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S U B R E G I O N 
T A R N O W S K I

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego



Unia Europejska pomaga nam się rozwijać!

ŻŁOBEK „BOBOLANDIA II”
Beneficjent: Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa

Dzięki realizacji projektu Bobolandia II niemal 30 dzieci z Tuchowa ma zapew-
nione miejsca w żłobku. Rodzice tych dzieci mogą powrócić do pracy lub roz-
począć nową po okresie wychowawczym. Projekt skierowano do kobiet i męż-
czyzn, którzy są rodzicami, opiekunami prawnymi lub samotnie wychowują 
dzieci do lat 3, szczególnie jeśli są to dzieci z niepełnosprawnościami. Poprzez 
utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku, zapewniono rodzicom możliwość 
powrotu do pracy lub podjęcia wysiłków poszukiwania nowego zatrudnienia. 

Wartość projektu:  
9 9 7  2 1 2  z ł

Wysokość dofinansowania:
8 4 7  6 3 0  z ł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

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

Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

Wspieramy 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.

-  2  - -  4  -

Fundusze Europejskie 2014-2020 w podziale na poszczególne gminy [Suma wkładu UE na mieszkańca, ceny bieżące]*
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4 000

W subregionie tarnowskim łączny poziom  
dofinansowania unijnego sięga:

7 0 9  M L N  P L N *

Realizujemy łącznie:

6 5 9  p r o j e k t ó w

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. 

Stanisław Sorys
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

*statystyki na dzień 30.06.2018 r. uwzględniają wszystkie miejsca realizacji danego projektu



ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE  
SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA

 

Beneficjent: Gmina Szczurowa

650 uczniów oraz ich nauczyciele ze szkół 
podstawowych i  klas gimnazjalnych w Szczu-
rowej, Strzelcach Wielkich, Woli Przemykow-
skiej, Zaborowie, a  także Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Uściu Solnym bierze udział 
w  specjalnym programie, w  ramach którego 
uczniowie mają możliwość nauki w  doposa-
żonych pracowniach przedmiotowych i biorą 
udział w wyjazdach naukowo-badawczych, na-
tomiast nauczyciele zostali przeszkoleni w za-
kresie m.in. nauczania metodą eksperymentu 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

 Autor zdjęć: Michał Skowronek
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Autor zdjęć: Stowarzyszenie WIOSNA

Beneficjent: Stowarzyszenie WIOSNA

Program pomógł wielu niepełnosprawnym wyjść z domów, spotkać 
się z  innymi ludźmi i  skorzystać z wielu zajęć. W  ramach projektu 
uczestnicy mieli okazję, m.in. wziąć udział w płatnych stażach, specja-
listycznych szkoleniach, a także indywidualnych warsztatach. Osoby 
z niepełnosprawnością powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy 
i szukające doświadczenia zawodowego, mogły liczyć na  wsparcie 
w  postaci indywidualnych porad ekspertów, warsztatów rozwojo-
wych, czy poszukiwania miejsc zatrudnienia. 

„AKTYWNI, POTRZEBNI, 
KOMPETENTNI 30+”

Autor zdjęć: Klub Dziecięcy BOBAS sp. z o.o.   

Beneficjent: Klub Dziecięcy BOBAS sp. z o.o.   

Klub Dziecięcy „Bobas” to miejsce przyjazne i bezpieczne dla dzieci 
w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Troskliwą opieką objętych 
jest 24 dzieci, z których każde traktowane jest indywidualnie. Żło-
bek oferuje szereg zajęć, które pielęgnują talenty oraz stymulują 
prawidłowy rozwój dzieci. W ramach projektu „Bobas” otrzymał do-
finansowanie na utworzenie dodatkowych 8 miejsc w  żłobku. Są 
to miejsca dla dzieci w wieku do lat 3, których rodzice są osobami 
bezrobotnymi lub przebywającymi na urlopie macierzyńskim, ro-
dzicielskim albo wychowawczym. 

KLUB DZIECIĘCY  
„BOBAS” W TUCHOWIE

Autor zdjęć: KONSNETT Stanisław Zięba

Beneficjent: KONSNETT Stanisław Zięba

Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO” mieści się w specjalnie za-
projektowanym, nowo wybudowanym budynku w Radlnej koło Tarno-
wa. Swoją działalność rozpoczęło w 2010 roku. Od marca do sierpnia 
2017 roku realizowany był w przedszkolu projekt na rzecz wsparcia 
i  łączenia życia zawodowego z  życiem prywatnym. Do przedszkola 
przyjęto kilkoro dzieci, których mamy mogły zająć się pracą. Dzieci 
otrzymują profesjonalną opiekę, wychowanie i edukację w kolorowych 
salach z osobnymi łazienkami, dużą jadalnią oraz placem zabaw.

ŻŁOBEK „MAŁE SŁONECZKO”

Wartość projektu:  
6 0 4  7 2 1  z ł

Wysokość dofinansowania:
5 1 4  0 1 3  z ł

Wartość projektu:  
1 9 1  6 9 6  z ł

Wysokość dofinansowania:
9 6  2 1 0  z ł

Edukacja – Dajemy szansę na dobrą edukację

-  5  -

Autor zdjęć: Michał Skowronek

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

Wysokość dofinansowania:
1  3 3 9  3 6 7  z ł

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

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

-  7  -

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Bilans Kariery i udział w wybranych szko-
leniach, 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 Krako-
wie, a jego uczestnicy pochodzą ze wszyst-
kich 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  do-
radcą zawodowym. W efekcie spotkań po-
wstaje portfolio z  dotychczasowymi osią-
gnięciami oraz propozycją planu rozwoju. 
Kolejnym etapem projektu jest wybór i re-
alizacja bonów szkoleniowych na kursy 
językowe, kursy prawa jazdy lub szkolenia 
komputerowe.

 

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

Wysokość dofinansowania:
8 0  0 0 0  0 9 2  z ł *

Wartość projektu: 
9 9 8  5 1 6  z ł

Wysokość dofinansowania:
8 4 8  7 3 9  z ł

KIERUNEK KARIERA

Autor zdjęć: Michał Skowronek

 

Beneficjent: Gmina Dębno

W projekcie bierze udział 6 placówek z obsza-
ru gminy Dębno: Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w  Łoniowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Maszkienicach, Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, 
Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej, Zespół Szkół 
w  Sufczynie (gimnazjum), Zespół Szkół w  Łysej 
Górze (szkoła podstawowa). Ponad 300 uczniów 
i 70 nauczycieli na co dzień korzysta z nowocze-
snego wyposażenia pracowni informatycznych, 
pomocy dydaktycznych w pracowniach geogra-
ficznych, chemicznych i  matematycznych oraz 
bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych – wy-
równawczych i rozwijających. 

 

„SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

*kwota dla całego województwa



-  8  - -  9  --  9  -

Przedsiębiorczość - Pomagamy tworzyć lepsze produkty i usługi

Tworzymy dobry klimat do rozwoju przedsiębior-
czości w Małopolsce. Wykorzystujemy Fundusze, 
aby pomagać przedsiębiorcom rozwijać biznes. 

Stawiamy na innowacje i konkurencyjność. Zyskuje-
my coraz lepsze i bardziej wyspecjalizowane produk-
ty i usługi, z których wszyscy korzystamy. Tym, którzy 
marzą o własnej firmie, dajemy szansę na dobry start.

Autor zdjęć: Zakład Mechaniczny „Precyzja” Sp. z o.o.

Beneficjent: Zakład Mechaniczny „PRECYZJA” Sp. z o.o.

Zakład Mechaniczny „PRECYZJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Czchowie 
powstał w oparciu o rodzinne wieloletnie doświadczenie rzemieśl-
nicze. Podstawą działalności jest produkcja i remont maszyn roz-
drabniających do tworzyw sztucznych, drewna i innych materiałów. 
Firma realizuje projekt unijny, który polega na zakupie usług ba-
dawczo-rozwojowych związanych z  opracowaniem ulepszonego 
produktu - rozdrabniacza. Projekt ma na celu poprawę układu tną-
cego maszyny w taki sposób, aby był on zdolny do dokładniejszego 
rozdrabniania drobnych elementów metalowych.

ZAKŁAD MECHANICZNY  
„PRECYZJA” SP. Z O.O.

Wartość projektu:
9 5  9 4 0  z ł

Wysokość dofinansowania:
7 0  2 0 0  z ł

Autor zdjęć: PAGEN Sp. z o.o.

Beneficjent: PAGEN SP. z o. o.

Wzrost konkurencyjności oraz pozyskanie odbiorców na nowych 
rynkach zbytu to główne założenie projektu realizowanego przez 
przedsiębiorstwo PAGEN. Opracowana w  ramach projektu Stra-
tegia działalności międzynarodowej w  pełny sposób przedstawia 
możliwości firmy oraz jej atuty. Jej realizacja umożliwi wdrożenie 
na nowym rynku – włoskim -  innowacyjnego projektu okien. Firma 
zaprezentowała się na jednej z największych w Europie imprez tar-
gowych ukierunkowanych na branżę stolarki okiennej.

PAGEN SP. Z O. O.

Wartość projektu:
1 4 5  9 4 8  z ł

Wysokość dofinansowania:
5 9  3 3 0  z ł

 

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: 
7 0 8  4 2 6  z ł

Wysokość dofinansowania:
3 6 0  4 0 8  z ł

BADANIA KLINICZNE  
W CENTRUM UNO-MED

Autor zdjęć: Centrum Medyczne Uno-Med. Piotr Oleksy 



-  1 0  - -  1 1  --  1 1  -
Autor zdjęć: Sylwia Piątek

Komunikacja - Przyspieszamy, bo cenimy czas 

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

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

Wartość projektu: 
3 0 5  2 3 9  8 4 7  z ł *

Wysokość dofinansowania:
1 7 5  7 1 7  8 5 5  z ł *

NOWE POCIĄGI DLA ROZWOJU  
KOLEI MAŁOPOLSKICH

*kwota dla całego województwa



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

Autor zdjęć: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Trasa z  Biskupic Radłowskich do Wietrzychowic to część projekto-
wanej, dłuższej trasy VeloDunajec, która przebiega przez kilkanaście 
miejscowości w czterech powiatach południowej Małopolski po naj-
bardziej atrakcyjnych terenach doliny Dunajca - z widokami na Beski-
dy, Pieniny i Tatry. Do użytku cyklistów zostaną oddane komfortowe 
Miejsca Obsługi Rowerzystów. W każdym z takich punktów miłośnicy 
jednośladów będą mogli posilić się i odpocząć, a w razie konieczności 
także schronić się przed słońcem, wiatrem i deszczem lub naprawić 
swój rower. 

VELODUNAJEC

Wartość projektu:
6  8 9 5  8 6 1  z ł

Wysokość dofinansowania:
4  0 4 5  7 1 5  z ł

Autor zdjęć: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Wykonane w ramach projektu roboty budowlane obejmujące przebu-
dowę odcinków dróg między innymi w zakresie budowy chodników, 
wykonania poboczy, zjazdów, budowy zatok autobusowych, urządzeń 
odwadniających, przebudowy istniejącej jezdni wraz z  wykonaniem 
oznakowania poziomego i pionowego, przebudowy mostów (w miej-
scowościach Chojnik i  Bogoniowice) pozytywnie wpłynęły na ograni-
czenie uciążliwości związanych z ruchem kołowym na tym obszarze. 
Dzięki przywróceniu odpowiednich parametrów technicznych drogi 
ruch samochodowy przebiega sprawniej, a jego zwiększona płynność 
przekłada się na poprawę warunków związanych ze zmniejszeniem 
ilości spalin emitowanych do atmosfery.

DROGA WOJEWÓDZKA 977 
TARNÓW-KONIECZNA

Wartość projektu:
3 0  9 4 5  8 3 3  z ł

Wysokość dofinansowania:
2 6  1 5 7  6 8 4  z ł

Autor zdjęć: Artur Gawle

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie

Podróżowanie komunikacją miejską w Tarnowie jest bezpieczne i kom-
fortowe. Zakup 40 nowych autobusów, poprawił ten komfort jeszcze 
bardziej. Pojazdy są jednymi z najlepszych na świecie - wyposażone 
we wszelkie elektroniczne udogodnienia dla pasażerów, w nowocze-
sne, dotykowe kasowniki, graficzne i  głosowe systemy wewnętrznej 
i zewnętrznej informacji pasażerskiej. Autobusy są także w pełni przy-
stosowane do potrzeb osób z  niepełnosprawnością. Zaplanowana 
została również integracja tarnowskiej komunikacji miejskiej z trans-
portem kolejowym oraz możliwość przewozu rowerów.   

AUTOBUSY MPK W TARNOWIE

Wartość projektu:
4 7  7 7 3  9 3 8  z ł

Wysokość dofinansowania:
3 2  9 1 0  2 6 6  z ł

Autor zdjęć: Zarząd Dróg Wojewódzkich

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 
1 o długości około 91 km zlokalizowany jest w centralnej i wschodniej 
części województwa i przebiega od gminy Drwinia (Niepołomice) do 
gminy Szczucin. Trasa rowerowa w większości wykorzystuje wały rzeki 
Wisły jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony całkowicie ru-
chu samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację 
w czystym środowisku. Szerokość trasy na wale wynosi 2,5 m. Niewiel-
kie pochylenia i różnice poziomów sprawiają, że poruszanie się po niej 
należy do łatwych. 

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

Wartość projektu:
2 0  4 5 6  7 6 8  z ł

Wysokość dofinansowania:
1 1  5 0 6  9 3 2  z ł

Komunikacja - Przyspieszamy, bo cenimy czas 



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

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Dzięki dotacji w niewielkiej odległości od zabudowań wsi Skrzyszów powstała zapora piętrząca wodę, chroniąca mieszkańców 
przed ciągłymi powodziami. Powierzchnia zbiornika obejmuje ponad 20 hektarów i mieści 760 tysięcy metrów sześciennych 
wody. Zbiornik ma za zadanie przejmować większość spływającej wody od strony Trzemesnej i w ten sposób odciążać potok 
Wątok. Inwestycja objęła takie prace jak uporządkowanie terenu, rozbiórkę istniejących obiektów, zagospodarowanie terenu 
wokół zbiornika, budowę zapory piętrzącej wodę, regulację potoków Korzeń i Wątok, budowę drogi dojazdowej do zapory 
i mostu na potoku Wątok. 

Wartość projektu:
2 1  4 6 7  9 4 1  z ł

Wysokość dofinansowania:
1 8  0 5 3  9 5 8  z ł

ZBIORNIK NA POTOKU  
KORZEŃ-SKRZYSZÓW



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

Zdrowie i bezpieczeństwo - Chronimy to, co cenimy najbardziej

„SZPITAL PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM”

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 *

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

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

Wartość projektu:
1 5  3 4 6  9 8 2  z ł

Wysokość dofinansowania:
1 2  2 7 4  6 3 4  z ł

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Dzięki Funduszom Europejskim projekt Tele-Anioł rozwija swoje skrzy-
dła. 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 opie-
ką – a nie są, bo np. mieszkają sami. Wszyscy uczestnicy otrzymają opaski 
bezpieczeństwa umożliwiające w  nagłym wypadku automatyczne we-
zwanie pomocy. Urządzenia te wyposażone są także w dodatkowe funk-
cje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna.

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA  
– SAMOCHODY STRAŻACKIE

Autor zdjęć: Sylwia Piątek     

Autor zdjęć: Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika w Tarnowie

Autor zdjęć: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Mieszkańcy Małopolski mogą poczuć się bezpieczniej. Ochotnicze Straże 
Pożarne, które są bezcennym wsparciem zawodowych służb ratowniczych 
zyskały nowe, specjalistyczne wyposażenie. Dzięki projektowi „Bezpieczna 
Małopolska – samochody strażackie” 34 jednostki OSP w całym wojewódz-
twie otrzymało nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze oraz systemy 
monitoringu środowiskowego (detektory wielogazowe). Pojazdy mogą jed-
norazowo przewieźć około 3 tony wody i 300 litrów środka pianotwórcze-
go 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: Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika w Tarnowie

Poprzez realizację projektu szpital zyska nowy obiekt – Centrum 
Chorób Serca. Prace polegające na rozbudowie i modernizacji szpi-
tala przyczynią się do zwiększenia dostępu do świadczonych usług, 
ich ulepszenie oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów na naj-
wyższym poziomie. Oprócz budowy nowego obiektu w ramach uzy-
skanych środków zmodernizowano stację dializ oraz część pawilonu 
chirurgii, a także zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny.

*kwota dla całego województwa

CENTRUM SZTUKI MOŚCICE

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

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

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.

Beneficjent: Centrum Sztuki Mościce

W drugim etapie modernizacji Centrum Sztuki Mościce postawiono na stwo-
rzenie nowoczesnej przestrzeni dla realizacji bogatej oferty kulturalnej. Jest 
to możliwe dzięki zmodernizowanej sali widowiskowej, zapewniającej kom-
fortowe warunki zarówno dla artystów, jak i publiczności. Świetna akustyka, 
energooszczędne oświetlenie, prezentacje cyfrowe oparte na wykorzystaniu 
wiązek światła i laserów, przestrzenny dźwięk, a także realizacja programów 
dla osób z  dysfunkcją słuchu i  wzroku (pętla indukcyjna, audiodeskrypcja)  
- zapewniają wyższy niż dotychczas standard obcowania ze sztuką.

Autor zdjęć: Michał Skowronek 



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

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Beneficjent: Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Na szczególną uwagę zasługują zabytkowe, renesansowe kamienice 
mieszczące się pod adresem Rynek 20 wraz z oficyną oraz Rynek 21. 
To właśnie te dwa budynki zostały poddane renowacji, a zgromadzo-
ne w nich eksponaty zabezpieczone przed upływem czasu i warun-
kami klimatycznymi. Nowe wyposażenie pracowni konserwatorskich 
i naukowych, archiwum i recepcji pozwoliło na uporządkowanie infra-
struktury Muzeum. Dzięki nowej aranżacji wnętrz i organizacji stałej 
wystawy oferta kulturalna i edukacyjna Muzeum stała się pełniejsza.

MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE

Wartość projektu:
9  2 5 0  6 6 3  z ł

Wysokość dofinansowania:
5  2 6 9  2 4 2  z ł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Beneficjent: Gmina Wierzchosławice

Dworek z 1924 roku znajdujący się w centrum rodzinnej miejscowości 
Wincentego Witosa, w którym mieści się Dom Ludowy, został podda-
ny renowacji, dzięki której udało się ochronić go przed zniszczeniem. 
Odnowiona elewacja budynku, odpowiednia izolacja ścian, zabezpie-
czony dach, nowe okna i balkony sprawiły, że budynek znów zachwy-
ca wspaniałym wyglądem. Wieczorna iluminacja dodatkowo podkre-
śla piękną sylwetkę budynku i zachęca do odwiedzenia jego wnętrz. 
W dworku działalność rozpoczęła gminna biblioteka.

DOM LUDOWY  
W WIERZCHOSŁAWICACH

Wartość projektu:
6 6 5  4 7 6  z ł

Wysokość dofinansowania:
4 5 9  7 7 4  z ł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Beneficjent: Gmina Dąbrowa Tarnowska

Synagoga znajdująca się w  Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Berka  
Joselewicza jest największą zachowaną synagogą w województwie ma-
łopolskim. Poprzez wykonanie prac renowacyjnych i  architektonicz-
no-budowlanych budynek został przystosowany do pełnienia funkcji 
Centrum Spotkania Kultur. W ramach projektu dokonano zakupu nie-
zbędnego wyposażenia (m.in. mebli, regałów magazynowych, wyposa-
żenia pracowni konserwacji zbiorów), wyposażono ośrodek w system 
elektroniczny umożliwiający grupowe i samodzielne zwiedzanie eks-
pozycji przez turystów w różnych językach oraz zakupiono projektor 
wielkoformatowy umożliwiający realizację imprez plenerowych na te-
renie Ośrodka Spotkania Kultur jak i wewnątrz budynku.

SYNAGOGA 

Wartość projektu:
8  1 4 3  1 3 3  z ł

Wysokość dofinansowania:
6  1 0 7  3 5 0  z ł

Autor zdjęć: Michał Skowronek

Beneficjent: Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie

Historia tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego sięga XVIII w. Zgodę 
na użycie nazwiska w nazwie teatru wyraził osobiście sam Ludwik 
Solski. W  ramach projektu powstał nowy budynek zaplecza, który 
pełni funkcje społeczno-kulturalne. Aby ułatwić komunikację przebu-
dowana została droga wewnętrzna, plac manewrowy oraz ciągi pie-
sze. Tuż przy budynku powstały nowe miejsca parkingowe, w tym dla 
osób z niepełnosprawnością oraz tereny zielone, które czynią Teatr 
miejscem przyjaznym dla odwiedzających.

TEATR IM. L. SOLSKIEGO  
W TARNOWIE

Wartość projektu:
6  4 7 9  3 0 1  z ł

Wysokość dofinansowania:
1  8 1 8  1 8 2  z ł

Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje



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

Autor zdjęć: Urząd Gminy w Zakliczynie

Beneficjent: Gmina Zakliczyn

Obecnie na parterze Ratusza znajduje się Biblioteka Publiczna i Zbiory Re-
gionalne, kawiarnia oraz sala wielofunkcyjna. W ramach realizacji projektu 
to właśnie sala wielofunkcyjna została przebudowana i przeznaczona na 
działalność kulturalną. Wyposażono ją w wiele nowoczesnych rozwiązań 
m.in. w  elektryczne rolety, klimatyzację oraz odpowiednie oświetlenie. 
Specjalne nagłośnienie pozwala na prowadzenie spotkań i  konferencji 
z mównicy, a komfort słuchania i przebywania w pomieszczeniu zapew-
niają wygodne krzesła oraz stoły konferencyjne. 

SALA WIELOFUNKCYJNA  
W BUDYNKU RATUSZA

Autor zdjęć: Jacek Leśniewski

Beneficjent: Gmina Ciężkowice

Kompleksowy produkt turystyczny na Pogórzu bazuje na największych 
i niespotykanych w regionie atrakcjach. W jego skład wchodzi: Rezerwat 
Skamieniałe Miasto, nowoczesna ekspozycja Muzeum Przyrodniczego, 
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej oraz elementy promocyjne 
wykorzystujące najnowocześniejsze techniki multimedialne. Projekt sta-
nowi część szerszej oferty turystycznej  tej części Małopolski. Dzięki pra-
com przeprowadzonym na terenie Rezerwatu zwiększyła się dostępność 
szlaków pieszych, a przy wejściu do Skamieniałego Miasta został zagospo-
darowany teren na organizację dużych imprez plenerowych związanych 
tematycznie z historią, legendami, florą i fauną tego miejsca.  

„WOKÓŁ SKAMIENIAŁEGO MIASTA”

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

Wysokość dofinansowania:
3  4 0 2  5 0 8  z ł

Kultura, turystyka i rekreacja - Co roku tworzymy nowe atrakcje

Wartość projektu:
6 5 7  9 8 4  z ł

Wysokość dofinansowania:
3 2 2  5 9 6  z ł

CMENTARZ ŻYDOWSKI W TARNOWIE

-  2 1  -

Autor zdjęć: Michał Skowronek

 

Beneficjent: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej 
w Tarnowie

Cmentarz Żydowski w Tarnowie to jeden z najstarszych i najciekaw-
szych cmentarzy w południowej Polsce. Na powierzchni 3,2 hektara 
znajduje się około 4 tysięcy zachowanych nagrobków (najstarszy 
z 1667 roku). Renowacja pięknie zdobionych macew, uporządkowa-
nie alejek, wykonanie stałej wystawy w dawnym domu pogrzebowym 
(tehara), renowacja pomnika Dawida Beckera, odnowienie ogrodze-
nia – to główne punkty prac renowacyjnych na cmentarzu. Wzdłuż 
alejek prowadzi szlak informacyjny złożony z  tablic, dzięki któremu 
można poznać historię tego miejsca.  Wartość projektu:

2  9 9 2  6 8 5  z ł
Wysokość dofinansowania:
2  0 9 4  8 7 9  z ł

Wartość projektu:
9  2 5 4  6 4 4  z ł

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

PARK STRZELECKI W TARNOWIE

 

Beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa

Park Strzelecki został założony w 1866 roku. Pierwotnie został urzą-
dzony jako ogród w stylu angielskim o nieregularnej kompozycji. Po-
wstał tam staw, a w okresie międzywojennym wybudowano na nim 
Mauzoleum generała Józefa Bema. Dzięki dofinansowaniu najbardziej 
zaniedbane fragmenty parku zaczynają żyć nowym życiem. Przebudo-
wywane są parkowe alejki, odnawiana jest fontanna oraz Mauzoleum 
generała Józefa Bema. W parku powstaje także sensoryczny ogród 
sztuki z nową zielenią oraz oświetleniem parkowym i iluminacjami. 

Autor zdjęć: Krzysztof Gzyl



-  2 2  - -  2 3  --  2 3  -
Autor zdjęć: Michał Skowronek

Ochrona środowiska - Dbamy o czyste środowisko

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: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zespół Opieki Zdrowotnej zapewnia podstawowe i wybrane specjalistyczne usługi medyczne dla mieszkańców regionu Dąbrowy 
Tarnowskiej. W placówce działa 18 poradni specjalistycznych oraz 5 pracowni. Dostosowując się do współczesnych standardów eko-
logicznych, zainstalowano w placówce nowoczesne systemy grzewcze. Na dachach trzech budynków stanęła instalacja fotowolta-
iczna, która odpowiada za przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmniejszenie strat ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostaw 
ciepła do budynków szpitala zapewnia kotłownia niskotemperaturowa z pompami ciepła oraz centralne ogrzewanie.

Wartość projektu:
8  3 1 4  1 7 3  z ł

Wysokość dofinansowania:
4  4 1 0  5 4 6  z ł

MODERNIZACJA  
SZPITALNEJ KOTŁOWNI



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

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

Wysokość dofinansowania:
9 9 5  4 6 4  z ł

KOLEKTORY SŁONECZNE PŁYWALNI

 

Beneficjent: Gmina Dąbrowa Tarnowska

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów sło-
necznych, pompy ciepła oraz ekonomizerów spalin – na krytej 
pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej wspomaga system grzewczy 
oraz ma na celu ograniczenie zużycia gazu do ogrzania wody 
basenowej oraz ciepłej wody użytkowej. Realizacja tego typu in-
westycji przyczyniła się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego oraz w  sposób długoterminowy 
wpływa na ograniczenie kosztów eksploatacji obiektu. 

Autor zdjęć: Gmina Radłów

Beneficjent: Gmina Radłów

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w  Radło-
wie wpłynęła nie tylko na komfort nauki i pracy, ale także na efekt 
ekologiczny i estetyczny. Wymienione zostały bowiem elewacje ze-
wnętrzne budynków, uporządkowane tereny wokół nich, a  także 
zainstalowano nowe systemy grzewcze. Remont dotyczył 4 obiek-
tów na terenie gminy: Zespołu Szkół w Radłowie, szkoły w Bisku-
picach Radłowskich, szkoły w Woli Radłowskiej i budynku Urzędu 
Miejskiego w Radłowie. W pomieszczeniach utrzymywana jest stała 
temperatura, nie występują straty ciepła, a dzięki wymianie kotłów 
na gazowe zdecydowanie spadła tzw. niska emisja. 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ W GMINIE RADŁÓW

Autor zdjęć: Gmina Szczurowa

Beneficjent: Gmina Szczurowa

Zakresem projektu objęto łącznie 6 budynków użyteczności pu-
blicznej z obszarów gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz 
Wietrzychowice. Projekt ma na celu poprawę efektywności energe-
tycznej budynków oraz redukcję zanieczyszczeń dwutlenku węgla 
i pyłów do atmosfery. W budynkach zastosowano liczniki ciepła, 
przeprowadzono audyty energetyczne oraz zamontowano zawory 
termostatyczne i regulacyjne. 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Wartość projektu:
1 1  5 6 7  1 8 4  z ł

Wysokość dofinansowania:
5  3 4 3  3 9 0  z ł

Ochrona środowiska - Dbamy o czyste środowisko

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

Wysokość dofinansowania:
1  1 7 3  5 4 1  z ł

Autor zdjęć: Jacek Leśniewski

FARMA FOTOWOLTAICZNA

-  2 5  -

Autor zdjęć: Jacek Leśniewski

 

Beneficjent: Energia Wierzchosławice sp. z o.o.

Zlokalizowana na terenie gminy Wierzchosławice pod Tarnowem 
– farma fotowoltaiczna – jest pierwszą w Polsce naziemną farmą 
o  mocy 1 MW. Farma produkuje energię elektryczną wykorzy-
stując do tego energię słoneczną. Takie pozyskiwanie uważane 
jest za jedno z  najbardziej przyjaznych środowisku – farmy nie 
wytwarzają odpadów, nie zanieczyszczają powietrza, nie emitu-
ją hałasu i nie zużywają żadnych mediów podczas swojej pracy. 
W  ramach projektu dokonano montażu 4167 ogniw fotowolta-
icznych o mocy 240 W każdy. Energia elektryczna produkowana 
w farmie jest sprzedawana bezpośrednio do sieci energetycznej.  Wartość projektu:

1 0  6 2 3  8 3 3  z ł
Wysokość dofinansowania:
3  6 6 2  3 7 0  z ł



-  2 6  - -  2 7  --  2 7  -

Ochrona środowiska - Dbamy o czyste środowisko

Autor zdjęć: Gmina Pleśna

Beneficjent: Gmina Pleśna

Aż 13 budynków użyteczności publicznej w gminach Pleśna, Ciężkowice i Rzepiennik 
Strzyżewski przeszło modernizację energetyczną. W  ramach projektu zmodernizo-
wano budynki 5 szkół podstawowych w Świebodzinie, Janowicach, Lichwinie, Lubince 
i Szczepanowicach. Termomodernizacje przeszedł też Dom Kultury w Janowicach, aż 6 
remiz OSP w Olszynach, Rzepienniku Biskupim, Kołkówce, Zborowicach i Bruśniku. Po-
dobną modernizację przeprowadzono w budynku wielofunkcyjnym w Kąśnej Górnej 
i publicznym przedszkolu w Zborowicach.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PLEŚNA

Wartość projektu:
4  3 0 8  4 9 5  z ł

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



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

-  2 8  - -  2 9  -

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego



Opracowanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
Zespół Komunikacji Marketingowej Funduszy Europejskich

Zdjęcie okładki:
Radosław Iwanicki

Dane liczbowe dotyczące projektów podano na dzień 30 czerwca 2018 r.
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