona środowiska - Dbamy o czyste środowisko

Beneficjent: Gmina Babice

Prace termomodernizacyjne objęły budynki użyteczności publicznej: Przed-
szkole w Zagórzu, Przedszkole w Olszynach, budynek Ochotniczej Straży  
Publicznej w miejscowości Mętków oraz budynek w Jankowicach.

Autor zdjęć: Gmina Babice

Beneficjent:  
Gmina Bolesław

Wartość projektu: 
3 6 3  0 9 4  z ł

Wysokość dofinansowania:
1 4 1  0 5 5  z ł

Beneficjent: 
Gmina Kęty

Wartość projektu: 
2  7 7 6  7 3 2  z ł

Wysokość dofinansowania:
1  4 7 4  1 4 0  z ł

GMINA BABICE

Wartość projektu: 
2  4 0 4  3 7 7  z ł

Wysokość dofinansowania:
1  0 9 3  9 2 4  z ł

URZĄD GMINY  
W BOLESŁAWIU

URZĄD GMINY  
W KĘTACH



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

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

lipiec 2018

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

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

PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA (Priorytet 3)
Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarki (Działanie 3.3)
Aktywność międzynarodowa małopolskich 
MŚP (Poddziałanie 3.3.2)

wrzesień 2018

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

5 mln
Małopolskie 

Centrum 
Przedsiębiorczości

REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 
(Priorytet 4)
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 
(Działanie 4.4)
Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR 
(Poddziałanie 4.4.2)

wrzesień 2018

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

11 mln
Zarząd 

Województwa 
Małopolskiego

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

wrzesień 2018

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

27 mln Wojewódzki Urząd 
Pracy

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

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

5 mln
Zarząd 

Województwa 
Małopolskiego

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

wrzesień 2018

C. rozwój uzdolnień oraz 
pogłębianie zainteresowań 
i aktywności edukacyjnej 
uczniów

25 mln
Małopolskie 

Centrum 
Przedsiębiorczości

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

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

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

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

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

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

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

grudzień 2018

A. promocja postaw 
przedsiębiorczych 
B. profesjonalizacja usług 
doradczych IOB

34 mln
Małopolskie 

Centrum 
Przedsiębiorczości
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HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
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Dane liczbowe dotyczące projektów podano na dzień 30 czerwca 2018 r.
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