
Lp. Tytuł zadania Zasięg zadania
Powiat/ 

subregion

Charakter 

zadania
Skrócony opis zadania

Miejsce realizacji 

zadania

Całkowity koszt 

zadania

Koszt 

utrzymania 

zadania

 Liczba 

uzyskanych 

głosów 

1

Poprawa 

bezpieczeństwa na 

drogach 

wojewódzkich w 

gminach Biskupice, 

Czernichów, 

Kocmyrzów-

Luborzyca, Liszki, 

Skawina, Zabierzów 

i Zielonki

Subregionalne

Subregion 

Krakowski Obszar 

Metropolitalny

Inny
Zadanie polega na wykonaniu szeregu inwestycji poprawiających bezpieczeństwo 

pieszych (budowa przejść dla pieszych, chodników, zatok autobusowych)

DW966 -

Biskupice, 

DW780 -

Przeginia Duch., 

Liszki, DW776 -

Luborzyca, 

Pietrzejowice, 

DW953 -Rzozów, 

DW774 -

Zabierzów, 

DW794 -Zielonki, 

Przybysławice

299 600,00 25000            4 473    

2

Diagnoza i korekta 

wad postawy u 

uczniów klas IV i V 

szkół 

podstawowych w 

gminach Powiatu 

Proszowickiego i 

Gminie Igołomnia-

Wawrzenczyce 

Powiatu 

Krakowskiego

Subregionalne

Subregion 

Krakowski Obszar 

Metropolitalny

Inny
Projekt jest skierowany do uczniów klas IV i V szkół podstawowych u których 

stwierdzono wady postawy ciała i objęcie ich rehabilitacją ruchową w wodzie.

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

w Proszowicach - 

obiekt Krytej 

Pływalni

221 000,00 nie dotyczy            3 214    

3
Edukacja dla 

przyszłości
Powiatowe proszowicki Edukacyjny

Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Działania polegać będą na 

organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do 

egmzaminów maturalnych i zawodowych. Celem zadania jest poszerzenie wiedzy ogólnej 

i zawodoznawczej beneficjentów. Zadanie ma obejmować dodatkowe zajęcia dla 

uczniów Zespołu Szkół zdających egzamin maturalny i zawodowy. Zdobywanie wiedzy 

poparte będzie zajęciami poglądowymi i praktycznymi, sprawdzającymi i utrwalającymi 

zdobywaną wiedzę. Zajęcia poglądowe będą miały charakter obozu edukacyjnego 

(wyjazd do Londynu) oraz warsztatów teatralnych, które poprzedzone będą udziałem 

młodzieży w spektaklu teatralnym oraz wyjazdem zawodoznawczym. 

Zespół Szkół im. 

Bartosza 

Głowackiego, ul. 

3 Maja 107, 32-

100 Proszowice

94 000,00 0,00            2 966    

WYNIKI GŁOSOWANIA - BUDŻET OBYWATELSKI 

ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI

Krakowski Obszar Metropolitalny



4

Strój sportowy dla 

juniora na MINI 

MUNDIAL 2016 

powiatu 

krakowskiego

Powiatowe krakowski Sportowy

Zakupienie 45  kompletów strojów do gry w piłkę nożną dla 13 klubów sportowych. 

Jeden komplet składa się  z 18 profesjonalnych 3-częściowych strojów (17 dla 

zawodników i 1 bramkarza). Łacznie zakupionych zostanie 810 strojów.  

powiat 

krakowski, 

KRZESZOWICE, 

SKAŁA, 

SKAWINA, 

SŁOMNIKI, 

ŚWIĄTNIKI 

GÓRNE, 

CZERNICHÓW, 

IGOŁOMIA-

WAWRZEŃCZYCE

, IWANOWICE, 

KOCMYRZÓW-

LUBORZYCA, 

LISZKI, 

MICHAŁOWICE, 

ZABIERZÓW, 

ZIELONKI

95 000,00 0            2 212    

5

Przeprawa pieszo - 

rowerowa w 

Piekarach

Powiatowe krakowski Turystyczny

Zadanie polega na odtworzeniu przeprawy promowej z Tyńca do Piekar poprzez zakup 

jednostki pływającej. Rekomendowaną jednostką jest łódź zbudowana w sposób 

tradycyjny - rekonstrukcja typu jednostek, jakimi przewożono ludzi i mienie do XIX w. 

Zaproponowane rozwiązanie będzie spełniało wymogi ekologiczne, stanowiło szansę na 

rozwój turystyki oraz ułatwi komunikację mieszkańców po obu stronach rzeki.

Piekary 100 000,00 10000            1 455    

6
Raj w Dolinie 

Racławki
Powiatowe krakowski Turystyczny

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż Potoku Racławka na odcinku od 

Racławic poprzez Paczółtowice, Żary, Dębnik, Dubie do Radwanowic, uporządkowanie 

terenu wzdłuż poptoku i koryta potoku, stworzenie punktu wypoczynkowego dla 

turystów oraz wymianę kładek w miejscowości Dubie.

Teren wzdłuż 

Potoku 

Racławka: 

Racławice 2000m 

(Gmina 

Jerzmanowice – 

Przeginia), Żary 

393m (gmina 

Krzeszowice), 

Paczółtowice 

1100m (Gmina 

Krzeszowice), 

Dębnik 475 m 

(Gmina 

Krzeszowice), 

Dubie 3528 m 

(Gmina 

Krzeszowice), 

Radwanowice 

1480 m (Gmina 

Zabierzów).

100 000,00 5 000,00            1 447    

7

Wyposażenie 

Parafii oraz 

budynków 

gminnych w 

defibrylatory AED 

w powiecie 

wielickim

Powiatowe wielicki Prospołeczny

Projekt ma charakter prospołeczny, dotyczy ochrony zdrowia mieszkańców 

województwa małopolskiego w powiecie wielickim. Dotyczy zakupu urządzeń 

defibrylatorów  AED (urządzenie stosowane podczas pierwszej pomocy) do kościołów i 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka oraz w Gminie Biskupice. 

Wyposażenie w taki sprzęt wyżej wymienionych obiektów podniesie standard 

bezpieczeństwa i ochrony życia dla mieszkańców, którzy korzystają z tych obiektów. 

powiat wielicki 81 600,00 10000            1 276    

SUMA: 991 200,00



Lp. Tytuł zadania Zasięg zadania
Powiat/ 

subregion

Charakter 

zadania
Skrócony opis zadania

Miejsce realizacji 

zadania

Całkowity koszt 

zadania

Koszt 

utrzymania 

zadania

 Liczba 

uzyskanych 

głosów 

1

Nic dwa razy się nie 

zdarzy - zadanie 

skierowane do 

osób 

niepełnosprawnych 

i ich rodzin

Powiatowe olkuski Prospołeczny

głównym celem zadania jest usprawinienie sfery poznawczej dzieci i młodzieży; zadanie 

zakłada wyjazdy integracyjne i spotkania dla dzieci i rodziców (wyjazdy rekreacyjne i 

warsztaty)

Ośrodek 

wypoczynkowy 

ELA w Rabce 

Zdrój, 

Rabkolandia, 

Willa roxztoka w 

Bukowinie 

Tatrzańskiej, 

Baseny Termalne 

w Białce  i 

bukowinie, 

Pensjonat  U 

chramca  w 

białce, Ośrodek 

Rehabilitacyjno-

Edukacyjno0wyc

howawczy w 

wolbromiu

82 088,00 nie dotyczy            3 707    

2

Wyposażenie 

Wojewódzkiego 

Szpitala Chorób 

Płuc i Rehabilitacji 

w szzęt 

rehabilitacyjny i 

uporządkowanie 

parku wokół 

Szpitala

Subregionalne

Subregion 

Małopolska 

Zachodnia

Inny
Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzet rehabilitacyjny 

i uporządkowanie terenu parku wokół Szpitala.

Wojewódzki 

Szpital Chorób 

Płuc i 

Rehabiliatcji w 

Jaroszowcu 

286 535,41 12000            3 529    

3

Pociąg do 

Małopolski 

Zachodniej

Subregionalne
Małopolska 

Zachodnia
Turystyczny

Projekt ma na celu stworzenie nowej atrakcji turystycznej w Małopolsce Zachodniej 

poprzez uruchomienie  przejazdów z wykorzystaniem lokomotywy turystycznej 

(poruszającej się po drogach publicznych) na trasach obejmujących atrakcje turystyczne 

powiatu chrzanowskiego, wadowickiego i oświęcimskiego. Przewozy prowadzone będą 

na bazie wypracowanych pakietów wycieczek turystycznych po subregionie, opracowana 

zostanie strona internetowa z nową ofertą turystyczną.

Nadwiślański 

Park 

Etnograficzny w 

Wygiełzowie, 

powiat 

chrzanowski, 

wadowicki i 

oświecimski

298 000,00 28199            1 614    

4

Wyposażenie Sali 

Doświadczenia 

świata i Integracji 

sensorycznej do 

rehabilitacji osób z 

upośledzeniem 

umysłowym i 

ruchowym

Powiatowe olkuski Prospołeczny

Zadanie zwiększa dostępność do profesjonalnych i wysokiej jakości usług 

rehabilitacyjnych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców powiatu olkuskiego z 

upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Wyposażone w nowoczesne urządzenia 

rehabilitacyjne sale: doświadczeń świata i integracji sensorycznej połączone z 

profesjonalną kadrą świadczącą usługi to główne założenia zgłaszanego projektu. 

Olkusz 98 360,00 nie dotyczy            1 470    

Subregion Małopolska Zachodnia



5

Poprawa jakości 

życia mieszkańców 

sołectwa Poręba 

Żegoty poprzez 

przebudowę 

chodnika wdłuż 

drogi wojewódzkiej 

nr 780

Powiatowe chrzanowski Prospołeczny
Celem zadania jest budowa chodnika, która pozwoli na poprawę bezpieczeństwa 

pieszych 

Poręba Żegoty 

działka 291/1
79 409,00 1 358,38            1 338    

6

Centrum 

Asystentury 

Społecznej w 

Andrychowie

Powiatowe wadowicki Prospołeczny

Świadczenie usług asystenckich ma na celu wspieranie niezależnego życia osób 

niepełnosprawnych oraz starszych, kompensując trudności codziennego funkcjonowania. 

Jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej, która pozwoli uniknąć izolacji i 

wykluczenia społecznego  osób niepełnosprawnych oraz starszych, a jednocześnie będzie 

pierwszym krokiem na drodze ich społecznej rehabilitacji. Pokonanie nie tylko własnych, 

ale także zewnętrznych barier przy wsparciu pomocnego i profesjonalnego towarzysza w 

osobie indywidualnego asystenta  pomoże przywrócić wiarę we własne możliwości, a 

jednocześnie odzyskać poczucie sprawstwa na indywidualne życie każdego z klientów.

miejsca 

zamieszkania 

rodzin objętych 

wsparciem

60 000,00 0,00            1 102    

7

Neurorehabilitacja - 

mózgowe 

porażenie 

dziecięce, udar 

mózgowy, 

dyskopatia 

kręgosłupa, 

Stwardnienie 

Rozsziane, po 

urazach.

Powiatowe oświęcimski Prospołeczny

Dotyczy promocji i ochrony zdrowia. Głównym celem jest zwiększenie dostępności do 

systematycznej i specjalistycznej neurorehabilitacji i rehabilitacji ortopedycznej, 

podniesienie jakości świadczonych usług, skrócenia czasu oczekiwania na pomoc 

fizjoterapeutyczną, przyspieszenie okresu powrotu do zdrowia lub minimalizację 

wykluczenia społecznego przez zmniejszenie niepełnosprawności. Zmniejszenie obaw i 

lęków rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, poprzez aktywne włączenie w 

proces rehabilitacji. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu z 

dostępem do profesjonalnej rehabilitacji w schorzeniach neurologicznych i 

ortopedycznych.

Oświęcim 100 000,00 0,00               953    

SUMA: 1 004 392,41



Lp. Tytuł zadania Zasięg zadania
Powiat/ 

subregion

Charakter 

zadania
Skrócony opis zadania

Miejsce realizacji 

zadania

Całkowity koszt 

zadania

Koszt 

utrzymania 

zadania

 Liczba 

uzyskanych 

głosów 

1
Pierwsza pomoc od 

podstawówki
Subregionalne Subregion Sądecki Edukacyjny

Zadanie polega na utworzeniu w 18 szkołach podstawowych z terenu powiatu 

nowosądeckiego, powiatu gorlickiego oraz miasta Nowy Sącz, "sal pierwszej pomocy". 

Będą to sale wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne: fantom osoby dorosłej, 

fantom dziecka, apteczkę szkoleniową, zestaw do imitacji ran oraz deskę do 

przenoszenia poszkodowanego, komputer, rzutnik oraz tablicę multimedialną. Realizacja 

projektu pozowli na podniesienie jakości kształcenia oraz upowszechnienie edukacji w 

zakresie pierwszej pomocy. 

Szkoły 

Podstawowe z 

terenu 

powiatów: 

miasto Nowy 

Sącz, 

nowosądecki, 

gorlicki): ZS nr 1 

w Bobowej, SP nr 

2 w Nowym 

Sączu, SP nr 3 w 

Nowym Sączu, SP 

nr 5 Specjalna w 

Nowym Sączu, SP 

nr 6 w Nowym 

Sączu, SP nr 7 w 

Nowym Sączu, SP 

nr 8 w Nowym 

Sączu, SP nr 9 w 

Nowym Sączu, SP 

nr 11 w Nowym 

Sączu, SP nr 14 w 

Nowym Sączu, SP 

nr 17 w Nowym 

Sączu, SP nr 18 w 

Nowym Sączu, SP 

nr 20 w Nowym 

Sączu, SP nr 21 w 

Nowym Sączu, 

ZSPG nr 1 w 

Nowym Sączu, 

ZSPG nr 2 w 

Nowym Sączu, SP 

nr 1 w 

300 000,00 0,00            3 002    

2
Ryterska Akademia 

Muzyki i Tańca
Powiatowe nowosądecki Kulturalny

Organizacja Ryterskiej Akademii Muzyki i Tańca ma obejmować naukę gry na 

instrumentach tradycyjnych z regionu Beskidu Sądeckiego, Doliny Wielkiej Roztoki i 

Popradu (skrzypce, basy 3/4), zajęcia etnograficzne, tańca i śpiewu. Zadanie ma 

przybliżyć  bogatą spuściznę kulturową górali nadpopradzkich młodemu pokoleniu.

Szkoła 

Podstawowa im. 

Stefana Pawlika 

w Rytrze

57 000,00 0,00            2 407    

3 Aktywni seniorzy Powiatowe nowosądecki Inny

W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjno - integracyjne (edukacja 

prozdrowotna, obywatelska, kulturalna) w ich ramach: spotkania ze specjalistami w 

dziedzinie zdrowia, spotkania przy muzyce, spotkania integracyjne.

Działania 

realizowane będą 

w różnych 

lokalizacjach na 

terenie Gminy 

Chełmiec, w 

miejscowościach 

Librantowa, 

Piątkowa, 

Wielopole

50 050,00 0,00            1 768    

Subregion Sądecki



4

Plenerowe 

spotkania z nauką i 

kulturą

Powiatowe limanowski Kulturalny

Plenerowe spotkania z nauką i kulturą mają na celu realizowanie funkcji brakującego w 

gminie domu kultury. Podstawowy cel założony do osiągnięcia to niwelowanie 

zróżnicowania w poziomie rozwoju cywilizacyjnego w sferze kultury i nauki pomiędzy 

gminą wiejską a ośrodkiem miejskim. W ramach projektu przewiduje się cyklu spotkań 

plenerowych  takich jak plenerowe kino, spektakle teatralne, koncerty młodych 

talentów, wieczorki poetyckie, pokaz doświadczeń przyrodniczych.

Słopnice 732 

Gimnazjum im. A. 

Mickiewicza

90 000,00 0,00            1 425    

5
Szymbarska scena 

plenerowa
Powiatowe gorlicki Kulturalny

Wybudowanie stylowej zadaszonej sceny do imprez kulturalnych organizowanych w 

Szymbarku na terenie Skansenu Wsi Podgórzańskiej im. Prof. Romana Reinfussa w 

Szymbarku, Ośrodka Konferencyjno - Wystawienniczego Kasztel w Szymbarku oraz 

Przystanku Szymbark. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie regionalnego miejsca 

letniej rodzinnej rekreacji dla mieszkańców powiatu podczas imprez kulturalnych 

organizowanych w Szymbarku.

Szymbark, 

działka nr 1724 

na terenie 

Muzeum Dwory 

Karwacjanów i 

Gładyszów w 

Gorlicach

100 000,00 1 200,00            1 083    

6

Ukwiecenie drogi 

wojewódzkiej w 

mieście Bobowa

Powiatowe gorlicki Turystyczny
Poprawa wyglądu przestrzeni publicznej w  mieście  poprzez posadowienie drewnianych 

kwietników oraz utworzenie figur kwiatowych

Bobowa - 

chodnik wzdłuż 

drogi 

wojewódzkiej nr 

981 na odc. 1 km

54 000,00 4 000,00               727    

7
Nowy Sącz dla 

serca
Powiatowe Nowy Sącz Inny zakup oraz montaż naściennych defibrylatorów AED Nowy Sącz 100 000,00 0,00               691    

8

Konserwacja 

wybranych 

zabytkowych 

kapliczek w pasie 

drogowym dróg 

wojewódzkich na 

terenie Subregionu 

Sądeckiego

Subregionalne Subregion Sądecki Kulturalny

Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 10 zabytkowych kapliczek lokowanych w 

miejscowościach: Rożnowice, Maszkowice, Wierchomla, Gródek nad Dunajcem, Łącko, 

Kamienica, Dąbrowa, Polany, Powroźnik, Kasina Wielka.

Rożnowice, 

Maszkowice, 

Wierchomla, 

Gródek nad 

Dunajcem, Łącko, 

Kamienica, 

Dąbrowa, Polany, 

Powroźnik, 

Kasina Wielka.

225 000,00 0,00               637    

SUMA: 976 050,00



Lp. Tytuł zadania Zasięg zadania
Powiat/ 

subregion

Charakter 

zadania
Skrócony opis zadania

Miejsce realizacji 

zadania

Całkowity koszt 

zadania

Koszt 

utrzymania 

zadania

 Liczba 

uzyskanych 

głosów 

1
Z gwiazdami 

zaczytani
Subregionalne

Subregion 

Tarnowski
Kulturalny

Celem zadania jest pobudzenie i poprawa stanu czytelnictwa oraz uczestnictwa 

mieszkańców Subregionu tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach 

kulturalnych.  Poprawa czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ma 

nastąpić poprzez zorganizowanie 20 spotkań autorskich, 8 koncertów kameralnych, a 

także zakup atrakcyjnych wydawnictw do sieci miejsko-gminnych bibliotek. 

Organizowane spotkania/ koncerty będą bodźcem do integracji w realu. Wykształcenie 

nawyku wśród mieszkańców subregionu tarnowskiego do obcowania z książką, 

wartościową kulturą.

Radłów, 

Borzęcin, 

Dąbrowa 

Tarnowska, 

Żabno

300 000,00 0,00            3 445    

2

Uniwersytet 

integracji 

międzypokoleniow

ej w Domu 

Ludowym w 

Zbylitowskiej Górze

Powiatowe tarnowski Kulturalny

Utworzenie uniwersytetu integracji międzypokoleniowej "z książką i filmem" dla osób po 

50 roku życia oraz dzieci i młodzieży do lat 18. W jego ramach będą odbywać się 

warsztaty (filmowe dziennikarskie i itp.) oraz spotkania z dziennikarzami, pisarzami, 

twórcami filmowymi. Organizowane będą także wycieczki tematyczne (np.  do 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Teatru im. J. Słowackiego).

Zbitowska Góra 

ul. Sportowa 3, 

Dom Ludowy

50 000,00 0,00            2 293    

3

Bezpieczny powiat 

dąbrowski z AED - 

każdy może 

uratować bezcenny 

dar - ludzkie życie

Powiatowe dąbrowski Inny Zakup Automatycznych defibrylatorów w powiecie dąbrowskim
powiat 

dąbrowski
98 600,00 1 400,00            2 154    

4

Wykonanie 

chodnika przy 

drodze 

wojewódzkiej nr 

977 w 

miejscowości 

Tarnowiec

Powiatowe tarnowski Prospołeczny
Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Tarnowiec, w celu 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Tarnowiec droga 

wojewódzka 977
100 000,00 684,00            1 823    

5

Półkolonie dla 

dzieci 

niepełnosprawnych 

połączone z 

rehabilitacją 

ruchową i 

społeczną oraz 

edukację dla 

rodziców

Subregionalne
Subregion 

Tarnowski
Prospołeczny

Półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych połączone z rehabiliracją ruchową i społeczną 

oraz edukacje dla rodziców

Regionalny 

Ośrodek 

Rewalidacyjno - 

Wychowawczy 

33-152 

Podgórska Wola 

162

105 800,00            1 337    

6
Tak wiele do 

odkrycia
Subregionalne

Subregion 

Tarnowski
Turystyczny

Projekt ma na celu kompleksową promocję regionu tarnowskiego, szczególnie w zakresie 

oferty turystycznej, prospołecznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i ekologicznej. 

Przedsięwzięcie składa się z następujących aktywności: konkurs wiedzy połączony z 

biwakami szkolnymi, konkurs turystyki rowerowej, piknik rodzinny, konkurs 

fotograficzny, festiwal piosenki turystycznej oraz opracowanie aktywnego  przewodnika 

po regionie.

wszystkie miasta 

i gminy 

Subregionu 

Tarnowskiego

222 136,00 7 380,00               957    

7

Galopem do 

sukcesu - lekcje 

jazdy konnej

Powiatowe tarnowski Sportowy

Głównym celem projektu jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 

głównie z terenu Gminy Lisia Góra, przez organizację zajęć z jazdy konnej. Realizacja 

proponowanego zadania będzie obejmowała chętne dzieci klas IV-VI - ok. 80 osób (z 

podziałem na grupy 40 osobowe). Lekcje będą odbywać się dwa razy w miesiącu przez 

okres 9 miesięcy. Na zakończenie nauki jazdy konnej zostanie zorganizowany festyn 

wzorowany na Małopolskim Święcie Konia, ograniczony terytorialnie do powiatu 

tarnowskiego.

Ośrodek jazdy 

konnej np.. Stare 

Żukowice 1, 

Agroturystyka 

"Furioso"

62 400,00 0,00               885    

Subregion Tarnowski



8

Małopolska 

Międzypokoleniow

a Pracownia 

Medialna

Subregionalne
Subregion 

Tarnowski
Edukacyjny

Projekt ma na celu aktywizację osób młodych i starszych. Zadanie ma charakter 

edukacyjny i ma służyć rozwijaniu umiejętności dziennikarskich dla wszystkich 

zainteresowanych, z naciskiem na młodzież do 18 roku życia oraz osoby, które ukończyły 

60-ty rok życia. Uczestnictwo w projekcie pozwoli m. in. na zdobycie wiedzy praktycznej i 

teoretycznej dotyczącej pracy w mediach oraz ukierunkowanie młodzieży na przyszłą 

ścieżkę edukacyjną. Uczestnicy zdobędą także umiejętności realizowania różnych form 

dziennikarskich oraz nauczą się tzw. "języka radiowego".  

Subregion 

Tarnowski, RDN 

Małopolska, ul. 

Bema 14, 33-100 

Tarnów

112 628,00 0,00               884    

SUMA: 1 051 564,00



Lp. Tytuł zadania Zasięg zadania
Powiat/ 

subregion

Charakter 

zadania
Skrócony opis zadania

Miejsce realizacji 

zadania

Całkowity koszt 

zadania

Koszt 

utrzymania 

zadania

 Liczba 

uzyskanych 

głosów 

1

"…Chodźcie na 

Turbacz…"- nowe 

szlaki rowerowo-

biegowe w Gorcach 

(Obidowa, Nowy 

Targ, Waksmund, 

Ostrowsko, 

Łopuszna)

Subregionalne
Subregion 

Podhalański
Turystyczny

Zadanie polega na oznakowaniu nowych szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach oraz 

zakup i instalację innowacyjnego systemu pomiaru czasu wraz z aplikacją mobilną. 

Dodatkowymi elementami przedsięwzięcia będą działania promocyjne oraz organizacja 

dwóch wydarzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z rodzinnymi zawodami 

sportowymi.Dzięki realizacji projektu powstanie nowy produkt turystyczny, który 

stanowić będzie doskonałe uzupełnienie oferty turystycznej powiatu nowotarskiego, 

tatrzańskiego i suskiego, gdzie ilość szlaków rowerowo-biegowych jest niewielka. 

Stworzenie jednolitego systemu oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych podniesie 

atrakcyjność regionu, pozytywnie wpłynie na stan środowiska przyrodniczego, 

propagować będzie zmianę modelu życia, ochronę walorów przyrodniczych a także 

stanie się wiodącym elementem rozwoju  turystyki. Planowana łączna liczba kilometrów 

szlaków turystycznych  wraz z atrakcjami turystycznymi ma wynosić około 70 km. W 

ramach projektu zaplanowano działania innowacyjne polegające na zakupie i instalacji 

innowacyjnego sytemu pomiaru czasu wraz z aplikację mobilną, który pozwoli 

użytkownikowi trasy na zmierzenie czasu w jakim przemierzy szlak  na Turbacz z 5 

lokalizacji. Dodatkowo zostaną zrealizowane działania promocyjne ( mapa, promocja w 

mediach) oraz dwa wydarzenia sportowo-rekreacyjne wraz  rodzinnymi zawodami 

sportowymi: 1 na terenie Miasta, 1 na terenie Gminy Nowy Targ.   Swoim 

oddziaływaniem projekt obejmie również mieszkańców powiatu tatrzańskiego i suskiego, 

którzy będą korzystali z oznakowanych szlaków, systemów pomiaru czasu oraz będą 

uczestniczyli w 2 wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych.

Gmina Nowy 

Targ ; Stacja 

Narciarska Długa 

Polana, 34-400 

Nowy Targ, ul. 

Oleksówki 6A 

(działka 9721/7), 

Stadion LKS 

Huragan 

Waksmund, 34-

431 Waksmund, 

ul. Sportowa 

(działka 7007/9) 

262 000,00 4000            2 362    

2
Pełnosprawni przez 

sport
Powiatowe tatrzański Sportowy

Organizacja całorocznych, nieodpłatnych treningów sportowych dla osób z 

niepełnosprawnością z powiatu tatrzańskiego, aktywizacja sportowa adaptowana 

indywidualnie do specyfiki niepełnosprawności i integracja osób niepełnosprawnych.

Zakopane 100 000,00 0,00            1 302    

3

Trasa rowerowa 

brzegiem Skawy i 

Skawicy - 

modernizacja

Powiatowe suski Turystyczny

Celem zadania jest umożliwienie przejazdu rowerem wzdłuż rzeki Skawy i Skawicy Górnej 

z Suchej Beskidzkiej przez Maków Podhalański, Białkę, Skawicę do Zawoi Centrum. Ruch 

rowerowy odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejących dróg gruntowych i 

gminnych. Tylko w miejscowości Skawica ruch musi odbywac się wzdłuż drogi 

wojewódzkiej 957, na odcinku ok. 1,3 km. Realizacja zaproponowanych działań ma na 

celu budowę miejsc postoju i poprawienia komfortu przejazdu, tak by trasę można 

przebyć z wykorzystaniem roweru trekkingowego. Dokonując modernizacji 5 odcinków o 

długości 100-200 m każdy, otrzymujemy trasę o całkowitej długości 24 km. 

Powiat: Sucha 

Beskidzka

Miasto/Gmina: 

Maków 

Podhalański

96 400,00 5 000,00               938    

Subregion Podhalański



4

Zapobieganie 

nadwadze, otyłości 

oraz chorobom 

przewlekłym 

poprzez edukację 

społeczeństwa w 

zakresie żywienia i 

aktywności 

fiizycznej

Subregionalne
Subregion 

Podhalański
Inny

Projekt polega na przeprowadzeniu 12- tygodniowego programu redukcji masy ciała 

poprzez: zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz sprzętu do ćwiczeń 

(rowerki, piłki, hantle, taśmy thera-band, piłki, ciężarki, bieżnie), odbycie wizyt 

lekarskich, wykonanie badań podmiotowych, przedmiotowych oraz  biochemicznych 

krwi przed i po programie, realizację cyklu spotkań i warsztatów dietetycznych, zajęć 

rehabilitacyjnych (ćwiczenia na basenie oraz sali gimnastycznej), spotkań z psychologiem 

oraz utworzenie dietetycznego punktu konsultacyjnego (dla pacjentów z nadmierną 

masą ciała nie biorących udział w 12 tyg. programie).  Po zakończeniu programu 

przewiduje się rozdanie nagród za najlepsze wyniki w redukcji masy ciała oraz najwyższą 

frekwencję na zajęciach każdego rodzaju. Program skierowany jest do ok. 150 osób  

(pomiędzy 18 a 60 r.ż.), którzy spełniają kryteria włączenia. Realizatorem programu jest 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, który przy 

wytycznych z  Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie realizuje już powyższy program 

dzięki dofinansowaniu ze  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wojewódzki 

Szpital 

Rehabilitacyjny 

im. dr  S. 

Jasińskiego , ul. 

Ciągłówka 9, 34-

500 Zakopane.

240 200,00 25000               878    

5
Mobilna scena 

plenerowa
Subregionalne

Subregion 

Podhalański
Kulturalny

Zadanie dotyczy zakupu mobilnej sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem, oświetleniem 

scenicznym, wyposażonej w podjazd dla niepełnosprawnych osób oraz mobilnego 

agregatu prądotwórczego. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości 

imprez kulturalnych przeprowadzanych przez społeczności lokalne ze wsi Harklowa z 

powiatu nowotarskiego oraz Białki Tatrzańskiej z powiatu tatrzańskiego. 

Gmina Nowy 

Targ - wieś 

Harklowa, Gmina 

Bukowina 

Tatrzańska - wieś 

Białka Tatrzańska

290 000,00 4000               675    

SUMA: 988 600,00



Lp. Tytuł zadania Zasięg zadania
Powiat/ 

subregion

Charakter 

zadania
Skrócony opis zadania

Miejsce realizacji 

zadania

Całkowity koszt 

zadania

Koszt 

utrzymania 

zadania

 Liczba 

uzyskanych 

głosów 

1
Akademia 

Kobiecego Futbolu
Powiatowe Kraków Sportowy

Rozwój i promocja piłki nożnej kobiet i dziewczynek w województwie małopolskim. 

Celem zadania jest popularyzacja kobiecej odmiany piłki nożnej poprzez organizację 

cyklu, tj. 5 turniejów szkoleniowo - treningowych pod nazwą Małopolska Liga Dziewcząt. 

Turnieje mają charakter otwarty i będą organizowane w różnych kategoriach wiekowych. 

Obiekty 

sportowe Klubu 

Prądniczanka 

Kraków, hala 

sportowa ul. 

Majora 12a, 

boisko sportowe 

ul. św. A. Boboli 

5

80 000,00 0,00            1 276    

2

Kraków widziany 

oczami dziecka z 

zaburzeniami w 

komunikacji 

językowej

Powiatowe Kraków edukacyjny
Organizacja wycieczek tematycznych z nastawieniem na poznawanie zabytków i atrakcji 

Krakowa przez dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
Kraków 68 570,00 0,00            1 069    

3

Siatkówka w 

Krakowie - 

ogólnorozwojowe 

zajęcia sportowe 

dla dzieci i 

młodzieży z 

elementami 

siatkówki

Powiatowe Kraków Sportowy

W swojej genezie, projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych z 

elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, z 

wyróżnieniem co najmniej 4 kategorii wiekowych, w podgrupach wydzielonych ze 

względu na płeć. 

Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową mieszkańców Krakowa oraz  

pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie 

znaczenia "zdrowego trybu życia" zaszczepianie postawy fair  play w życiu. Zadanie jest 

odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status finansowy 

rodziny, oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent sportowy i predyspozycję 

uwarunkowania fizyczne. Projekt zakłada udział w zajęciach będzie bezpłatny oraz brak 

selekcji – zajęcia ogólnodostępne. Jak wskazują badania rynku zajęć sportowych  oraz ich 

analiza aż 95% z nich są zajęciami odpłatnymi. Zadanie realizowane będzie od 

października 2016 do czerwca 2017 (włącznie z czerwcem). Zajęcia sportowe 

prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, instruktorów w pracy z dziećmi i 

młodzieżą. 

Kraków 92 310,00 0               984    

4
Przeprawa pieszo-

rowerowa w Tyńcu
Powiatowe Kraków Turystyczny

Zadanie będzie polegać na zakupie jednostki pływającej  (wielkość łodzi – do 20 m2,  

liczba przewożonych osób – 12, możliwość przewożenia rowerów) oraz uruchomieniu 

sezonowego przewozu międzybrzegowego (łodziowego).  

Zakładany przewóz będzie odbywał się w sezonie żeglugowym od czerwca do września w 

weekendy oraz w oparciu o kalendarz rezerwacji.

Celem projektu jest umożliwienie  przeprawy zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Kraków, Dzielnica 

VIII Dębniki, 

Tyniec, teren 

dawnej 

przeprawy 

promowej

100 000,00 10000               964    

5

Zakup aparatury 

medycznej do 

telemetrii

Powiatowe Kraków Inny

Zakup urządzeń do telemetrii EKG składających się z jednostki centralnej, indywidualnych 

aparatów do monitorowania danych oraz zespołu auten. - do Oddziału Kardiologii 

Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 1, Kraków. Główny cel: 

zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i zapobieganie śmierci w wyniku nagłego 

zatrzymania krążenia poprzez zapewnienie ciągłego monitoringu stanu pacjentów 

(telemetrii).

Szpital 

Specjalistyczny 

im . J. Dietla w 

Krakowie ul. 

Skarbowa 1 

100 000,00 2 000,00               590    

Miasto Kraków



6

Multikreatywne 

Warsztaty - świat 

inspiracji dla dzieci i 

rodziców

Powiatowe Kraków Edukacyjny

Celem projektu jest wsparcie dzieci w rozwoju oraz rodziców w ich wychowaniu, poprzez 

ofertę unikatowych zajęć m. in. kulinarnych, z klockami edukacyjnymi oraz innych o 

charakterze artystyczno-plastycznym przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych 

metod nauczania (mind mapping, mindfulness, design thinking) wpływających na jakość 

uczenia się, zapamiętywanie, koncentrację, twórczość, motywację, efektywne czytanie, 

naukę języków obcych, przedmiotów ścisłych i przedsiębiorczości. Projekt ma za zadanie 

wprowadzić uczestników w świat inspiracji, w którym rozpoczną swoją podróż łączącą w 

sobie zabawę, naukę i kreatywność. Beneficjentami projektu są dzieci z Krakowa w wieku 

5-12 lat (420 osób) oraz ich rodzice lub dorośli opiekunowie (420 osób). 

Miasto Kraków. 

Grupa JMP sp. Z 

O. O., ul. Bartla 

19e/25, 30 -389 

Kraków

97 272,00 0,00               555    

7
Łąki kwietne dla 

Krakowa
powiatowe Kraków Prospołeczny

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostepnych łąk kwietnych na terenie Krakowa i 

okolic, które będą alternatywą dla miejskich trawników. Tym samym poprawią one 

estetykę otoczenia oraz będą doskonałym miejscem dla bytowania owadów. 

Muzeum 

Lotnictwa 

Polskiego w 

Krakowie

SP ZOZ im. dr J. 

Babinskiego w 

Krakowie

Muzeum 

Archeologiczne w 

Krakowie - 

Zespół dworsko-

parkowy w 

Branicach

100 000,00               479    

8

Stojaki na rowery 

(inspirowane 

pismem Stanisława 

Wyspiańskiego)

Powiatowe Kraków Inny

Celem projektu jest wprowadzenie do przestrzeni miejskiej serii 9 stojaków rowerowych 

zainspirowanych charakterem pisma znanego krakowianina Stanisława Wyspiańskiego. 

Przybliży to mieszkańcom i turystom niezwykły dorobek artysty, i podda recepcji jego  

twórczość  w miejskiej przestrzeni Królewskiego Krakowa. Projekt związany jest ze  110 

rocznicą śmierci Wyspiańskiego,  doskonałego momentu, aby pokazać krakowianom i 

turystom raz jeszcze jego osobę w sposób nowy, współczesny i świeży.

Miasto Kraków 90 000,00 9 000,00               301    

9

ROWER CZY 

ROUTER? - czyli 

socjo podłączenie

Powiatowe Kraków Turystyczny

Organizacja 10 rodzinnych  pikników rowerowych oraz czterech tygodniowych wycieczek 

rowerowych dla dzieci i mlodziezy, szczególnie z rodzin w ciężkiej sytuacji. Przygotowana 

zostanie rowerownia - miejsce spotkań ludzi, których łączy rowerowa pasja oraz serwis i 

warsztat rowerowy.

Miejsce grillowe 

ul. Kolna 

Ośrodek, Kraków 

Kurdwanów, 

Kraków Podgórze

99 972,00 9 600,00               215    

10

Zwiększenie 

kwalifikacji 

ratowników i 

dyspozytorów 

medycznych

Powiatowe Kraków Edukacyjny

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji ratowników medycznych i dyspozytorów 

medycznych pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego - w 

Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. 

Celem projektu 

jest podniesienie 

kwalifikacji 

ratowników 

medycznych i 

dyspozytorów 

medycznych 

pracujących w 

systemie 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego - w 

Krakowskim 

Pogotowiu 

Ratunkowym. 

50 000,00               143    



11

Krakowski Klub 

Seniora Kina 

Paradox

Powiatowe Kraków Prospołeczny

Czas, by seniorzy z Krakowa wyszli z domów. Co ich może do tego zachęcić? My już to 

wiemy dzięki wielomiesięcznej współpracy z seniorami mieszkających w krakowskiej 

Dzielnicy Stare Miasto. Dlatego chcemy powołać Krakowski Klub Seniora Kina Paradox 

otwarty dla seniorów z całego Krakowa, który zaoferuje im zajęcia filmowe, kulturalne i 

ruchowe. Wierzymy, że ta propozycja przełoży się na aktywność i integrację seniorów z 

Krakowa.  

Kino Paradox, 

Centrum Kultury
90 000,00 0,00               137    

SUMA: 968 124,00


