KOD
ZADANIA

KOM01

Tytuł zadania

Renesans. Lubię to !

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Renesans. Lubię to!, to roczny cykl wydarzeń adresowany do mieszkańców Subregionu Krakowskiego Obszaru
Metropolitarnego promujący edukację kulturalną. Zadanie złożone jest ze zróżnicowanych komponentów, których
bezpośrednimi uczestnikami będą przedstawiciele rożnych kręgów społecznych oraz reprezentanci zróżnicowanych
kategorii wiekowych. Jego głównym celem jest zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz umożliwienie włączenia się w
życie kulturalne osób zamieszkałych w oddaleniu od wartościowych miejsc Małopolski poprzez stworzenie atrakcyjnej
oferty uczestnictwa w wydarzeniach zlokalizowanych w obiekcie ważnym dla kultury całego regionu.
W ramach cyklu zrealizowane zostaną:
• Dukaty Decjusza – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży popularyzujący wiedzę o przedsiębiorczości i kulturze,
połączony z noclegiem w Willi Decjusza.
• Atelier malarstwa – warsztaty historycznej techniki miniatury.
• Cykl Dziedzictwo renesansu – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza z przewodnikiem.
• Publikacja na temat kultury renesansu adresowana do dzieci w wieku 5-10 lat.
• Salon muzyczny w Willi Decjusza – cykl otwartych koncertów w wykonaniu artystów profesjonalnych oraz
najzdolniejszej młodzieży z wybranych placówek z obszaru powiatu krakowskiego i proszowickiego.

KOM02

Zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa podróżujących użytkowników drogi wojewódzkiej 776 ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych. Zmodernizowana droga woj. 776 od granicy z miastem Kraków do granicy
Poprawa bezpieczeństwa
województwa małopolskiego została wzbogacona o drugą nitkę na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca na odcinku do
użytkowników drogi
centrum gminy natomiast, od ronda obsługującego zjazd na drogę powiatową w kierunku Słomnik - do Proszowic/Buska
wojewódzkiej nr 776 poprzez
Zdroju - jedynie poszerzona do 7 m. Użytkownikami dróg są obok ruchu samochodowego również piesi ( w tym dzieci i
budowę chodnika w m.
młodzież) i należy w jak największym stopniu zadbać w sposób szczególny o ich bezpieczeństwo. Z uwagi na brak przy
Pietrzejowice oraz budowę
przedmiotowej drodze na pewnych odcinkach chodnika dla pieszych problemem staje się bezpieczne dojście do domu,
dwóch aktywnych przejść dla
przystanku komunikacji zbiorowej i szkoły. Przejścia dla pieszych w gminie Koniusza wymagają także poprawy
pieszych w m. Niegardów
bezpieczeństwa poprzez właściwe oznakowanie wizualne. Wnioskujemy niniejszym o realizację zadania którego celem
oraz Piotrkowice Małe
jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi woj. 776 poprzez budowę odcinka chodnika oraz wykonanie
aktywnej informacji wizualnej przy przejściach dla pieszych.

KOM03

Modernizacja 4 przejść dla
pieszych w ciągu DW 964, 966 i
775 w miejscowościach Trąbki,
Lednica Górna, Wieliczka oraz Głównym celem jest poprawienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizacja 4 przejść dla pieszych
Nowe Brzesko poprzez
w ciągu DW 964, 966 i 775 w miejscowościach Trąbki, Lednica Górna, Wieliczka oraz Nowe Brzesko poprzez oznakowanie
oznakowanie aktywną
aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa.
informacją wizualną wraz z
doświetleniem dla poprawy
bezpieczeństwa.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

duże

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

duże

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

duże

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

kulturalny

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski,
miechowski,
proszowicki, wielicki)

178 000,00 zł

prospołeczny

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski,
miechowski,
proszowicki, wielicki)

400 000,00 zł

prospołeczny

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski,
miechowski,
proszowicki, wielicki)

170 000,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

KOM04

"Sport - to coś, co kocham" - realizacja zajęć sportowych. To zadanie mające na celu kształtowanie umiejętności
spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych i
rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji, dzięki czemu beneficjenci wśród rożnych dziedzin
Sport - to coś, co kocham sportowych mogą wybrać dziedzinę sportową idealnie dostosowaną do swoich potrzeb. W ramach zadania
realizacja zajęć sportowych
przeprowadzone zostaną następujące zajęcia: sekcja pływacka, sekcja squasha dla dzieci i młodzieży, bobasy - pływanie
dla niemowląt i malutkich dzieci, zajęcia nurkowania dla młodzieży i dorosłych, nauka pływania z elementami korekcji wad
postawy.

KOM05

Celem zadania jest zrealizowanie kompleksowego cyklu szkolenia młodych sportowców w okresie 2 lat. Młodzi adepci
Wykorzystam szansę! Chcę
piłki nożnej będą mieć możliwość trenowania piłki nożnej zgodnie z metodologią szkolenia Coerver Coaching oraz wezmą
zostać MISTRZEM!
udział między innymi w dwóch obozach sportowo-rekreacyjnych.

KOM06

KOM07

FutboLove Małopolskie –
doposażenie szkółek
piłkarskich z powiatów:
krakowskiego i
proszowickiego w
profesjonalny sprzęt
sportowy

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 5 klubów piłkarskich działających na terenie gmin
powiatu krakowskiego i powiatu proszowickiego. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez:
- wynajem boisk mobilnych o wymiarach 15*10 metrów z bandami, bramkami i siatkami zabezpieczającymi, celem
organizacji treningów i zawodów sportowych,
- zakup kompletów przenośnych bramek: pełnowymiarowych 7,32*2,44 m (po 2 szt.), średnich o wymiarze 5*2 m (po 2
szt.), małych o wymiarze 3*1,55 m (po 2 szt.)
- zakup kompletów dresów (500 szt.) i strojów sportowych (1000 szt.)
- zakup piłek rozm. 4 i 5 (500 szt.)
- zakup urządzeń typu „rebounder/soccerwave” do treningu technicznego (10 szt.)
Zwieńczeniem realizacji projektu będzie organizacja turnieju finałowego, podczas którego rywalizować będą kluby
realizujące projekt oraz zaproszone przez nich kluby partnerskie z terenu województwa małopolskiego.
Na turniej wieńczący projekt zaproszone zostaną osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla
uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania.

Nauka pływania z
elementami korekty wad
postawy dla mieszkańców
powiatu proszowickiego,
miechowskiego oraz
krakowskiego

"Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców powiatu proszowickiego, miechowskiego oraz
krakowskiego" to projekt służący organizacji ogólnorozwojowych zajęć sportowych dzieciom, młodzieży i dorosłym z nauki
pływania włączając elementy korekty wad postawy i rehabilitacji. Organizacja zajęć będzie odbywać się w grupach ze
względu na umiejętności. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową mieszkańców sąsiadujących ze sobą
powiatów i nawiązaniu relacji partnersko-sportowych. Mają pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i
pobudzania świadomości w zakresie znaczenia zdrowego trybu życia i zaszczepienie postawy fair play. Zadanie jest
również odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status finansowy rodziny oraz odpowiedzią na
selekcję z uwagi na talent i predyspozycje sportowe. Projekt zakłada, że udział w zajęciach będzie bezpłatny oraz brak
selekcji - zajęcia ogólnodostępne. Zadanie realizowane będzie od marca 2019 do grudnia 2019. Zajęcia sportowe będą
prowadzone przez doświadczonych trenerów, instruktorów w pracy z dziećmi i młodzieżą.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

duże

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

duże

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

duże

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

duże

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

sportowy

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski,
miechowski,
proszowicki, wielicki)

400 000,00 zł

sportowy

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski,
miechowski,
proszowicki, wielicki)

399 989,00 zł

sportowy

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski,
miechowski,
proszowicki, wielicki)

398 000,00 zł

sportowy

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski,
miechowski,
proszowicki, wielicki)

400 000,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

KOM08

Zadanie zakłada w swojej realizacji cykl spotkań dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, które wspomogą ogólny rozwój
Od niepełnosprawności do
potrzebujących. Systematyczne spotkania mają na celu budowanie zachowań prospołecznych, lepszy rozwój w grupie,
kreatywności. Cykl spotkań
wyrównanie szans osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, wymianę doświadczeń. Organizacja wspólnych zajęć
kreatywno-rozwojowych
przybliża temat niepełnosprawności i pomaga budować wspólne relacje między rówieśnikami.

KOM09

Bezpłatne ćwiczenia na
basenie – profilaktyka
schorzeń kończyn dolnych i
kręgosłupa dla dzieci oraz
dorosłych

KOM10

KOM11

Taniec i śpiew - zespół
ludowy FOLKLOVE

Matryca Historii

Profilaktyka wad postawy oraz indywidualne i grupowe ćwiczenia terapeutyczne dla osób z przewlekłymi schorzeniami
kończyn dolnych oraz kręgosłupa na basenie. Zadanie skierowane do dzieci i dorosłych z powiatu krakowskiego,
miechowskiego, wielickiego i proszowickiego. NIeodpłatne 45 min. zajęcia na basenie będą prowadzone przez
wykwalifikowanych terapeutów (planowane ok. 11 tysięcy zajęć)

Głównym celem zadania jest rozwój zespołu ludowego FOLKLOVE. Do zespołu należy młodzież w wieku od 16 do 25 lat,
obecnie jest ich 22 osoby. Całość zespołu uzupełnia kapela ludowa, która składa się z 5 muzyków. Kapela gra na
kontrabasie, skrzypcach, akordeonie, klarnecie i trąbce. Planujemy zakup strojów regionalnych dla zespołu ludowego i
kapeli, zatrudnienie instruktora tańca ludowego i śpiewu oraz realizację Festiwalu Zespołów Ludowych we wrześniu 2019
roku na terenie Parku Wiejskiego w Zielonkach.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób chcących wspólnie z artystami oddać cześć wszystkim poległym za Ojczyznę
oraz podkreślić swoja tożsamość narodowa, regionalną. W ramach „Matrycy Historii” 15 września 2019 r. zostanie
zorganizowany koncert artystyczno-muzyczny połączony z piknikiem rodzinnym na którym wystąpią artyści m.in. Czasin,
Hem Gru, Jahbestin, Łona i Wiber, Pudelsi, Tadek.

KOM12

Zakup mobilnej sceny-estrady dla mieszkańców Mnikowa i gminy Liszki.
Cel główny: wykorzystanie sceny do organizowania imprez plenerowych, występów, festynów, konkursów artystycznych
Zakup sceny-estrady mobilnej
dla zespołów artystycznych oraz imprez lokalnych. Szczególnie ważne przy organizacji dorocznych gminnych i sołeckich
dożynek. Gmina Liszki nie posiada takiej sceny

KOM13

Budowa odcinka chodnika
przy drodze wojewódzkiej
776 w miejscowości
Kocmyrzów

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkie nr 776 o długości około 70mb, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa
pieszych w miejscowości Kocmyrzów.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

prospołeczny

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski,
miechowski,
proszowicki, wielicki)

136 000,00 zł

236 580,00 zł

duże

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

duże

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

prospołeczny

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski,
miechowski,
proszowicki, wielicki)

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

kulturalny

p. krakowski

99 995,00 zł

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

kulturalny

p. krakowski

100 000,00 zł

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

kulturalny

p. krakowski

90 000,00 zł

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

prospołeczny

p. krakowski

100 000,00 zł

KOD
ZADANIA

KOM14

Tytuł zadania

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez
wykonanie nawierzchni
bitumicznej na drodze
serwisowej w m. Skała

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Wnioskowane zadanie dotyczy wykonania nawierzchni bitumicznej drogi serwisowej w ciągu DW 794 - obwodnica Skały odcinek od ul. Armii Krajowej do ronda Sobiesęki. Celem dodatkowym jest poprawa bezpieczeństwa osób poruszających
się rowerem oraz promocja ekologicznego środka transportu jakim jest rower. Rozwój turystyki rowerowej w gminie jest
ważny z uwagi na wysoki poziom smogu w gminie. Promocja wszelkich inicjatyw przyczyniających się do zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza zasługuje na szczególną uwagę.

KOM15

Gminne i powiatowe kluby sportowe w całym kraju ciągle borykają się z problemem profesjonalnej organizacji zawodów
sportowych dla najmłodszej kategorii wiekowej, kategorii skrzat. Bardzo często klubom sportowym nie wystarcza
środków finansowych na zakup profesjonalnego sprzętu sportowego przystosowanego do gry najmłodszych, nie mówiąc
już o sfinansowaniu i zorganizowaniu meczy dla najmłodszych zawodników swego klubu. Celem głównym projektu jest
profesjonalne zorganizowanie rozgrywek dla najmłodszych adeptów futbolu, wychowywanie poprzez sport, podniesienie
Wiślacka Liga Skrzata 2019 piłkarskich umiejętności poprzez rywalizację, propagowanie zasad fari-play: trenerzy mają opcję pokazania zawodnikowidziecku zielonej kartki za zachowanie fair-play podczas meczu (taka zasada nagrody dla zawodnika obowiązuje w
największym turnieju dla dzieci w europie "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku". Cel ten zostanie zrealizowany
poprzez przekazanie 12 klubom z 5 gmin powiatu Krakowskiego, 144 kompletów stroi,144 piłek wagi 290 gram, 12
kompletów talerzyków treningowych. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl turniejów w którym każdy uczestnik
otrzyma pamiątkowy medal. Lidze będzie towarzyszył piknik rodzinny na świeżym powietrzu.

KOM16

Głównym celem projektu edukacyjnego jest profilaktyka i promocja zdrowego odżywiania wśród najmłodszych, którzy są
coraz bardziej narażeni na występowanie chorób cywilizacyjnych związanych z niewłaściwą dietą, m. in. otyłość czy
cukrzyca typu 2. Zadanie polega na realizacji cyklu pogadanek i warsztatów w szkołach podstawowych i przedszkolach,
które w atrakcyjny i przystępny sposób przybliżą dzieciom wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zachęcą do nabierania
prawidłowych nawyków żywieniowych, pokażą korzyści płynące ze zdrowego odżywiania. Dzięki zastosowaniu zdobytej
wiedzy dzieci będą się lepiej rozwijać, będą zdrowsze a ryzyko wystąpienia u nich chorób dietozależnych zostanie
obniżone.
Uczniowie w fachowej i ciekawej formie poznają np. zasady nowej piramidy zdrowego żywienia, produkty które służą ich
zdrowiu oraz te, które ewidentnie im szkodzą. Projekt będzie wsparty stroną internetową, reklamą oraz broszurami i
plakatami, aby uatrakcyjnić i zwiększyć zainteresowanie.

Czym skorupka za młodu
nasiąknie…-budowanie
świadomości zdrowego
odżywiania w
szkole/przedszkolu
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

prospołeczny

p. krakowski

99 800,00 zł

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

sportowy

p. krakowski

99 000,00 zł

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

Edukacyjny

p. krakowski

75 480,00 zł

KOD
ZADANIA

KOM17

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rusz serce - daj oddech

Zadanie polega na zakupie - 7 sztuk defibrylatorów oraz przeprowadzniu szkoleń - warsztatów pierwszej pomocy z
wykorzystaniem AED dla potencjalnych odbiorców. Urządzenia zostaną zawieszone w szafkach/kapsułach ogrzewanych z
alarmem na zewnętrznych ścianach budynków instytucji uwzględnionych w zadaniu. Szansa na wykonanie skutecznej
defibrylacji spada z każdą minutą utraty przytomności o prawie 10%, stąd przeogromne znaczenie ma możliwość
zapewnienie szybkiego dostępu do defibrylatora osobom, które są świadkami zdarzenia. Szybka i właściwa reakcja oraz
dostępność sprzętu sprawiają, że większość poszkodowanych ma szanse na przeżycie. Są niewielkie i w pełni
zautomatyzowane. Od momentu włączenia aparat prowadzi użytkownika komendami głosowymi i wspiera skuteczne
udzielanie pierwszej pomocy. Ponadto należy jak największej liczbie osób umożliwić udział w szkoleniu z udzielania
pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów.

KOM18

W podkrakowksich gminach: Liszki, Czernichów Krzeszowice, brakuje miejsca w którym mamy, opiekujące się
maluszkami, mogły by się integrować i rozwijać. Celem zadania jest stworzenie i wyposażenie przestrzeni dla mam z
małym dzieckiem - klubu - w którym matki (i dzieci) mogłyby się ze sobą spotkać, poznać, wypić kawę, wymienić
doświadczenia, ale również np. uczestniczyć w wartościowych warsztatach.
W ramach projektu będą też dofinansowane warsztaty:
- Spotkania ze specjalistami z zakresu zdrowia, edukacji (np fizjoterapeuta dziecięcy, dietetyk),
- Zajęcia ruchowe dla mam i dzieci, poprawiające ich stan zdrowia i kondycję fizyczną,
Klub dla mam z maluchami: - Warsztaty w zakresie tematyki rodzicielstwa i rozwoju osobistego,
integracja, rozwój, aktywność - Warsztaty mające poprawić szanse uczestniczek na rynku pracy (kompetencje, cv, rozmowy kwalifikacyjne),
i zdrowie (powiat krakowski) - Warsztaty w zakresie założenia i prowadzenia własnej przedsiębiorczości,
- Spotkania z kobietam aktywnymi i spełnionymi, łączącymi macieżyństwo z pasją i karierą, mające na celu inspirację i
motywację,
- Czas dla mam: dla ich własnych pasji i inicjatyw (wykłady, wystawy, imprezy), realizowanych przez członkinie klubu.
Wszystko w przytulnym wnętrzu, dającym możliwość przyjścia z dzieckiem, które będzie można nakarmić, przewinąć,
zabawić na macie, uśpić w kąciku.
Projekt zakłada też utworzenie mini-inkubatora przedsiębiorczości, (łączności wi-fi, drukarka), by umożliwić mamie
rozpoczęcie przedsiębiorczości online, przy wsparciu środowiska klubu.

KOM19

"MOJA MAŁA POLSKA wyjazdy do najciekawszych miejsc w Małopolsce" to zadanie skierowane do osób starszych,
zamieszkałych na terenie powiatu miechowskiego, a szczególnie do osób z terenów wiejskich. Głównym celem zadania,
jest zwiedzenie najważniejszych miejsc w Małopolsce. Zobaczenie jeszcze raz z perspektywy wielu lat lub po raz pierwszy
Moja Mała Polska wyjazdy do miejscowości, zabytków, szlaków, z których słynie Małopolska. Dzięki zadaniu "MOJA MAŁA POLSKA wyjazdy do
najciekawszych miejsc w najciekawszych miejsc w Małopolsce" - ludzie starsi będą mogli zrealizować swoje skryte, często odkładane "na później"
Małopolsce
wyjazdy i zobaczenia m.in. Wawelu, Rynku w Krakowie, zwiedzenia Kopalni w Bochni, zamków w Niedzicy, Czorsztynie,
Pieskowej Skale, zwiedzenia Zakopanego i przejścia szlakiem na Rusinową Polanę, Wiktorówkę, popłynięcia rejsem po
Jeziorze Czorsztyńskim, Wiśle z zwiedzeniem Opactwa Benedyktyńskiego oraz innych ciekawych miejsc w Małopolsce.
Wyjazdy będą bezpłatne.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

Prospołeczny

p. krakowski

62 114,00 zł

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

prospołeczny

p. krakowski

90 480,00 zł

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

turystyczny

p. miechowski

74 150,00 zł

KOD
ZADANIA

KOM20

KOM21

KOM22

KOM23

Tytuł zadania

Nasza wiedza - nasza
przyszlość

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Projekt edukacyjny "Nasza wiedza - nasza przyszłość" skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających
siedzibę w Proszowicach - Zespół Szkół w Proszowicach. Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających
wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania uczniów. Zakłada się także realizację kilku wyjazdów tematycznych,
związanych z tematyką prowadzonych zajęć (wyjazdy na warsztaty, wykłady oraz spotkania zawodowznawcze i lekcje
muzealne). Wyjazdy te mają mieć charakter zajęć poglądowych utrwalających wiedzę uczniów. Jednym z zadań projektu
jest kilkudniowy wyjazd edukacyjny do Austrii, którego celem jest poszerzanie kompetencji językowych uczniów.

Rodzaj
zadania

małe

Zadanie obejmuje budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 964 na styku miejscowości Suków i Mała
Wieś w gminie Wieliczka oraz Ochmanów w Gminie Niepołomice. Droga Wojewódzka nr 964 na odcinku od Niepołomic
Budowa chodnika przy DW
do Wieliczki charakteryzuje się bardzo dużym ruchem pojazdów zwłaszcza ciężarowych dojeżdżających z autostrady A4
964 Sułków - Mała Wieś do Strefy Przemysłowej w Niepołomicach. Przy granicy sołectw: Sułków - Mała Wieś i Ochmanów brak jest chodnika dla
małe
Ochmanów
pieszych. Mając na względzie bezpieczeństwo pieszych: dzieci i dorosłych, społecznie oczekiwane jest wykonanie
brakującego odcinka chodnika dla pieszych. Zadanie obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji jak i
przeprowadzenie robót budowlanych.
Projekt zakłada organizację warsztatów doskonalących kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji językowych i interpersonalnych dla uczniów szkół podstawowych. Proponowane formy będą wsparciem
realizacji zadań wychowawczo - edukacyjnych szkół. Zajęcia zaplanowano na terenie SP nr 2 w Wieliczce, gdyż jest ona
usytuowana w centrum powiatu, udział w nich będą mogli wziąć chętni uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu
wielickiego. Propozycja jest możliwością na wszechstronny rozwój dzieci, jednak jej wiodącym celem będzie poszerzanie
Doskonalenie kompetencji kompetencji językowych ( j. angielski ) i społecznych. Zaplanowane formy kształtujące umiejętności komunikowania się w
językowych i
języku angielskim realizowane będą poprzez warsztaty językowe, sportowe, krajoznawcze i przyrodnicze. Uczestnicy
interpersonalnych u uczniów spędzą aktywnie i twórczo wolny czas. Proponowane zajęcia będą realną pomocą dla rodziców, którzy często mają
małe
szkół podstawowych z
problem z ciekawym zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci. Planujemy: 2 turnusy pięciodniowe – zima 2019, 2020; 3
powiatu wielickiego.
turnusy pięciodniowe – lato 2019, 2020; wycieczki krajoznawczo – rekreacyjne. Oferujemy: opiekę wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej; lektorów języka angielskiego; kameralną atmosferę; zdrowy, ciepły posiłek; ciekawe warsztaty o
charakterze językowym, sportowym, krajoznawczym i przyrodniczym; zajęcia wychowawcze rozwijające kompetencje
interpersonalne; wycieczki edukacyjno - rekreacyjne: do Parku Rozrywki; krajoznawcze po regionie i okolicy; wyjścia na
basen , lodowisko(zima), squash, tężnia.

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
Defibrylatory AED dla
i budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka oraz w Gminie Biskupice. Wyposażenie w taki sprzęt wyżej
Powiatu Wielickiego - etap II
wymienionych obiektów podniesie standard bezpieczeństwa i ochrony życia dla mieszkańców, którzy korzystają z tych
obiektów.
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małe

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

edukacyjny

p. proszowicki

100 000,00 zł

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

prospołeczny

p. wielicki

100 000,00 zł

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

edukacyjny

p. wielicki

100 000,00 zł

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

prospołeczny

p. wielicki

95 400,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

KOM24

"Na wyspie emocji" spotkają się uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki oraz ich rodzice. Dzieci z trudnościami
emocjonalnymi i społecznymi w ramach cyklu zajęć terapeutycznych w niewielkich grupach będą uczyć się, czym są
emocje oraz jak je wyrażać, aby budować pozytywne relacje z innymi. Równolegle ich rodzice wezmą udział w szkole dla
Na wyspie emocji - projekt
rodziców, by dowiedzieć się, jak wspierać swoje dzieci. Młodsze dzieci z trudnościami emocjonalnymi pojadą wraz z
zajęć rozwijających
rodzicami na kolonie, by wspólnie z terapeutami odkrywać swój potencjał. Projekt kierowany jest do dzieci z trudnościami
kompetencje emocjonalno społeczno-emocjonalnymi o różnym podłożu. Obecna nieodpłatna oferta jest bardzo uboga, nie obejmuje swoim
społeczne uczniów i ich
zasięgiem całej rodziny, często czeka się na nią miesiącami, co przyczynia się do pogłębiania trudności. W ramach projektu
rodziców
odbędą się 2 cykle zajęć (5 miesięcy - 15 spotkań dla dzieci i dla rodziców) dla dzieci w wieku szkolnym oraz jeden wyjazd
kolonijny dla przedszkolaków z rodzicami (7 dni w wakacje 2020). Uzupełnieniem będzie strona internetowa projektu, na
której przygotowane zostaną materiały dla dzieci i rodziców zainteresowanych edukacją emocjonalną.

MZA01

Zwrócenie uwagi na zalety oraz problemy miast Małopolski Zachodniej poprzez wystawę fotografii miejskiej różnych
fotografów i hobbistów fotografii . Projekt ma na celu ukazać kulturę, przyrodę, mieszkańców w obecnej chwili, a tym
samym motywować władze do zmian na lepsze. Ukazanie emocji, sztuki miejskiej, codziennych spraw i nieoczekiwanych
wydarzeń. Poznanie regionalizmu i zachowanie zanikających wartości poprzez wystawy, warsztaty fotograficzne, projekty,
gry terenowe, wywiady, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne.

Miasto innym okiem cykliczny projekt
fotograficzny

Rodzaj
zadania

małe

Subregion Krakowski Obszar
Metropolitalny (powiaty:
krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)

duże

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

duże

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

MZA02

Poprawa bezpieczeństwa
użytkowników drogi
Zadanie polega na wybudowaniu chodnika w m. Osiek przy drodze wojewódzkiej nr 949 oraz montaż 2 luster drogowych
wojewódzkiej 949 w m. Osiek
na odc. 080. Użytkownikami drogi i planowanego chodnika będą zarówno lokalni mieszkańcy jak i osoby z okolicznych
poprzez budowę chodnika
powiatów udający się do pobliskiej atrakcji tj. Resortu "Molo".
oraz montaż luster
drogowych

MZA03

Zadanie będzie obejmowało realizację dodatkowych niepłatnych zajęć z języka angielskiego oraz robotyki wśród uczniów
szkół podstawowych powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego.
Celem tego zadania będzie zwiększenie kompetencji językowych uczniów, zainteresowanie ich językiem angielskim oraz
wpojenie im przekonania, że we współczesnym świecie język angielski to dla nich lepsza przyszłość. Zajęcia prowadzone z
Zaprogramuj się na przyszłość wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i Internetu będą dla uczniów interesującą zachętą do nauki.
– czyli język angielski i
Współczesny rynek pracy stoi otworem także dla informatyków, a głównie programistów, dlatego równocześnie z nauką duże
robotyka gwarancją sukcesu języka angielskiego prowadzone będą zajęcia z programowania, które stanowić będą pierwszy krok na drodze do
fascynacji techniką (mechatroniką) i informatyką (algorytmiką), poprzez rozwój pasji, aż do świadomego wyboru przyszłej
pracy zawodowej. Dzieci będą uczyły się programowania z wykorzystaniem inteligentnych robotów – OZOBOTÓW, LEGO
We Do Z.O, LEGO MINDSTROM Er3 oraz aplikacji na smartfony Mit App Inventor, SCRATCH JR i SCRATCH, a także poznają
język wyższego poziomu tj. Python. Planuje się realizację zadania w roku szkolnym 2019/2020.
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Subregion zadania

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Edukacyjny

p. wielicki

99 000,00 zł

kulturalny

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświęcimski)

320 000,00 zł

prospołeczny

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświęcimski)

397 400,00 zł

edukacyjny

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświęcimski)

224 960,00 zł

KOD
ZADANIA

MZA04

MZA05

Tytuł zadania

My i nasz Szpital Edycja 2018

Szlaki ku wolności –
trzebińskie tajemnice

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Utwardzenie części nawierzchni parkingu na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda
Wojtyły, remont nawierzchni tarasu przed wejściem do Budynku Głównego

Zadanie przyczyni się do powstania interesującej oferty turystycznej dla mieszkańców regionu i turystów, którzy odwiedzą
gminę Trzebinia. Opracujemy i utworzymy ścieżki edukacji historycznej, wyznaczymy ciekawe, bogate w historyczne
atrakcje szlaki turystyczne „Ku wolności” , wydrukowane zostaną przewodniki turystyczne. Powstaną miejsca pamięci
historycznej poprzez zamontowanie dwóch tablic informacyjnych: jednej w miejscu upamiętniającym wymarsz 8 września
1914 roku Sokolników z Sierszy do Krakowa, wcielonych tam do I Kompanii Legionów Polskich, a drugiej w miejscu
Kordonu granicznego z czasu zaborów, w miejscowości Czyżówka. W celu upamiętnienia szczególnych miejsc dla naszej
lokalnej historii zainstalujemy w trzech miejscach gminy Trzebinia posążki Sokolników, które od tej pory będą symbolem
walk wyzwoleńczych naszego regionu. Wydamy zeszyt historyczny „Trzebińskie historie – KU WOLNOŚCI”, w którym
opiszemy historię powstańców Żuławów Śmierci i Garibaldczyków, którzy wyruszyli 2 maja 1863 r, spod Kopca Kościuszki
w Krakowie i na swej drodze ku wolności stoczyli w okolicach Płok zwycięską potyczkę, z grupą Moskali, na tzw. Ćwięku.
Opiszemy tu historię życia codziennego mieszkańców Sierszy, Czyżówki i Płok w trakcie i zaraz po II wojnie światowej.
Zrekonstruowana zostanie zwycięska potyczka powstańców z Moskalami na uroczysku Ćwięk i tę rekonstrukcję będziemy
pokazywać co roku mieszkańcom i turystom 3 maja, w trakcie obchodów Święta Konstytucji. Stworzona zostanie tym
samym markowa impreza historyczna regionu.
Realizowane zadanie ma służyć w szczególności pogłębieniu i utrwaleniu wśród młodego pokolenia mieszkańców Trzebini
wiedzy historycznej na temat walki i czynu Niepodległościowego, a także krzewienia wśród młodzieży idei patriotyzmu i
szacunku dla minionych pokoleń.

MZA06

Zadanie „Centrum Edukacji Kulturalnej i Multimedialnej oraz Dziedzictwa Lokalnego” skierowane do mieszkańców gminy
Babice, szczególnie uczniów i przedszkolaków mające na celu podniesienie świadomości i wiedzy społeczności lokalnej
gminy Babice nt historii, kultury, tradycji i potencjału miejsca w którym żyją oraz promocję potencjału gminy Babice
Centrum Edukacji Kulturalnej poprzez organizację na terenie gminy Babice wystaw lokalnych amatorów-pasjonatów fotografii, wydanie publikacji
i Multimedialnej oraz
"Gmina Babice - skrzynia skarbów!", spotkań
Dziedzictwa lokalnego
z tradycją/historią oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu: ilustratorskich połączonych z wydaniem publikacji
"Legendy gminy Babice", animacji filmowej, wokalnych połączonych z nagraniem płyty, kuchni regionalnej, regionalnych, z
zakresu opracowania questów, 5 wystaw oraz publikacja "Gmina Babice - skrzynia skarbów" w nakładzie 1000 egz. ma na
celu promocję potencjału kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego gminy Babice.

MZA07

Budowa chodnika przy
drodze wojewódzkiej nr 780
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkie nr 780. Celem realizacji przedstawionego przedsięwziecia jest poprawa
w miejscowości Brodła przy
bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszajacych się ulicą Galicyjską w Brodłach.
ulicy Galicyjskiej powiat
chrzanowski gmina Alwernia
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

duże

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Prospołeczny

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświęcimski)

246 400,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

kulturalny

p. chrzanowski

100 000,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

kulturalny

p. chrzanowski

99 990,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

prospołeczny

p. chrzanowski

99 300,00 zł

KOD
ZADANIA

MZA08

MZA09

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

KAM - Klub Aktywnej mamy to projekt regularnych, całorocznych zajęć i spotkań dla mam z małymi dziećmi w wieku od 0
do 2 lat. Przeznaczone one będą dla mieszkanek powiatu chrzanowskiego. Zajęcia będą odbywały się od stycznia do
grudnia 2019 roku, trzy razy w tygodniu, za wyjątkiem okresów okołoświątecznych, czy tzw. długich weekendów. Dwa
razy w tygodniu będą miały charakter ćwiczeń fizycznych (joga) a raz w tygodniu będą to wykłady lub warsztaty. Zajęcia z
jogi będą prowadozne przez wykwalifikowanych instruktorów, dostosowane do możliwości i kondycji fizycznej bioracych
w nich udział. W zajeciach będą uczestniczyły mamy z dziecmi w chustach. Chusta pozwala na bezpieczne noszenie
dziecka, "uwalnia" ręce a dziecku daje poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Wspólny ruch i muzyka wpływają pozytywnie
na budowanie więzi. Dla mamy zajęcia w chustach to świaetny sposób na powrót do kondycji fizycznej, wzmocnienie
KAM – Klub Aktywnej Mamy mięśni. Zajęcia wykładowo-warsztatowe skupiać się będą na potrzebach mam, tak by wesprzeć je w funkcjonowaniu w
nowej rzeczywistości z maleńkim dzieckiem. Ich tematyka będzie dostosowywana na bieżąco do potrzeb uczestniczek.
Zapraszani będą specjaliści z różnych dziedzin, m.in. chustonoszenie, masażu Shantala, rodzicielstwa bliskości, psychologii,
dietetyki (dieta matek karmiących, rozszerzanie diety niemowląt), karmienie piersią itp. Celem Klubu aktywnej Mamy jest
przede wszystkim wspieranie młodych mam w nowej, niejednokrotnie trudnje sytuacji, kiedy na świecie pojawia się mały
człowiek i wszystko się zmiania. Bezpłatny charakter zajęć pozwoli na uczestnictwo kobiet bez względu na ich status
materialny. Niewątpliwą korzyścią jest także fakt, że mamy będą mogły się spotkać w towarzystwie innych mam, które
mają podobne potrzeby i problemy. Zajęcia Klubu Aktywnej Mamy poprawią kondycję fizyczną i psychiczną uczestniczek.
Aktywna Mama to Mama zdrowa, zrelaksowana i szczęśliwa. Szczęśliwa Mama to szczęśliwe Dziecko.

Pielęgnowanie wartości
kulturalnych poprzez
reaktywację zespołu
regionalnego Małe
Zedermianki

Głównym celem jest utworzenie/reaktywacja dziecięcego zespołu regionalnego "Małe Zedermianki". Rekrutacją do
Zespołu zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej w Zedermanie. Zespół będzie się składał z 24 osób, uczniów klas IIIVIII.
Utworzenie zespołu pozwoli zrealizować następujące cele:
1) Wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej.
2) Rozbudzenie zainteresowań sztuką ludową - muzyka, taniec, strój, zwyczaje i obrzędy.
3) Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia poziomu ogólnej kultury dzieci i
młodzieży.
4) Sceniczna prezentacja dorobku artystycznego.
5) Doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez zapoznanie z dorobkiem innych zespołów podczas ich koncertów,
występów.
Utworzenie zespołu będzie zaspokojeniem oczekiwań rodziców uczniów Szkoły oraz lokalnego środowiska pamiętających
sukcesy podobnego zespołu, działającego w szkole do 1999 roku. Zostaną podjęte następujące działania:
1 przekazanie informacji o rekrutacji do dziecięcego zespołu regionalnego;
2 przeprowadzenie rekrutacji;
3 zakup nowych kompletów strojów ludowych krakowskich
4 organizacja zajęć zespołu, zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu , czas trwania zajęć 90 minut;
5. prezentacja dorobku artystycznego podczas uroczystości szkolnych, środowiskowych, przeglądów i konkursów;
6. wzbogacanie warsztatu artystycznego poprzez zapoznanie z dorobkiem innych zespołów podczas ich koncertów,
występów.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

prospołeczny

p. chrzanowski

50 469,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

kulturalny

p. olkuski

99 962,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

MZA10

Weekendy z piłka ręczną

"Spotkania ze szczypiorniakiem" to forma promocji aktywności fizycznej środowisk szkolnych powiatu olkuskiego.
Głównym celem zadania jest rozwój sportowy dzieci ze szkół podstawowych poprzez gry i zabawy z zakresu piłki ręcznej w
powiecie olkuskim, a także integracja środowisk szkolnych poprzez organizację cyklu dwóch edycji konsultacji edukacyjno sportowych pod nazwą "Spotkania ze szczypiorniakiem" podczas dni wolnych od szkoły. Cykl zajęć praktycznych i
teoretycznych zakończony zostanie turniejem Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, który wyłoni Mistrza Szczypiorniaka w
kategorii dziewcząt i chłopców. Zadanie ma rownież na celu zapewnienie dzieciom aktywnego i zdrowego spędzania czasu
wolnego w gronie rówieśników. Projekt skierowany jest dla dzieci z klas IV i młodszych szkoły podstawowej, zarówno dla
dziewcząt jak i dla chłopców ze szkół powiatu olkuskiego.

MZA11

„Każde dziecko może
wszystko” – zajęcia
rozwijające kompetencje
kluczowe dla dzieci z powiatu
olkuskiego

Założeniem zadania jest rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego poprzez
realizację warsztatów językowych, artystycznych i społecznych w budynkach szkół podstawowych w: Bukownie i
Bolesławiu. Przewidziano także blok działań poprawiających funkcjonowanie społeczno-edukacyjne dzieci
niepełnosprawnych i ich rodzin (wsparcie realizowane w budynku po byłej szkole „Na Skałce” w Bukownie). Projekt ma
szerokie oddziaływanie społeczne – integruje bowiem grupy dzieci w pełni sprawnych i niepełnosprawnych.

MZA12

Nasza szkoła programuje –
warsztaty z programowania
dla uczniów szkół wiejskich
powiatu olkuskiego

MZA13

Rehabilitacja społeczna dzieci niepełnosprawnych. Zadanie kierowane do grupy 20 dzieci niepełnosprawnych i ich
„Malowane wspomnieniami”
rodziców. Projekt będzie realizowany w następującej formie:
– pobudzanie i kształtowanie
- 4 dwudniowych wyjazdów z 40 osobami (20 dzieci + 20 rodziców) z powiatu olkuskiego oraz 3 terapeutów,
kreatywności osób
- 6 pięciogodzinnych warsztatów plastycznych ogólnousprawniających (20 dzieci i 7 terapeutów)
niepełnosprawnych
- 1 spotkanie podsumowujące z wystawą prac plastycznych.

MZA14

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z Powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli). -rehabilitacja i usprawnianie samoobsługi i samodzielnego
Rehabilitacja - samodzielność
funkcjonowania, - rehabilitacja społeczna/integracja ze środowiskiem, udział w zajęciach kulturalnych, turystyka,
współpraca z wolontariuszami, - rozwijanie zdolności, zamiłowań i zainteresowań, - rozwijanie sprawności
fizycznej/zajęcia na Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej

Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

sportowy

p. olkuski

73 022,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

edukacyjny

p. olkuski

100 000,00 zł

Rozwój kompetencji kluczowych związanych z programowaniem jest szczególnie utrudniony dla uczniów zamieszkujących
obszar wiejski powiatu olkuskiego. Zadanie przewiduje cykl innowacyjnych warsztatów z programowania realizowanych w
Szkołach Podstawowych w: Gorenicach, Kosmolowie, Sienicznie i Zawadzie. Dzięki realizacji zajęć zwiększą się
małe
kompetencje informatyczne, matematyczne i technicznie uczniów szkół podstawowych z powiatu olkuskiego, a realizacja
zajęć z wykorzystaniem robotów, sprzyjać będzie efektywności procesu nauczania (nauka poprzez zabawę).

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

edukacyjny

p. olkuski

100 000,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

prospołeczny

p. olkuski

99 700,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

prospołeczny

p. olkuski

100 000,00 zł
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małe

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Kluczewski SENIOR 50+

MZA15

MZA16

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rodzaj
zadania

Zadanie publiczne pn. Kluczewski SENIOR 50+ jest skierowany do emerytów, seniorów, osób starszych i niepełnosprawnych, celem jest
stworzenie wieloprofilowych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz
łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Założeniem zadania publicznego jest wykorzystanie istniejącej,
infrastruktury społecznej (biblioteka, siłownia pod chmurką) w podziale na 5 bloków tematycznych realizowanych w okresie od 01.01.2019 r do
31.12.2019 r.: I. Promocja i rekrutacja uczestników, II. Senioralna Szkoła Wolontariatu jako wsparcie aktywnego emeryta/seniora do pracy
społecznej w postaci wolontariatu i udział zajęciach edukacyjno-motywujących do aktywności społecznej oraz wizytach studyjnych w placówkach
współpracującymi z wolontariuszami-seniorami, m.in. Lublin i Kraków, III. Aktywność społeczna: a) kawiarenka Senioralna -cykliczne spotkania,
które pozwolą na spędzenie czasu w gronie znajomych, wyjścia z domu, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, odświeżenie historii
regionalnej, zaproszenie lokalnej pisarki, czytanie wierszy napisanych przez członkinie stowarzyszenia, redagowanie anegdot i felietonów do
kroniki pod okiem zaproszonego redaktora z lokalnej gazety Echo Klucz. , b) działania aktywizacyjno-integracyjne warsztaty/spotkania/zajecia: wykorzystanie naturalnych środków pn. "Tworzenie naturalnych kosmetyków i środków czystości" , - farmaceutyczne pn. Leki umiar i rozsądek”, małe
senior i prawo pn. ”Pomoc, porada, doradztwo”, - zajęcia z memingotechniki pn. "Trening pamięci" - bezpieczny senior pn. Edukacja na temat
bezpieczeństwa seniorów”,- dietetyk pn. „Żyj zdrowo nie fastwoodowo”,- artystyczne warsztaty rękodzieła z wiórków drewna osikowego- c)
zajęcia wspierające i upowszechniające kulturę fizyczną jako jeden z wyznaczników zdrowego stylu życia, utrzymania sprawności i samodzielności
emerytów i osoby starsze poprzez: - aqua aerobik na basenie, - zajecia gimnastyczne i ruchowe z rehabilitantem na sali gimnastycznej, - ćwiczenia
na siłowni pod chmurką, jako wykorzystanie istniejącej infrastruktury w G.Klucze. IV. Turystyczno-rekreacyjna aktywność emerytów, osób
starszych w tym procesy inicjujące działania integracyjne lokalnej społeczności, poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz sportu w
środowisku lokalnym: a)wycieczki: - rowerowa innowacyjna rowerami elektrycznymi - Szlakiem Orlich Gniazd zwiedzanie zamków/warowni oraz
strażnicy, - piesza -Nocny Rajd po Pustyni Błędowskiej z pochodniami pn. POZNAJ, ZOBACZ w partnerstwie z PTTK w Kluczach b) wyjazdy
edukacyjno-szkoleniowo-studyjny do Zakopanego oraz rehabilitacyjno-leczniczy do Szaflar. V. Podsumowanie zadania publicznego jako to
prezentacja osiągnięć osób uczestniczących w projekcie m.in. pokaz ćwiczeń gimnastycznych, prezentacja multimedialna, wykład i konsultacje ze
specjalistami itp.

MIASTO PRACOWNIA – TWÓRCZE DZIAŁANIA
Specjalnie przygotowana oferta warsztatowa dla wszystkich grup wiekowych: stolarstwo, krawiectwo, aranżacja wnętrz,
fotografia i sztuki plastyczne. Otwarci prowadzący, chętni do współpracy i pomocy. Niepowtarzalna okazja do stworzenia
Miasto pracownia – twórcze własnych małych dzieł sztuki, elementów wyposażenia i zdobycia nowych umiejętności. Tak w kilku w słowach można
działania
opisać projekt, który chcemy Wam zaproponować.
Nie zabraknie również przestrzeni dla tych, którzy chcą zrealizować własną inicjatywę – na doradztwie kreatywnych
omówimy wspólnie każdy pomysł i postaramy się wcielić go w życie.
Zapraszamy do wspólnego działania!

MZA17

Bezpieczni na drodze.
Budowa chodnika w ciągu
Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od wjazdu na nowy cmentarz na odcinku ok.
DW 949 w m. Polanka Wielka 200 mb.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz innych użytkowników drogi.

MZA18

Projekt "Sprawni i Samodzielni - rehabilitacja ruchowa osób w potrzebie" jest odpowiedzią na zapotrzebowanie
mieszkańców powiatu oświęcimskiego na wsparcie w obszarze rehabilitacji ruchowej. Projekt przeznaczony jest dla osób
Sprawni i Samodzielni w każdym wieku, z chorobami neurologicznymi w tym mózgowym porażeniem dziecięcym, udarami, chorobami
rehabilitacja ruchowa osób w
genetycznymi, po operacjach, schorzeniami kręgosłupa i ortopedycznymi, z urazami powypadkowymi i sportowymi oraz
potrzebie
wadami postawy, z obrzękami pierwotnymi oraz pozabiegowymi. Zapewniona zostanie specjalistyczna opieka w zakresie
fizjoterapii oraz fizykoterapii.
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Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

inny

p. olkuski

82 380,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

kulturalny

p. oświęcimski

63 750,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

prospołeczny

p. oświęcimski

100 000,00 zł

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

prospołeczny

p. oświęcimski

100 000,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

MZA19

Celem naszego zadania Aktywny Senior Powiatu - Gmina Oświęcim zaprasza (dalej ASP), jest podniesienie oferty
kulturalnej i edukacyjnej dla seniorów z Powiatu Oświęcimskiego oraz integracja tej społeczności. Aby to uczynić
zaprosimy seniorów z całego powiatu do malowniczej Gminy Oświęcim, gdzie będą oni mogli spotkać się na warsztatach z
Aktywny Senior Powiatu największymi gwiazdami polskiej kultury, zaprosimy do poznania i rozsmakowania się w lokalnej kuchni, organizując
Gmina Oświęcim zaprasza!
pokazy kulinarne z poczęstunkiem, prowadzone przez lokalne gospodynie wiejskie oraz zaproszonych gości. Ważna dla
nas będzie integracja grup seniorskich, rozproszonych w powiecie, dlatego zorganizujemy integracyjne gale
rozpoczynające i podsumowujące projekt oraz pikniki plenerowe w okresie letnim.

KRK01

Zadanie zakłada budowę skateparku na terenie należącym do Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz asfaltowych lub
betonowych alejek dostępnych dla wszystkich użytkowników, ale zaprojektowanych tak, aby nadawały się do jazdy na
Rolkostrada i skatepark przy rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Głównym celem jest połączenie już istniejących alejek ze światem zewnętrznym, tak
Muzeum Lotnictwa
aby dało się do nich dojechać na rolkach, deskorolce lub hulajnodze m. in. od strony Parku Lotników, ul. Seniorów
Lotnictwa i Bora-Komorowskiego. Skatepark powinien być zaprojektowany w tej sposób, aby możliwa była jego łatwa
rozbudowa w kolejnych latach, jeżeli znajdą się na to środki.

KRK02

KRK03

Rewitalizacja Parku przy
Muzeum Lotnictwa w
Krakowie

Wrzutnia całodobowa zwrotu
wypożyczonych książek oraz
zakup nowości czytelniczych
dla Biblioteki przy ul. Rajskiej

Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Małopolska
Zachodnia (powiaty:
chrzanowski, olkuski,
oświącimski)

kulturalny

p. oświęcimski

duże

Subregion Miasto Kraków

sportowy

Subregion Miasto
Kraków

399 950,00 zł

Zadanie dotyczy rewitalizacji parku przy Muzeum Lotnictwa z poszerzeniem funkcji o wybieg dla psów i strefę rekreacji
ruchowej - urządzenia. Stworzy to mieszkańcom okolicznych osiedli nową jakość możliwości odpoczynku i rekreacji.

duże

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

Subregion Miasto
Kraków

400 000,00 zł

Zadanie zakłada zakup oraz zainstalowanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej
zintegrowanej z systemem bibliotecznym wrzutni - urządzenia do samodzielnego zwracania książek.
Wrzutnia umożliwi czytelnikom zwrot do biblioteki wypożyczonych książek w godzinach, w których biblioteka jest
nieczynna oraz w dni wolne od pracy. Użytkownikom, którzy nie mogą dotrzeć do biblioteki w godzinach otwarcia
umożliwi ona uniknięcie opłat za przetrzymanie. Urządzenie zostanie zainstalowane przy wejściu do Biblioteki. W ramach
zadania zostaną także zakupione nowe książki, audiobooki, gry, itp., które wzbogacą zbiory biblioteki przy ul. Rajskiej.

duże

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

Subregion Miasto
Kraków

120 000,00 zł

Strona 12 z 40

99 200,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

KRK04

„Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy” to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Krakowie poprzedzone cyklem
warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży (w tym, także niepełnosprawnych) z Krakowa. Podczas Festiwalu,
zaprezentowane zostaną profesjonalne i amatorskie zespoły taneczne. Zrealizowane będą spektakle musicalowe, których
tematem przewodnim będzie współczesna aranżacja „klasycznych” tematów z obszaru dziedzictwa kulturowego miasta
Krakowa i Małopolski z wykorzystaniem formy tańca nowoczesnego. Celami szczegółowymi są: wzmacnianie poczucia
Małopolski Festiwal taneczno- tożsamości lokalnej i regionalnej; promowanie postawy aktywności życiowej opartej na rozwijaniu pasji, talentów i
musicalowy
zainteresowań; wielopokoleniowa integracja mieszkańców, promowanie mechanizmów partycypacji społecznej oraz
poszerzenie oferty kulturalnej Regionu. W wydarzeniu weźmie udział około 1000 młodych pasjonatów tańca
nowoczesnego a bezpośrednimi odbiorcami wydarzenia głównego ( Festiwalu) będą wszyscy mieszkańcy Krakowa i
Małopolski. Wielkim finałem Festiwalu będzie koncert gwiazdy muzyki popularnej, u boku której wystąpią młodzi
pasjonaci tańca nowoczesnego z Krakowa i Małopolski, którzy pod okiem profesjonalnych artystów przygotują
choreografię i oprawę sceniczną koncertu.

duże

Subregion Miasto Kraków

kulturalny

Subregion Miasto
Kraków

176 250,00 zł

KRK05

Celem zadania jest: zebranie danych historycznych i kulturowych z terenu Łagiewnik i Borku Fałęckiego, możliwych
jeszcze do uzyskania a dot. w szczególności: historii podkrakowskich wiosek Łagiewniki i Borek Fałęcki , historii zakładów
Historia terenów małych przemysłowych działających na tym terenie, historii parafii, historii dworów szlacheckich, historii szkół, historii obiektów
ojczyzn krakowskich sakralnych, historii mniejszości narodowych zamieszkujących ten teren. Efektem, oprócz zarchiwizowania uzyskanych
Łagiewniki i Borek Fałęcki - w danych, ma być także opracowanie wystaw tematycznych prezentowanych dla mieszkańców na terenie np. Muzeum
wersji zdigitalizowanej
Historycznego Miasta Krakowa- Oddział Podgórze, w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki. Zebrane materiały uzupełnią dane już istniejące, stworzą tez elementy przyszłej stałej ekspozycji
dla tego obszaru.

duże

Subregion Miasto Kraków

kulturalny

Subregion Miasto
Kraków

360 500,00 zł

KRK06

Zakup do bibliotek publicznych mobilnego sprzętu elektronicznego w postaci tabletów oraz przeprowadzenie warsztatów,
które zaprezentują nowe technologie i możliwości twórcze jakie dają współczesnemu człowiekowi. Działania te
uatrakcyjnią ofertę bibliotek, które są miejscem spotkań z książką oraz kulturą multimedialną i nowymi technologiami.
Tablety w Twojej bibliotece
Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów, adresowane do różnych środowisk i grup wiekowych,
rozwiną kompetencje cyfrowe, będą przeciwdziałać e-wykluczeniu oraz pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności
korzystania z nowych technologii w sposób kreatywny i świadomy.

duże

Subregion Miasto Kraków

kulturalny

Subregion Miasto
Kraków

155 000,00 zł
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Po 2 latach rozwijania naszych marzeń w końcu wystosowaliśmy apel o drugi międzynarodowy festiwal filmów
ekologicznych w Krakowie, który nazwaliśmy "Nową Ziemią Międzynarodowy Festiwal Filmowy", w naszej drugiej edycji
(październik 2019 r.) . Chcemy otworzyć drzwi dla publiczności, aby zdobyć świadomość współczesnych zagrożeń dla
środowiska naturalnego.
Musimy znaleźć różne sposoby, aby zacząć budować świadomość szkód wyrządzanych środowisku, a także przekazywać tę
świadomość dzieciom i młodzieży. Dlatego zdecydowaliśmy, że w drugiej edycji festiwalu artyści mogą podejmować
wszelkie tematy związane z zagrożeniami środowiskowymi, takimi jak: wylesianie, zanieczyszczenie powietrza,
zanieczyszczenie wody, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, zmiana klimatu, wyczerpywanie zasobów
naturalnych, żywność odpady, wykorzystanie energii odnawialnej itp.
New earth international film
Kategorie to filmy krótkometrażowe (dokumentalne, beletrystyka, animacja) i filmy fabularne (dokumentalne,
festival
beletrystyka, animacja) z kategorią międzynarodową dla nich wszystkich.
Zapraszamy wszystkich do udziału, ludzi z branży filmowej, ale także studentów z różnych uniwersytetów, wierzymy, że
mają dużo talentu do dzielenia się i są przyszłością, aby ocalić tę planetę.
Jest to powód, dla którego dokładamy wszelkich starań, aby połączyć wszystkie uniwersytety w tym samym czasie w celu
projekcji filmów na ich uniwersytetach, takich jak Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Akademia GórniczoHutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia, Politechnika Krakowska już są
mecenasami festiwalu i innych miejsc w mieście.
Mamy również instytucje zaangażowane jako partnerzy, takie jak KBF (Krakowskie Biuro Festiwalowe), Krakow Film
Comission, Greenpeace, Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
Oznakowanie ścieżek
rowerowych na terenie
Miasta Kraków –
Projekt przewiduje oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kraków w formie drogowskazów do miejsc
drogowskazy do miejsc
użyteczności publicznej będących własnością Województwa Małopolskiego
użyteczności publicznej
będących własnością
Województwa Małopolskiego

Siatkówka w Krakowie –
ogólnorozwojowe zajęcia
sportowe dla dzieci i
młodzieży z elementami
siatkówki III edycja

W swojej genezie, projekt zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki
dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, z podziałem na kategorie wiekowe w ilości 10 treningów po 90
minut w miesiącu w 14 grupach.
Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową najmłodszych 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 i uwarunkowania fizyczne. Projekt zakłada
udział w zajęciach będzie bezpłatny oraz nie będzie selekcji – zajęcia ogólnodostępne. Jak wskazują badania rynku zajęć
sportowych oraz ich analiza aż 90% z nich są zajęciami odpłatnymi.
Zadanie realizowane będzie od lutego do lutego 2019 do grudnia 2020 z przerwą od 15 lipca do 15 sierpnia zarówno w
2019 jak i 2020 łącznie przez okres 10 miesięcy w każdym roku. Zadanie jest kontynuacją zadania z BO I i II edycji o
tej samej nazwie, w których wzięło udział około 1000 ( około 300 w I edycji i około 700 uczestników w II edycji) . Zajęcia
te cieszyły się i cieszą niebywałą popularnością wśród mieszkańców Krakowa oraz z przeprowadzonych badań
fokusowych jest bardzo duże oczekiwanie mieszkańców na kolejną edycję.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

duże

Subregion Miasto Kraków

ekologiczny

Zasięg zadania

Koszt zadania

Subregion Miasto
Kraków

400 000,00 zł

duże

Subregion Miasto Kraków

turystyczny

Subregion Miasto
Kraków

150 000,00 zł

duże

Subregion Miasto Kraków

sportowy

Subregion Miasto
Kraków

386 880,00 zł

KOD
ZADANIA

KRK10

KRK11

KRK12

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rodzaj
zadania

Aktywny Student

Projekt ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajeć sportowo - rekreacyjnych, adresowanej do
studentów, pracowników uczelni wyższych i uczniów szkół średnich. Pomysłodawca projektu przewiduje realizację sześciu
zróznicowanych inicjatyw. Profesjonalne zajęcia w ramach "Dance Studio" mają zaktywizować tych, którzy od uprawiania
klasycznych dyscyplin wolą ruch w bardziej rekreacyjnej formie. W specjalnie przystosowanej sali najlepsi krakowscy
choreografowie będa uczyć m.in. hip hopu, modern jazzu czy zumby. "Gym" stanowi z kolei odpowiedź na rosnące
zainteresowanie treningami motorycznymi i siłowymi. Zjęcia umozliwią zadbanie o sylwetkę pod okiem instruktora fitness
bez opuszczania terenu uczelni. Projekt obejmuje także organizację cyklu turniejów pod hasłem "Z UKS do AZS".
Rozgrywki w sportach drużynowych dla uczniów szkoł średnich zorganizują studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie. Pomysłodawca zakłada również zadbanie o rozwój sekcji sportowych AZS UEK. Reprezentantom istniejących juz
drużyn w futsalu kobiet i mężczyzn, koszykówce i biegach zapewniona zostanie możliwość stałego podnoszenia swoich
umiejętności, a także brania udziału w ogólnopolskich zawodach. W ramach projektu zakłada się utworzenie zupełnie
nowych, odpowiadających na wyzwania współczesności sekcji. Powstanie zespół e-sportu, który przeniesie rywalizację w
Akademickich Mistrzostwach Polski do świata wirtualnego. Podobnie pionierski charakter ma mieć sekcja Ultimate
Frisbee, reagująca na rosnącą wśród studentów popularność drużynowej gry z użyciem latającego dysku. Wszyscy
uczestnicy projektu zostaną objęci bezpłatną opieką fizjoterapeutyczną i ortopedyczną. Wykwalifikowani specjaliści będą
do dyspozycji młodych sportowców 6 razy w tygodniu. Projekt zostanie zrealizowany na obiektach sportowych
Uniwersyteu Ekonomicznego w Krakowie, a w zajęciach będą mogli wiąć udział studenci i pracownicy krakowskich uczelni
wyższych oraz członkowie Klubów uczelnianych AZS. Zapisy będą prowadzone przez aplikacje mobilną "Aktywny Student".
Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie także promocja aktywnego stylu życia i postaw prospołecznych w postaci
m.in. współpracy w ramach organizacji sportowych takich jak np. Akademicki Związek Sportowy, którego członkiem może
być każda osoba w wieku powyżej 12 lat.

duże

Subregion Miasto Kraków

sportowy

Subregion Miasto
Kraków

342 660,00 zł

Wsparcie sportu
akademickiego - szansą na
wzmocnienie potencjału
sportowego województwa
małopolskiego

Geneza zadania tkwi w idei rozwoju sportu akademickiego jako elementu promującego i wspierającego sport seniorski
w regionie, za pośrednictwem wielu dyscyplin takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, badminton, pływanie.
Podstawowym celem proponowanego zdania jest wsparcie sportu w regionie w celu jego profesjonalizacji. Realizacja
zadania we wskazanym zakresie pozwoli i zagwarantuje poszczególnym dyscyplinom sportowym reprezentować
region na ogólnopolskich arenach sportowych, jako tym najlepszym z województwa małopolskiego.
Projekt jest projektem dedykowanym dla organizacji sportowej o charakterze multidyscyplinarnym mającej w swoich
strukturach sportowców i drużyny zarówno seniorskie jak i młodzieżowe reprezentując wysoki poziom ligowy – na
poziomie seniorskim min. I i II liga. Ważną wypadkową realizacji zadania będzie jego wpływ na budowanie wzorców
dla sportu dzieci i młodzieży
Ponadto realizacja zadania pozwoli również na promocję regionu, jako tego dbającego o rozwój fizyczny i aktywność
ruchową mieszkańców. Pomimo różnych charakterów tych dyscyplin mają one wiele wspólnych cech.

duże

Subregion Miasto Kraków

sportowy

Subregion Miasto
Kraków

392 500,00 zł

Zachęcenie mieszkańców Krakowa do poznawania gór małopolski innych niż Tatry oprzez szeroką promocję Beskidu
Żywieckiego, Gorców, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Niskiego, Beskidu Małego, Beskidu
Makowskiego i Pienin. Zadanie obejmuje stworzenie i emisję programów telewizyjnych, przewodnika i strony
internetowej pokazujących magię i piękno gór Małopolski.

duże

Subregion Miasto Kraków

turystyczny

Subregion Miasto
Kraków

245 000,00 zł

Z Krakowa w góry
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Rodzaj
zadania

KRK13

Nauka gry w siatkówkę,
organizacja obozów
szkoleniowych i udział w
rywalizacji sportowej dla
mieszkańców Krakowa

Nauka gry w siatkówkę, organizacja obozów szkoleniowych i udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa piłki siatkowej , aktywizację sportowego trybu życia ,
udostępnienie bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Krakowa. Umożliwienia realizacji pasji sportowych poprzez
udział w zorganizowanych rozgrywkach, obozach sportowych i kampach szkoleniowych.

duże

Subregion Miasto Kraków

sportowy

Subregion Miasto
Kraków

400 000,00 zł

KRK14

Stop utonięciom

Zadanie ma na celu doposażenie jednostki Krakowskiego WOPR, w sprzęt ratujący życie i zdrowie mieszkańców
Krakowa na terenach przywodnych. Planuje się również zakup materiałów edukacyjnych, promujących
bezpieczny wypoczynek nad wodą oraz prowadzenie działań prewencyjnych wśród mieszkańców.

duże

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

Subregion Miasto
Kraków

400 000,00 zł

KRK15

Karetka dla Krakowa

Zakup karetki która będzie służyć mieszkańcom naszego miasta

duże

Subregion Miasto Kraków

Prospołeczny

Subregion Miasto
Kraków

350 000,00 zł

KRK16

Modernizacja ciągów
komunikacyjnych i poprawa
bezpieczeństwa pacjentów na
terenie kompleksu budynków
Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii

W ramach realizacji zadania polegającego na modernizacji ciągów komunikacyjnych i poprawie bezpieczeństwa
pacjentów na terenie kompleksu budynków Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii planowana jest wymiana
ogrodzenia, uporządkowanie terenu zielonego (w tym cięcia i pielęgnacja drzew), wykonanie ogrodzenia, modernizacja i
wykonanie ciągów pieszych pomiędzy budynkami szpitalnymi w których udzielane są świadczenia.

duże

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

Subregion Miasto
Kraków

350 000,00 zł

In vitro dla Małopolski Program pilotażowy

Zadanie zakłada jednorazowe dofinasowanie do zabiegu in vitro dla ok. 60 par w wysokości 5 tys. zł. Inicjatywa jest
nawiązaniem do obywatelskiego projektu uchwały "In vitro dla krakowian/-ek" pod którym podpisało się ponad 5 tysięcy
mieszkańców Krakowa. Uzasadnieniem celowości realizacji zadania jest poprawa dostępu pacjentów dotkniętych
duże
problemem niepłodności do metod zapłodnienia pozaustrojowego. Według opinii ekspertów metoda zapłodnienienia
pozaustrojowego jest metodą o najwyżej udowodnionej skuteczności, a brak wdrożenia leczenia niepłodności może w
konsekwencji prowadzić do pogarszania się stanu zdrowia psychicznego i emocjonalnego bezdzietnej pary.

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

Subregion Miasto
Kraków

400 000,00 zł

Las to nie tylko zielona przestrzeń na mapie. To podróż w zupełnie inną rzeczywistość, która od wieków przyciągała i
inspirowała ludzi. To tu, niezwykły ekosystem zaprasza do siebie, żeby doświadczyć spokoju, przygody czy zachwytu nad
Naturą. Film dokumentalny „Opowieść o lesie” to zbiór inspirujących historii ludzi związanych z lasem – pracą, sposobem
życia i postrzeganiem świata. Tam gdzie świat natury miesza się ze światem postrzegania ludzkiego, możemy poznać
zupełnie inny wymiar rzeczywistości. To zaproszenie do niezwykłego doświadczenia.

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

m. Kraków

100 000,00 zł

KRK17

KRK18

Film dokumentalny
„Opowieść o lesie”
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Subregion zadania

Charakter
zadania

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

m. Kraków

98 750,00 zł

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

m. Kraków

88 000,00 zł

Projekt z zakresu edukacji przyrodniczej, który będzie realizowany w wybranych krakowskich przedszkolach. Projekt
zakłada przeprowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych dla przedszkolaków w wieku powyżej 4 lat z ok. 35-40
przedszkoli. Projekt obejmie ok. 4000 dzieci. Zajęcia (w miarę możliwości) będą prowadzone w terenie - na położonych w
obrębie miasta obszarach cennych przyrodniczo (np. użytkach ekologicznych). Zajęcia będą prowadzone przez
małe
doświadczonych edukatorów. Celem projektu jest praktyczna edukacja przyrodnicza od najmłodszych lat. Terenowa
formuła zajęć gwarantuje, że zajęcia mają wymiar praktyczny, a zarazem są atrakcyjne dla dzieci. Celem projektu jest
równocześnie przybliżenie mieszkańcom Krakowa - rodzicom, dzieciom, nauczycielom przedszkolnym najcenniejszych
walorów przyrodniczych miejsc, w których żyją na co dzień.

Subregion Miasto Kraków

edukacyjny

m. Kraków

100 000,00 zł

Zadanie ma na celu unowoczesnienie pracowni RTG w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy dzięki czemu zostanie
poprawiony komfort obsługi pacjenta i pracy personelu medycznego. W ramach zadania planuje się zakup stacji
diagnostycznej RTG do odczytania, wykonania opisu i porównania zdjęć zapisanych na płytach CD, pochodzących spoza
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, co pozwoli uniknąć powtórnego wykonania badania oraz przyśpieszy proces
diagnostyczny m.in chorób zawodowych, których diagnostyką, jako jedyny w województwie, zajmuje się Małopolski
Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie.

małe

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

m. Kraków

59 820,72 zł

Projekt polega na wyposażeniu 8 obiektów skupiających duże ilości mieszkańców w defibrylatory AED oraz przeszkolenie
użytkowników obiektów z pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED.

małe

Subregion Miasto Kraków

Prospołeczny

m. Kraków

76 400,00 zł

Przed mieszkańcami Małopolski jest realna szansa zastosowania z pożytkiem dla wszystkich nowej w skali
międzynarodowej, a wypracowanej w Krakowie i pozytywnie sprawdzonej w kilkuletnich badaniach terenowej
biotechnologii laserownej. Jednokrotne odpowiednie naświetlenia sadzonek różnych gatunków roślin tanimi,
przenośnymi laserami (np.medycznymi lub geodezyjnymi) powoduje bardzo znaczne (około 3 krotne) przyspieszenie
wzrostu tych roślin w porównaniu z roślinami nie naświetlonymi szczególnie przy uprawie w otoczeniu ulic o największym
zanieczyszczeniu motoryzacyjnym. W pracach tych mogą brać udział, pod opieką specjalistów, także studenci z
małe
zainteresowanych Kół Naukowych z różnych uczleni Krakowa opieke nad określonym terenami zaznielenionymi przy
zastosowaniu nowej biotechnologii mogą sprawować nauczyciele i młodzież okolicznych szkół-co przyczyni się do
kształtowania twórczych i ekologicznie zaangażowanych postaw młodego pokolenia. Jest realna perspektywa, że
Małopolska będzie 1. na świecie regionem, w którym zastosuje się innowacyjna biotechnologie laserowa do
przyspieszenia uformowania zieleni. Zadanie będzie realizowane na obszarze Muzeum Lotnictwa Polskiego. Dokładny
wybór miejsca oraz roślin ustalony zostanie w drodze wizji lokalnej.

KRK19

ŚWIATOWY PRIORYTET
MAŁOPOLSKI
ZASTOSOWANIE
BIOTECHNOLOGII
LASEROWEJ DO POPRAWY
STANU ŚRODOWISKA
przyśpieszenie formowania
żywopłotów zieleni

KRK20

Innowacyjne, inteligentne
10 innowacyjnych, inteligentnych bez- lub niskopłatnych, zamykanych, krytych, całodobowych boksów rowerowych z
garaże rowerowe na obszarze
systemem dedykowanych rezerwacji krótkoterminowych, dokonywanych sygnałem GSM.
Miasta Kraków

KRK21

Z nosem w trawie –
praktyczna edukacja
przyrodnicza w krakowskich
przedszkolach

KRK22

Mniej promieniowania

KRK23

Projekt AED - Bezpieczny
Kraków

Rodzaj
zadania
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małe

Zasięg zadania

Koszt zadania

KOD
ZADANIA

KRK24

KRK25

POD01

POD02

POD03

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Bezpieczne Miejsce Spotkań to miejsce stworzone z myślą o rodzinach, w których z powodu konfliktu w rodzinie,
przedłużającego się rozwodu lub separacji, decyzji sądu rodzinnego, długiej nieobecności rodzica (praca zagranicą,
hospitalizacja) doszło do ograniczenia lub zerwania kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem.
Jest to miejsce, w którym rodzic z dzieckiem może spotkać się w domowych, bezpiecznych warunkach przy obecności
specjalisty (psycholog, pedagog, asystent rodziny). Taka osoba obserwuje spotkanie nie ingerując w jego przebieg jeśli
Bezpieczne Miejsce Spotkań
dobro dziecka ani jego bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Osoba obserwująca znajduje się w drugim pomieszczeniu za
lustrem weneckim, co daje rodzicowi i dziecku poczucie większej swobody i normalności, z drugiej strony w sytuacji gdy
dziecku groziłoby niebezpieczeństwo może takie spotkanie przerwać. W trakcie spotkań ani rodzic ani dziecko nie jest
oceniane. Na życzenie rodzica specjalista może podzielić się swoimi refleksjami na temat sposobów komunikacji z
dzieckiem w oparciu o wzajemny szacunek i budowanie poczucia bezpieczeństwa.

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z
przedszkoli i szkół z terenu Krakowa. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Realizacja projektu polega na zorganizowaniu cyklu 10 imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych w okresie od
lutego do sierpnia 2019 r. Imprezy przebiegać będą w formie wolnej rywalizacji drużyn składających się z osób w różnym
wieku. Projekt kierowany będzie do mieszkańców (dzieci, dorosłych, seniorów) z obszaru subregionu podhalańskiego.
Imprezy mają za zadanie zagospodarować czas wolny osobom marginalizowanym społecznie. Realizacja uaktywni
Zdrowo i wesoło na sportowo
mieszkańców małych miejscowości i wytworzy w nich nawyki regularnego podejmowania aktywności ruchowej, wyzwoli
w nich inicjatywy prospołeczne oraz zwiększy kontakty interpersonalne. Podniesie poziom sprawności fizycznej,
dowartościuje poczucie własnej godności i swoich możliwości, podniesie poziom wiedzy w zakresie sposobu
organizowania i zagospodarowania czasu wolnego.

Piłka nożna Kobiet

Organizacja 16 turniejów piłkarskich Kobiet, drużyny które wezmą w nim udział mogą być zrzeszone lub niezrzeszone,
kategoria open.

Głównym celem Podhalańskiej Letniej Olimpiady Amatorów NOWY TARG - 2019 jest promowanie wśród mieszkańców
Nowego Targu oraz pobliskich miejscowości i wsi zdrowego trybu życia oraz zdrowej sportowej rywalizacji. Igrzyska mają
I Podhalańska Letnia
za zadanie zmobilizować społeczeństwo do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez cykliczne przygotowywanie się
Olimpiada Amatorska - Nowy do swojego występu w wybranej konkurencji.
Targ 2019
Dodatkowe korzyści jakie niesie za sobą organizacja wydarzenia sportowego na skale całego regionu jest promocja Miasta
Nowy Targ jako miejsca do aktywnego spędzania czasu poprzez wykorzystanie infrastruktury sportowej, która powstała w
Mieście na przestrzeni ostatnich lat.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Miasto Kraków

prospołeczny

m. Kraków

75 400,00 zł

małe

Subregion Miasto Kraków

edukacyjny

m. Kraków

50 000,00 zł

duże

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

prospołeczny

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski,
tatrzański, wadowicki)

400 000,00 zł

duże

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

sportowy

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski,
tatrzański, wadowicki)

145 000,00 zł

duże

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

sportowy

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski,
tatrzański, wadowicki)

399 800,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

POD04

Wędkarstwo muchowe i
ochrona wód-całoroczne
zajęcia dla dzieci i młodzieży z
powiatu tatrzańskiego i
nowotarskiego

POD05

Wyrównując szanse mieszkańców powiatu myślenickiego i suskiego proponujemy im cykl innowacyjnych, autorskich
warsztatów robotyki i programowania oraz zajęcia sprzyjające edukacji cyfrowej. Realizowane zadanie będzie dotyczyć
kształcenia i rozwoju dzieci, młodzieży oraz aktywizację ludzi starszych - seniorów. Celem zadania jest zagospodarowanie
czasu wolnego dla młodego pokolenia, a także rozwijanie ich zdolności manualnych, kształtowanie logicznego myślenia i
Kodowanie od przedszkola do umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, czyli kwestii istotnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego
seniora. Warsztaty robotyki naszego terenu. Dzięki realizacji tego zadania dzieci otrzymają wsparcie w rozwoju kluczowych kompetencji, niezbędnych
dla dzieci i młodzieży oraz
na rynku pracy. Seniorów natomiast zmotywujemy do rozwijania umiejętności logicznego myślenia, obsługi komputera,
duże
edukacja cyfrowa seniorów z urządzeń elektronicznych (aparaty cyfrowe, kamera) oraz edycji zdjęć i filmów. Seniorzy otrzymają wsparcie z zakresu
powiatu myślenickiego i
wykorzystania Internetu (m.in.: wyszukiwanie informacji, korzystanie z e-bankowości i e-usług, zakupy w sieci,
suskiego
komunikowanie się na odległość), jak również poznają zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Wszystkie działania
wpłyną znacząco na poprawę ich komfortu życia, samopoczucia i opóźnienie procesu starzenia się. Jednocześnie zadanie
będzie sprzyjać podtrzymywaniu właściwych relacji między generacjami i niwelowaniu stereotypów związanych z
wiekiem. Rekrutacja zostanie ogłoszona z wykorzystaniem kanałów zewnętrznych i wewnętrznych, tak aby wszyscy
mieszkańcy powiatu myślenickiego i suskiego mieli możliwość zgłoszenia swojego udziału w oferowanych warsztatach.

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

POD06

Programowanie to język
przyszłości

Zadanie obejmuje realizację cyklu warsztatów edukacyjnych dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych z gmin Szaflary,
Krościenko oraz Bukowina Tatrzańska leżących na terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Tematyką zajęć ma
być nauka podstaw programowania i robotyki z wykorzystaniem nowoczesnych robotów edukacyjnych Dash i Dot w
oparciu o dedykowane dla nich aplikacje. Głównym celem tego zadania jest zapoznanie i nauczanie dzieci podstaw
programowania. Umiejętność programowania oprócz samych walorów praktycznych rozwija także u dzieci kompetencje duże
logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli, kreatywnego podejścia do zadań, umiejętności pracy w grupie
oraz możliwość zrozumienia jak funkcjonuje otaczający ich świat. Dzięki realizacji tego zadania dzieci otrzymają wsparcie
w rozwoju kluczowych kompetencji oraz zdobędą nowe umiejętności, które w niedalekiej przyszłości stanowić będą
podstawę codziennego ich funkcjonowania.

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

POD07

Przebudowa i adaptacja
budynku na potrzeby Szpitala
Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby Szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla
z przeznaczeniem na Centrum
dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem
Edukacji Prozdrowotnej dla
dorosłych

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Całoroczne zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z wędkarstwem muchowym i wodami płynącymi na Podhalu. W
programie m.in. warsztaty z ochrony ekosystemów wodnych (wykłady, zajęcia w terenie), praktyczne zajęcia z
wędkarstwa muchowego pod okiem profesjonalnych instruktorów, warsztaty z wykonywania sztucznych przynęt
wędkarskich. Celem jest propagowanie aktywnego sposobu na spędzanie czasu nad naszymi wodami a także budowanie
świadomości ekologicznej u najmłodszych.
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Rodzaj
zadania

duże

duże

Subregion zadania

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

ekologiczny

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski,
tatrzański, wadowicki)

122 800,00 zł

edukacyjny

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski,
tatrzański, wadowicki)

391 290,00 zł

edukacyjny

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski,
tatrzański, wadowicki)

274 560,00 zł

Prospołeczny

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski,
tatrzański, wadowicki)

400 000,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

POD08

Mobilna regionalna scena
talentów i tradycji

Zadanie dotyczy zakupu mobilnej sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym. Zakup ten umożliwi
realizacje imprez kulturalnych w Jaworniku i w miarę możliwości w różnych miejscowościach powiatu myślenickiego.
Scena będzie wykorzystywana przez szkołę podstawową , przedszkole, OSP Jawornik, LKS Jawor, Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Jawornika, stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Róża”.

Zakup profesjonalnego
fortepianu koncertowego

Zadanie polega na zakupie profesjonalnego fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga
w Czesławiu. Zamierzeniem wnioskodawcy jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, popularyzację twórczości
muzycznej, kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej oraz stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu
instrumentalnego, ponadto celem jest promowanie utalentowanych młodych ludzi. Zakup instrumentów muzycznych
znacząco wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz promocję obszarów wiejskich, jak również
pozwoli podnieść atrakcyjność wydarzeń promocyjnych i kulturalnych na terenie Województwa Małopolskiego.

POD09

POD10

POD11

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców wsi Czasław
poprzez budowę chodnika
wraz ze ścieżką rowerową
przy DW. 964

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej i mieszkańców wsi Czasław gm.
Raciechowice leżącej przy drodze wojewódzkiej nr 964, rowerzystów amatorów , rowerzystów zawodowych uczestników Wyścigu Pokoju oraz podróżujących drogą alternatywną dla „Zakopianki” w kierunku Zakopanego -poprzez
budowę chodnika. Powstanie w/w inwestycji znacznie poprawi stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Z głową w chmurach –
wspinać się każdy może

Wspinaczka to coraz bardziej popularny sport dający możliwość wszechstronnego rozwoju całego organizmu (angażuje
wszystkie grupy mięśniowe, buduje siłę przy jednoczesnym rozwoju zwinności, uczy koncentracji i planowania
motorycznego) . I jak się okazuje nie jest już sportem tylko dla wybranych. Wbrew pozorom wspinaczka to także sport
rodzinny! Zadbajmy o rozwój i zdrowie naszego organizmu i naszych najbliższych w alternatywny i ciekawy sposób.
Proponujemy Państwu zadanie, poprzez które chcemy dać mieszkańcom powiatu myślenickiego możliwość rozpoczęcia
przygody ze wspinaczką skałkową pod okiem doświadczonych instruktorów bez ponoszenia początkowych wysokich
kosztów.
Zadanie zakłada organizację całodniowych wyjazdów dla całych rodzin oraz grup indywidualnych osób w tzw. skały, czyli
rejony Jury Krakowsko-Częstochowskiej (Dolina Bolechowicka, Dolina Kobylańska, Słoneczne Skały itp.), gdzie pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów będzie można nabyć podstawowe umiejętności wspinaczkowe, dowiedzieć się jak to
robić bezpiecznie i „z głową” , zdobyć podstawową wiedzę na temat operacji sprzętowych i manewrów z liną. A wszystko
to w otoczeniu pięknych krajobrazów.
Nie czekaj – głosuj – przygoda jest na wyciągnięcie ręki.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

prospołeczny

p. myślenicki

100 000,00 zł

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

kulturalny

p. myślenicki

100 000,00 zł

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

prospołeczny

p. myślenicki

100 000,00 zł

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

sportowy

p. myślenicki

99 900,00 zł

KOD
ZADANIA

POD12

POD13

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rodzaj
zadania

Głównym celem zadania jest stworzenie przestrzeni odkrywania oraz rozwijania talentów dzieci i młodzieży z terenu
powiatu myślenickiego. Misja ta realizowana będzie poprzez organizację bezpłatnych zajęć i warsztatów, a także cyklu
spotkań z wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin nauki, kultury, sztuki i sportu. Nieodpłatny charakter zajęć
Myślenicki Uniwersytet Dzieci
umożliwi uczestniczenie w nich wszystkim pragnącym rozwijać swoją wiedzę i umiejętności dzieciom – bez względu na
małe
i Młodzieży
status materialny ich rodzin. Natomiast lokalizacja spotkań pozwoli najmłodszym mieszkańcom powiatu myślenickiego na
skorzystanie z oferty edukacyjnej dostępnej zazwyczaj jedynie w dużych miastach. Istotnym założeniem projektu jest jego
różnorodność (by każdy uczestnik miał możliwość rozwijania swojej pasji) oraz cykliczność i regularność zajęć.

Projekt AED w powiecie
myślenickim

Projekt polega na wyposażeniu 10 instytucji w defibryltory AED oraz przeszkolenie użytkowników obiektów z pierwszej
pomocy z wykorzystaniem AED

POD14

Nowatorski Piknik Lotniczy to największa tego typu impreza na Podhalu. Piknik odbywał się już dziesięciokrotnie i
gromadził dużą publiczność, ponad 20 000 widzów dziennie. XI Nowatorski Piknik Lotniczy odbędzie się w lipcu lub
sierpniu 2019r. na Lotnisku miejskim w Nowym Targu. Piknik trwa dwa dni i ma charakter imprezy plenerowej. W czasie
jego trwania organizator przewiduje różne atrakcje m. in. Akrobację samolotową i szybowcową, udział Zespołu
Akrobacyjnego Sił Powietrznych RP, udział śmigłowców bojowych MI24, samoloty zabytkowe, balony na ogrzane
powietrze oraz wiele wiele innych typów statków powietrznych. W roku 2019 organizator postanowił, także zaprosić co
najmniej dwie zagraniczne samolotowe grupy akrobacyjne. Organizator zapowiada możliwość obejrzenia jedynego w tej
części Europy- pokazu lotniczego w nocy. W czasie trwania imprezy będą organizowane samolotowe loty widokowe. W
XI Nowotarski Piknik Lotniczy
centralnym punkcie umieszczona będzie profesjonalna scena, gdzie odbywać się koncerty oraz występy dzieci. Całość
imprezy prowadzona będzie przez profesjonalnego spikera, który oprócz komentowania bieżących wydarzeń zapewni
przekazywanie informacji o osobach sprawujących patronat honorowy, sponsorach, współorganizatorach pikniku oraz
wszelkich atrakcjach przez nich zapewnianych. Dla najmłodszych zostanie zorganizowane profesjonalne wesołe
miasteczko. W weekend poprzedzający Piknik Lotniczy organizatora planuje zorganizować na płycie nowatorskiego rynku
imprezę prospołeczną „Lotnisko bliżej miasta”, w trakcie którego zaprezentowane będą modele zdalnie sterowane,
szybowiec oraz balon na ogrzane powietrze. Mieszkańcy regionu będą mogli zasiąść za sterami szybowca, poznać tajniki
modelarstwa, a także wzbić się zupełnie bezpłatnie w powietrze stojąc w koszu balonu.

POD15

Rozwój psychofizyczny
Organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży powiatu nowotarskiego ze szczególnym
młodego pokolenia przy stole
uwzględnieniem dyscyplin sportowych tenis stołowy i siatkówka. Organizacja zawodów sportowych i letniego obozu
pingpongowym i na boisku
sportowo – wypoczynkowego. Zakup sprzętu sportowego. Udział we współzawodnictwie sportowym.
piłki siatkowej - druga edycja
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Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

edukacyjny

p. myślenicki

100 000,00 zł

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

prospołeczny

p. myślenicki

68 650,00 zł

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

turystyczny

p. nowotarski

100 000,00 zł

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

sportowy

p. nowotarski

98 000,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

prospołeczny

p. nowotarski

95 000,00 zł

POD17

Zadanie polega na organizacji wyjazdów edukacyjnych w czasie wakacji dla dzieci z terenów wiejskich, zamieszkujących na
terenie powiatu nowotarskiego. Podczas wyjazdów, dzieci będą miały okazję zwiedzania ciekawych miejsc, takich jak
muzea i wystawy. Projekt przewiduje również wizytę w teatrze oraz seans w kinie 7D. Przedstawione zadanie
wspomagane będzie dodatkowymi działaniami podejmowanymi przez uczniów szkół podstawowych z Harklowej,
Poznajmy Naszą Ojczyznę - z
Szlembarku i Knurowa. Główne cele tego zadania to: poszerzania ogólnej wiedzy o Polsce oraz wyrównania szans w
małe
Podhala do stolicy Polski
dostępie do szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci z obszarów wiejskich. Przedstawione zadanie
ma charakter edukacyjny, kulturalny i prospołeczny co czyni je inicjatywą, która będzie oddziaływać na szeroki rozwój
dzieci. Uczestnictwo w jego realizacji ma być również bodźcem do rozwoju postaw prospołecznych. Z założenia zadnie to
ma przyczynić się do pogłębiania wiedzy u dzieci oraz rozbudzenia w nich ciekawości świata.

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

edukacyjny

p. nowotarski

90 000,00 zł

POD18

Głównym celem zadania jest promowanie oferty kulturalnej całego podhalańskiego regionu. Jest ona skierowana do
wszystkich mieszkańców - dzieci, młodzieży, dorosłych aby mogli oni kontynuować i propagować zwyczaje oraz kulturę
Hala namiotowa z podestem podhalańską. Tradycje góralskie takie jak ubiór, muzyka, śpiew czy gwara powinny zostać przekazywane kolejnym
dla wzbogacenia oferty
pokoleniom młodych mieszkańców regionu Podhala. Przekazywanie wspomnianych wartości stanowi bardzo ważny
turystycznej i kulturowej element życia zarówno mieszkańców jak i osób przyjezdnych. Tradycje góralskie jakie znamy zostały w małym stopniu
regionu Podhala.
spisane, a podstawą do kultywowania był przekaz rodzinny. Dbanie o kulturę w wymiarze lokalnym stanowi podstawę do
zachowania wyjątkowości całego regionu Podhala. W obecnych czasach coraz rzadziej można spotkać projekty związane z
kultywowaniem kultury góralskiej, zwłaszcza wśród młodych osób.

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

prospołeczny

p. tatrzański

100 000,00 zł

POD19

Pełnosprawni przez sport
2019 - treningi sportowe dla
dzieci i dorosłych z
niepełnosprawnością

Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu całorocznych, multi-sportowych treningów sportowych dla dzieci i dorosłych
z niepełnosprawnością w powiecie tatrzańskim. Zadanie dotyczy osób o obniżonych możliwościach psychofizycznych
związanych z trwałą lub czasową niepełnosparwnością intelektualną, fizyczną, skutkami chorób, wypadków lub
zaawansowanego wieku. Celem zadania jest aktywizacja sportowa i wytworzenie nawyku regularnego podejmowania
aktywności sportowej wśród osób niepełnosprawnych,przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym i uzaeżnieniom,
integracja, pokazanie potrzeb i możliwości osób niepełnosparwnych, wlączanie do sportowej społeczności regionu.

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

prospołeczny

p. tatrzański

100 000,00 zł

POD20

Aktywnie po zdrowie od
najmłodszego do
najstarszego= pozytywny
rozwój fizyczny oraz
psychiczny=równowaga

Zadanie dotyczy zwiększenia świadomości w podejmowaniu przez ludzi wysiłku fizycznego. Celem jest pokazanie jakie
formy ćwiczeń powinni stosować aby zapobiegać różnym urazom w życiu codziennym, jak również jak można sobie radzić
z przeciążeniami czy też dysfunkcjami swojego ciała. Dbanie o swoje zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Do
realizacji zastosowane będą takie rodzaje zajęć jak : PILATES, ZDROWY KRĘGOSŁUP, MOBILITY, ROLOWANIE I ZUMBA.
Przyczyni się to do zwiększenia świadomości oraz polepszenia stanu zdrowia naszego społeczeństwa.

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

prospołeczny

p. tatrzański

99 000,00 zł

POD16

Zadanie dotyczy zakupu quada wraz z przyczepą oraz bezzałogowego systemu latającego (dron z kamerą termowizyjną).
Bezpieczeństwo na terenie
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nowotarskiego, jak i turystów odwiedzających ten
powiatu nowotarskiego
region.
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małe

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rodzaj
zadania

100 000,00 zł

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

edukacyjny

p. wadowicki

80 000,00 zł

małe

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

Prospołeczny

p. wadowicki

100 000,00 zł

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

kulturalny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

398 000,00 zł

POD22

SAD01

I my ratujemy

Zdanie dotyczy zakup nowy strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z terenu powiatu limanowskiego i nowosądeckiego:
1) KIJOM WORCI - Pisarzowa
2) SPOD KICEK - Mordarka
3) JAKUBKOWIANIE - Łososina Dolna
4) MALI MĘCINIANIE - Męcina
5) PASIERBIOCKI - Pasierbiec
6) MALI TĘGOBORZANIE - Tęgoborze
7) MALI JAKUBKOWIANIE - Łososina Dolna
Wystrojony Folklor - zakup oraz dla Kół Gospodyń Wiejskich:
1) KGW KŁODNE - Kłodne
strojów regionalnych dla grup
2) KGW LIPOWE - Lipowe
folklorystycznych z powiatu
3) KGW ŁOSOSINA GÓRNA - Łososina Górna
limanowskiego i
4) KGW MAKOWICA - Makowica
nowosądeckiego
5) KGW MĘCINA - Męcina
6) KGW PASIERBIEC - Pasierbiec
7) KGW PISARZOWA - Pisarzowa
8) KGW RUPNIÓW-BEDNARKI - Rupniów
9) KGW RUPNIÓW-CENTRUM - Rupniów
10) KGW SIEKIERCZYNA - Siekierczyna
11) KGW SOWLINY - Sowliny
12) KGW STARA WIEŚ I - Stara Wieś
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Koszt zadania

p. wadowicki

Zadanie dotyczy wspomagania rodziny we wczesnej edukacji dziecka, aby zapewnić mu optymalny rozwój. Będzie
alternatywą spędzania czasu wolnego dziecka przy tablecie czy komórce rodzica. Dajmy dzieciom to, co my opiekunowie
3-2-1 Dobry Start dla Twojego
mieliśmy w dzieciństwie: radość z przebywania z innymi rówieśnikami podczas zabaw ruchowych, konstruowania
małe
dziecka
klockami, rozwój plastycznych zainteresowań dziecka, naukę języka obcego. Dziecko nabywa nowe umiejętności, rodzic aktywnie spędza czas z innymi rodzicami.

POD23

Zasięg zadania

prospołeczny

POD21

Przeszkolenie teoretyczne i praktyczne dzieci z 9 placówek oświatowych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska - ok. 1400
dzieci pochodzących z różnych gmin powiatu wadowickiego - z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zakup
materiałów szkoleniowych (ulotek, broszur i fantomów). Młodzież będzie mogła wykorzystać swoją wiedzę do ratowania
życia i edukację mieszkańców całego powiatu oraz turystów odwiedzających Kalwarię Zebrzydowską.

Charakter
zadania

Subregion Podhalański
(powiaty: myslenicki,
nowotarski, suski, tatrzański,
wadowicki)

Budowa chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej 953 w
miejscowości Przytkowice

Zadanie dotyczy budowy 82 mb chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice, a
jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Subregion zadania

małe

KOD
ZADANIA

SAD02

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

„Festiwal Światła” w
Gorlicach

Festiwal Światła będzie niesamowitym widowiskiem, które przeniesie widzów w magiczny świat pełen barw, światła i
muzyki, z bogatą historią, dziedzictwem przyrodniczym i przemysłowym w tle. Nazwa wydarzenia nawiązuje do hasła
„Gorlice Miasto Światła”. Hasło z kolei odnosi się do historii Gorlic, czyli kolebki przemysłu naftowego i miasta, w którym
zapłonęła pierwsza w świecie uliczna lampa naftowa. Festiwal Światła to nie tylko wydarzenie o charakterze artystycznym,
ale także naukowym i edukacyjnym. Oprócz dynamicznej gry świateł, która ożywi ulice i budynki, koncertów i instalacji
świetlnych, uczestnicy Festiwalu wezmą udział w warsztatach naukowych, będą świadkami niezwykłych eksperymentów,
których motywem przewodnim będzie światło. Ponadto każdy będzie mógł przenieść się w czasie do początków
przemysłu naftowego. A to za sprawą niezwykłej przejażdżki tradycyjnym wozem maziarskim i wizyty w Skansenie
Naftowym i Muzeum Regionalnym, czyli podróży po bogatej historii przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej. Festiwal
Światła to wydarzenie dla wszystkich spragnionych świet(l)nej rozrywki.

SAD03

Ważnym elementem dla edukowania społeczeństwa w zakresie kultury i historii jest pozyskiwanie nowoczesnych form
przekazu, które pozwolą szybciej i skuteczniej przypominać o ważnych wydarzeniach dla Naszej Ojczyzny. W kontekście
„Kino pod gwiazdami w
100 lecia Niepodległości oraz rodzącej się chęci kontynuowania działań podjętych w tym roku pragniemy zaproponować
patriotycznej odsłonie” – zakup sprzętu do przeprowadzani plenerowych sensów kinowych (kina pod gwiazdami) oraz wzbogacenie tych wydarzeń
wraz z historycznymi
inscenizacjami i wydarzaniami kulturalnymi i historycznymi. Ponadto przy okazji pragniemy promować wiedzę w
inscenizacjami i publikacjami szczególności dotyczącą Naszej Niepodległości, Legionów i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego w związku z tym
pragniemy wydać specjalne wydawnictwa (publikacji) o związkach Marszałka i Legionów z naszym subregionem oraz o
staraniach mieszkańców w celu upamiętnienia tych wydarzeń i ważnych osób.

SAD04

Subregion łącko – kamienicki jest bogaty w tradycje kulturowe, które stopniowo zanikają. Brakuje odpowiednich działań,
które by mobilizowały dzieci i młodzież do zainteresowania się dziedzictwem kulturowym, utożsamiania i
podtrzymywania swojej regionalnej tradycji. Głównym celem projektu jest organizacja dla dzieci i młodzieży z zespołów
Kiyrpecki i Zasadnioki warsztatów z zakresu dziedzictwa kulturowego swoich przodków. Zdobyta wiedza i umiejętności z
zakresu tańca, śpiewu, muzyki, stroju, gwary, zwyczajów i obrzędów pozwolą im przeprowadzić zajęcia z edukacji
regionalnej w szkołach i przedszkolach, które wpłyną na zwiększenie zainteresowania i chęć poszerzenia wiedzy odnośnie
swojego regionu przez dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z Gminy Łącko i Kamienica. Działania te przyczynią się do
uchronienia od zapomnienia tradycji regionalnej i wzbogacą ofertę kulturalną powiatu limanowskiego i nowosądeckiego.

SAD05

Nasza Ostoja – Górale od
Łącka i Kamienicy

FolkoGranie 2019

Organizacja weekendowego wydarzenia na nowosądeckim rynku. Głównym celem jest popularyzacja muzyki folkowej
oraz ludowej z terenu Subregionu Sądeckiego, promocja regionu oraz występy gwiazd polskiej sceny muzycznej.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

kulturalny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

296 500,00 zł

kulturalny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

400 000,00 zł

kulturalny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

400 000,00 zł

kulturalny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

397 000,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rodzaj
zadania

Subregion zadania

SAD06

Ekologia po Sądecku czyli
chrońmy naszą wodę

Na tle województwa małopolskiego Subregion Sądecki wyróżnia się przede wszystkim swoimi walorami krajobrazowymi oraz bogactwem i
różnorodnością form ochrony przyrody, które sprzyjają rozwojowi turystyki aktywnej i kwalifikowanej. W okresie letnim rozwój turystyki i
sportów koncentruje się wokół szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo zbiorników i cieków wodnych – rzeki Dunajec, Poprad i Ropy oraz Jeziora
Rożnowskiego i Klimkówka. Przez cały rok, a w okresie zimowym w szczególności, uprawianiu aktywności sprzyjają wzniesienia Beskidu
Sądeckiego. Rozwojowi przemysłów czasu wolnego oraz turystyce zdrowotnej służą także cieszące się dużą popularnością miejscowości
uzdrowiskowe. Walory przyrodnicze Sądecczyzny w połączeniu z zasobami dziedzictwa kulturowego, stwarzają duże możliwości rozwoju
przemysłów czasu wolnego w subregionie. Jednakże pomimo posiadanych walorów obszar ten boryka się z licznymi problemami w tym w
zakresie zanieczyszczania środowiska naturalnego w szczególności wód powierzchniowych, które stanowią jeden z atutów tego obszaru. Projekt
pt. ,,Ekologia po Sądecku czyli chrońmy naszą wodę” ma przyczynić się do minimalizacji problemu jakim jest duże zanieczyszczenie wód (rzek i
jezior) na obszarze Subregionu Sądeckiego a także niska świadomość społeczeństwa w zakresie konieczności racjonalnego gospodarowania wodą.
Obecnie wizja braku wody pitnej nadal jest problemem na pozór niedostrzegalnym przez społeczność nie tylko Sądecczyzny ale i całej Polski.
Według ocen ekspertów ONZ, obecnie 1/3 mieszkańców naszego globu żyje na obszarach, które cierpią na niedostatek wody. Potrzeba zaledwie
kilkunastu, a optymistycznie oceniając, kilkudziesięciu lat, aby tylko 1/3 ludzkości mieszkała na obszarach z dostatkiem wody. O ile wyczerpujące
się złoża ropy i gazu można zastąpić nowymi źródłami energii o tyle substytuty wody nie istnieją. W niedalekiej przyszłości przy naszej skroni
może więc pojawić się nie tylko pistolet gazowy czy naftowy, ale i wodny. Woda jest jedynym surowcem, którego niczym nie da się zastąpić. Mało
duże
kto wie, że Polska należy do najuboższych w zasoby wodne krajów Europy, dlatego też mamy niewielką możliwość ich magazynowania w
zbiornikach retencyjnych (ok. 6 proc. przeciętnego rocznego odpływu). Występuje też u nas duży stopień zanieczyszczenia, a co za tym idzie w
wielu rejonach kraju – deficyt wody pitnej. W zw. z powyższym celem głównym zadania jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i
kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców Subregionu Sądeckiego w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywizacji
społeczeństwa na rzecz ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. W ramach projektu zaplanowano w szkołach
podstawowych i przedszkolach z obszaru Subregionu Sądeckiego organizację zajęć warsztatowych pn. Zostań przyjacielem wody. Placówki, które
zgłoszą udział w projekcie otrzymają zestawy do badania wody, który pozwoli młodym osobom na prowadzenie obserwacji oraz analiz
chemicznych wód w ich okolicy. Młodzi Ekobadacze będą szukać rzeki w swojej okolicy, którą obejmą opieką i będą dbać o jej czystość. Następnie
zaplanowano organizację konkursu na ,,Wypasioną Rzeczkę” w ramach którego placówki oświatowe będą zgłaszać rzekę, która zdaniem dzieci
powinna zostać wyróżniona jako czysta i zadbana. Zorganizowany zostanie także konkurs fotograficzny -,, Moja Rzeka w obiektywie” w ramach
którego mieszkańcy Subregionu będą zgłaszać wykonane prace prezentujące piękno lokalnych wód. Na zakończenie całości zadania zaplanowano
organizację Festiwalu ,,Czystej Wody” wraz z organizacją biegów terenowych wokół Jeziora Rożnowskiego; organizacją koncertu oraz konferencji
tematycznej ,,Jak chronić nasze rzeki i jeziora”. Ponadto zorganizowany zostanie konkurs na opracowanie koncepcji budowy urządzenia/ barki do
sprzątania śmieci z powierzchni rzek/jezior. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze fotografie przesłane do konkursu a także dla
zwycięzców zostaną wręczone nagrody.

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

SAD07

Budowa chodnika w ciągu
DW 968 w miejscowości
Lubomierz

Zadanie dotyczy budowy około 300 mb chodnika w m. Lubomierz w ciągu DW 968, gdzie wiele osób (głównie turystów z
okolicznych powiatów i województw) porusza się pieszo. Uzasadnione jest to zauważalnym wzrostem ruchu
turystycznego w rejonie co skutkuje wzrostem ilości pieszych w samym Lubomierzu. Głównym celem zadania jest
poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż tej drogi.

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

SAD08

SAD09

Echo Beskidu

Zadanie zakłada organizację wędrówek pieszych z finałowymi koncertami na szczytach gór, gdzie zostanie
zaprezentowana muzyka regionalna połączona z muzyką regionalną. Plan wycieczek i koncertów: Luboń Wielki, Magura
Małastowska, Hala Łabowska, Łysa Góra. Zaplanowano organizację 4 wedrówek , każda po ok. 500 uczestników.

Zakup laparoskopu , zakup aparatu USG, zakup bezprzewodowych aparatów KTG (6 szt.) z centralą monitorujacą, zakup
Poprawa opieki perinatalnej
fotela ginekologicznego szt.4, monitor zwiotczenia mięśniowego (1 szt). Zadanie dotyczy Szpitala Specjalistycznego im. J.
w powiece nowosądeckim
Śniadeckiego w Nowym Sączu
oraz w mieście Nowym Sączu
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Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Edukacyjny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

265 850,00 zł

prospołeczny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

346 000,00 zł

turystyczny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

399 699,88 zł

Prospołeczny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

400 000,00 zł

KOD
ZADANIA

SAD10

SAD11

SAD12

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Zakup echokardiografu (wysokiej klasy z 3D/4D), aparatów EKG (7 sztuk), aparatu Holtera EKG (cyfrowy rejestrator 12
Na pomoc sercu - profilaktyka kanałowy wraz z oprogramowanie), aparatu Holtera ciśnieniowego, aparatów do pomiaru ciśnienia (10 sztuk),
chorób układu krążenia w kardiomonitorów (10 sztuk), pomp infuzyjnych (5 sztuk). Zadanie dotyczy Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w
subregionie sądeckim
Nowym Sączu

Aktywność społeczna i
kulturowa mieszkańców
Subregionu Sądeckiego

Działania zadania „AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I KULTUROWA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU SĄDECKIEGO” skierowane są
do społeczności zamieszkującej subregion sądecki (powiaty nowosądecki, limanowski i miasto Nowy Sącz ) w
województwie małopolskim. Zadanie będzie obejmowało:
- aktywność ruchową mieszkańców subregionu ( fitness z elementami siłowymi, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, nauka
tańca towarzyskiego, czy break- dance-a), -aktywność seniorów, dzieci i młodzieży, polegająca na zorganizowaniu szeregu
działań zwiększając ich aktywność społeczną ( wykładów o tematyce zdrowotnej, przyrodniczej, historycznej, społecznej,
wyjazdów studyjnych, imprez integracyjnych, zajęć warsztatowych rozwijających pasje i zainteresowania tj. ogród- moja
pasja, malowanie na szkle, sztuka pisania ikon, czy rękodzieło artystyczne, zajęcia animacyjno - teatralne z recyklingu czy
budowania poprawnych relacji. Warsztatów kulinarnych dla dzieci, wyrobów z porcelany -aktywność kulturalną regionu polegającą na upowszechnianiu tradycji regionu poprzez organizowanie szeregu warsztatów nauki śpiewu i tańca
regionalnego, działań związanych z rękodziełem regionalnym czy smakami z poszczególnych regionów. Wydarzeń
(festynów) promujących kulturę regionu (taniec, śpiew, jak również dania regionalne), - promocji i upowszechniania
wolontariatu - polegającej na zorganizowaniu szeregu działań ( wykładów, szkoleń i warsztatów promujących wolontariat,
warsztatów z animacji, szkoleń psychologiczno- pedagogicznych.t.

Stretching, slow fitness, senior step, senior ball czy aqua-aerobic brzmi ciekawie? Czy abstrakcyjnie?
To tylko niektóre z zajęć aktywności fizycznej jakie proponujemy dla mieszkańców 50+ subregionu sądeckiego w ramach
zadania "studio aktywnego seniora". Spośród szerokiej oferty zajęć możesz też wybrać zajęcia zdrowy kręgosłup, tańca czy
Studio aktywnego seniora – nauki lub doskonalenia pływania. Marzysz o lepszym samopoczuciu, spawności fizycznej, zgubieniu kilku cm tu i tam?
zajęcia aktywności fizycznej Chcesz w sposób aktywny spędzić czas i mieć wpływ na jakość swojego życia? A może chcesz po prostu rozpocząć nową
dla osób 50+ Subregionu przygodę z systematyczną aktywnością fizyczną prowadzoną w sposób zorganizowany przez kadrę profesjonalistów?
Sądeckiego
Zajęcia będą dostosowane do twojego wieku i możliwości. Zrób coś dla siebie! Zagłosuj na zadanie „studio aktywnego
seniora - zajęcia aktywności fizycznej dla osób 50+ subregionu sądeckiego” i skorzystaj chociaż z jednej z 72 grup zajęć
aktywności fizycznej na sali czy 36 grup zajęć aktywności fizycznej w wodzie. Jeśli zaś wolisz piesze wędrówki czy jazdę na
rowerze zapraszamy na 4 rajdy piesze "4 pory roku" i 3 rajdy rowerowe. Kliknij już dziś - zasługujesz na więcej!
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Prospołeczny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

398 000,00 zł

prospołeczny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

400 000,00 zł

inny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

324 669,00 zł

KOD
ZADANIA

SAD13

SAD14

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Bo jak nie MY to kto?

Działania zadania pn. ,,Bo jak nie MY to kto?” skierowane są do społeczności zamieszkującej subregion sądecki (powiat
limanowski oraz powiat gorlicki) w województwie małopolskim. Zadanie będzie obejmowało:
- aktywność ruchową – organizacja spotkań ze znanym sportowcem wraz z przeprowadzeniem lekcji wychowania fizycznego
w szkołach dla dzieci/młodzieży; - aktywność zdrowotną – organizacja warsztatów zdrowego odżywiania się dla dzieci; aktywność edukacyjna – organizacja spotkań dla dzieci połączona z warsztatami dla obecnych i przyszłych posiadaczy psów;
organizacja wykładu z pszczelarzem skierowanego do pszczelarzy chcących rozpocząć hodowle rasy kraińskiej (Car) linii
DOBRA oraz wszystkich chętnych pragnących w przyszłości założyć własną pasiekę; organizacja warsztatów florystycznych dla
dzieci i osób dorosłych (w tym osób 50+);- aktywność ekologiczną – organizacja spotkań połączonych z warsztatami
ekologicznymi dla dzieci;
- aktywność kulinarna regionu – organizacja warsztatów kulinarnych gotowania potraw regionalnych dla kobiet;
- aktywność kulturalna regionu – organizacja warsztatów nauki gry na instrumentach muzycznych dla dzieci/młodzieży; aktywność kulturalna i kulinarna regionu – organizacja ogólnie dostępnych koncertów kolęd połączonych z konkursem
potraw regionalnych – Stół Bożonarodzeniowy dla Kół Gospodyń Wiejskich;
- aktywność kulturalna regionu – organizacja dwóch otwartych i ogólnie dostępnych koncertów/występów z zespołem
muzycznym/gwiazdą/artystą/kabaretem integrujących lokalną społeczność;
- aktywność edukacyjno – kulinarna regionu – organizacja dwudniowych warsztatów odtwarzania dawnych tradycji
związanych z nauką obróbki mięsa i produkcji tradycyjnych wyrobów mięsnych tj. wędlin dla kobiet i mężczyzn; organizacja
dwudniowych warsztatów serowarskich dla kobiet i mężczyzn; - aktywność społeczna – organizacja pokazowego instruktażu
pierwszej pomocy dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania jednostek OSP. Zadanie poprzez swoje działania będzie przyczyniało się do wzrostu aktywności społecznej
mieszkańców subregionu sądeckiego w tym powiatu limanowskiego i gorlickiego w różnym przedziale wiekowym, począwszy
od przedszkolaków po osoby dorosłe (w tym osoby 50+). Poprzez zaplanowane działania nie tylko wzrośnie aktywność
społeczna mieszkańców, ale także aktywność ruchowa, nastąpi wzrost oraz poprawa zdrowia i kondycji fizycznej, ale i również
świadomości mieszkańców odnośne zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Projekt „Powstrzymać SMOG – kampania informacyjno-edukacyjna dla Nowego Sącza” ma na celu uświadomienie
mieszkańcom Nowego Sącza i okolic, że problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy nas wszystkich. W trakcie
zaplanowanych konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wpływu zanieczyszczenia powietrza na nasze
zdrowie, działań Województwa Małpolskiego w zakresie walki o czyste powietrze (Program, ochrony powietrza, uchwała
antysmogowa i jej wymogi, projekt zintegrowany LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze), dofinansowania do wymiany
wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, prawnych i technicznych aspektów przeprowadzanych kontroli
spalania odpadów i zakazanych przez uchwałę antysmogową paliw stałych, dobroczynnego wpływu kwiatów na
oczyszczanie powietrza w naszych domostwach. Dodatkowo każdy uczestnik konferencji otrzyma zestaw oszczędności
energii z broszurą informacyjną dotyczącą skutecznego wprowadzania w nasze życie dobrych zachowań w zakresie
segregowania odpadów i oszczędności energii oraz skrzydłokwiat.

"Powstrzymać SMOG –
kampania informacyjnoedukacyjna dla Nowego
Sącza”
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

duże

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

prospołeczny

Subregion Sądecki (m.
Nowy Sącz, powiaty:
gorlicki, limanowski,
nowosądecki)

400 000,00 zł

ekologiczny

m. Nowy Sącz

100 000,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

SAD15

Realizacja zadania wynika z konieczności upowszechniania narodowego dziedzictwa kulturowego oraz niwelowania barier
w dostępie do kultury. Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom Gminy Bobowa i okolic dostępu do oferty kulturalnej i
edukacyjnej, poprzez organizację cyklu wyjazdów na spektakle teatralne, operowe, kinowe, muzyczne dla różnych grup
społecznych. Realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu jakim jest brak oferty kulturalno - edukacyjnej na
terenie naszej gminy, do rozwoju świadomości kulturowej i tożsamości lokalnej społeczeństwa. W ramach zadania
planowana jest również organizacja warsztatów teatralnych i audycji muzycznych na terenie Gminy Bobowa, których
efektem będzie przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej mającej na celu popularyzację wybitnych dzieł polskiej
literatury. Priorytetowo projektem zostaną objęte dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne.
Bliżej kultury – oferta
Celem zadania jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, sprzyjające
edukacyjno-kulturalna dla
integracji społecznej, edukacji kulturalnej i wspieraniu rodzin z naszego regionu. Celem zadania jest ułatwienie
mieszkańców Gminy Bobowa
mieszkańcom Gminy Bobowa dostępu do oferty kulturalnej oraz kształtowanie świadomości kulturowej, poprzez
i okolic
organizację cyklu wyjazdów na spektakle do teatru, opery, kina, filharmonii dla różnych grup społecznych, jak również
organizację warsztatów teatralnych oraz Audycji Muzyczne Filharmonii Krakowskiej na terenie Gminy Bobowa, których
efektem będzie przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej o znaczeniu narodowym. Dostępność kultury to przede
wszystkim możliwość fizycznego uczestnictwa w ofercie a także stworzenie możliwości do podnoszenia kompetencji
kulturalnych. Realizacja zadania wynika z potrzeby zwiększenia dostępności do zasobów kultury na terenie Gminy
Bobowa.
Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu małego kontaktu młodych mieszkańców ziemi bobowskiej
z kulturą wysoką, utrudnionego przez lokalizację gminy i możliwości finansowe.

SAD16

II Międzynarodowy
II Międzynarodowy Półmaraton "Bitwa pod Gorlicami" , Gorlice - Łużna, 2 maja 2019 to impreza o charakterze
Półmaraton „Bitwa pod
sportowym, jednak ze względu na datę i miejsce, łącząca w sobie także funkcję historyczną, kulturalną, edukacyjną oraz
Gorlicami”, Gorlice-Łużna, 2
promocyjną.
maja 2019
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

kulturalny

p. gorlicki

99 600,00 zł

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

sportowy

p. gorlicki

100 000,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

SAD17

Powiat gorlicki w świetnej
kondycji

W ramach zadania przez okres 7 miesięcy zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia sportowe m.in. aerobic, joga, aikido i
zumba. Każdy chętny mieszkaniec będzie miał okazję skorzystać z tych ćwiczeń.
Zajęcia sportowe będą skierowane do mieszkańców powiatu gorlickiego, w skłąd któego wchodzą gminy: Bobowa, Łużna,
Gorlice, Uście Gorlickie, Moszczenica, Biecz, Lipinki, Ropa, Sękowa.
W zajęciach będą mogli uczestniczyć zarówno dzieci, młodzież, dorośli jak i osoby starsze, gdyż w każdym wieku można
zadbać o kondycję fizyczną. Ćwiczenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Realizacja zadania
przyczyni się do rozwoju Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Udział w dedykowanych zajęciach
przyniesie mieszańcom lepsze samopoczucie, bardziej atrakcyjny wygląd, sprawniejsze i zdrowsze ciało, zwiększoną
odporność, lepszą wydolność układu sercowo-naczyniowego. Regularne uprawianie sportu daje wiele korzyści. W
społeczeństwie jednak coraz mniej osób uprawia sport, co potęguje problemy ze zdrowiem. Wynika to nie tyle z braku
chęci, co z braku zorganizowanych zajęć, gdzie mieszkańcy mogliby uprawiać sport, ćwicząc wspólnie i motywując się
wzajemnie. Ważne są również kwestie finansowe – mieszkańców nie stać na zakup karnetów w klubie fitness, dlatego tak
ważne jest zorganizowanie dla mieszkańców bezpłatnych zajęć.
Projekt „Powiat gorlickiw świetnej kondycji”, wyjdzie naprzeciw powyższym problemom, a jego głównym celem będzie
profilaktyka zdrowotna poprzez sport, prowadzona w warunkach wspólnych ćwiczeń, które z pewnością są dobrą
motywacją i przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

SAD18

Wieczory z kulturą – kino
plenerowe w powiecie
limanowskim

SAD19

Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

sportowy

p. gorlicki

99 360,00 zł

Głównym celem zadania jest stworzenie oferty kulturalnej kierowanej do wszystkich grup społecznych, szczególnie do
dzieci i młodzieży poprzez seanse filmowe, odbywające się wieczorami na świeżym powietrzu oraz zachęcenia do
uczestnictwa mieszkańców powiatu limanowskiego do bezpiecznego i wartościowego spędzenia czasu wśród znajomych i
rodzin, a także poprawienie zainteresowania kulturą wśród dzieci i młodzieży.

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

kulturalny

p. limanowski

85 000,00 zł

Projekt ma na celu kultywowanie pasterskiej kultury Lachów Limanowskich wśród najmłodszych mieszkańców miasta
Limanowa oraz Gminy Limanowa uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Limanowej. W ramach projektu
zaplanowano szereg aktywności, stworzenie zespołu pieśni i tańca, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze oraz wycieczkę do
W poszukiwaniu tożsamości
skansenu. Zostaną również zakupione dziecięce stroje regionalne wzorowane na autentycznych strojach Lachów
Lachów Limanowskich
Limanowskich, oraz stroje nawiązujące do szkolnych strojów dziecięcych z okresu międzywojennego. Ponad to zostanie
zorganizowany piknik rodzinny, na którym dzieci zaprezentują kulturę i stroje Lachów Limanowskich szerszemu gronu
odbiorców.

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

kulturalny

p. limanowski

81 000,00 zł
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SAD20

Głównym celem realizacji zadania "Nowe oblicze na kolejne 100 lat" jest potrzeba wzmocnienia tożsamości lokalnej, zachowanie,
promowanie i kultywowanie muzycznego dziedzictwa regionu poprzez doposażenia Orkiestry Dętej Echo Podhala działającej przy
Limanowskim Domu Kultury w niezbędne instrumenty, akcesoria muzyczne, regionalne stroje galowe, wykonanie i wydrukowanie
folderów informacyjnych o orkiestrze, wykonanie podkoszulków z logo orkiestry, opracowanie i nagranie filmu promującego
działalność zespołu. Poprawa warunków w jakich funkcjonuje orkiestra jest ważna, wynika ona z faktu znaczenia zespołu dla regionu,
dla mieszkańców gdyż Orkiestra Dęta „ECHO PODHALA” jest najdłużej działającym zespołem upowszechniającym kulturę muzyczną na
terenie Miasta Limanowa prezentującą współczesne opracowania klasyki muzycznej i folkloru, na stałe wpisała się w jego pejzaż
kulturalny. W 2018 roku obchodzi 95-lecie swojej działalności, grało w niej wiele rodzin, tworząc kilku-pokoleniową tradycję. W ciągu
ponad dziewięciu dekad przewinęło się przez nią kilkuset instrumentalistów. Występuje na uroczystościach o charakterze
państwowym, społecznym i kulturalnym, zyskując szczery podziw i uznanie, a nawiązując do folkloru muzycznego regionu Podhala
przyczyniają się do promocji lokalnej twórczości muzycznej w kraju i za granicą gdzie pełni funkcję kulturalnego ambasadora Ziemii
Limanowskiej. Za swą działalność orkiestra Echo Podhala była wielokrotnie nagradzana i wyróżniania, w tym m.in.: Złotą Odznaką
"Nowe oblicze na kolejne 100 nadaną przez Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Warszawie, Złotą Odznaką nadaną
lat" - doposażenie Orkiestry przez Zarząd Główny Związków Zawodowych w Katowicach, Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta i Gminy Limanowa, Złotą Odznaką za małe
Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, Pucharem Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej za upowszechnianie kultury
Dętej Echo Podhala
muzycznej, statuetką Lajkonik za udział w obchodach Dni Krakowa, dyplomem Ministerstwa Kultury i Sztuki za upowszechnianie
kultury muzycznej. Orkiestra występuje nie tylko w kraju, gościła także za granicą m.in. w Holandii (Terheiden), Niemczech
(Wathlingen, Nienhagen, Grossmor), Słowacji (Dolny Kubin) i we Włoszech (Camporgiano), zyskując tam szczery podziw i uznanie. Jest
prawdziwym ambasadorem w kraju i za granicą.
Realizacja zadania zgodnie z tytułem zadania "Nowe oblicze na kolejne 100 lat " jest szansą dla orkiestry do nadrobienia zaległości w
rozwoju jakie naskładały się w ciągu kilku ostatnich lat, nadania jej nowego oblicza, uczynienia jej bardziej rozpoznawalną, dostępnej.
Niestety orkiestra jak wiele innych zespołów działających przy jednostkach kultury ma ograniczone środki finansowe na rozwój i
spełnianie swoich pomysłów. W głównej mierze realizowane są sprawy najpilniejsze, spośród pomysłów wybierane te niezbędnie i
konieczne aby orkiestra mogła działać. Otrzymane środki finansowe pozwoliłyby orkiestrze nie tylko działać bez zmartwień o
instrumenty czy akcesoria muzyczne ale i umożliwiłyby jej dalszy rozwój, prowadzenie promocji/prezentacji prowadzonych działań
upowszechniających kulturę muzyczną na szerszych polach, ogólnodostępnych kanałach z dostosowaniem ich do potrzeb różnych
grup odbiorców ( broszura informacyjna, Internet, płyta DVD).

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

kulturalny

p. limanowski

91 200,00 zł

SAD21

Celem projektu „Bezpieczny Powiat Limanowski” jest podjęcie szeregu działań mających za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców Powiatu Limanowskiego.
Projekt realizowany będzie poprzez inicjowanie wspólnych działań z różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w
Powiecie Limanowskim w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie szkoleń
i prelekcji dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz dyrektorów szkół Powiatu Limanowskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań na drogach wojewódzkich.
małe
Planowane działania w ramach projektu „Bezpieczny Powiat Limanowski”:
BĄDŹ WIDOCZNY – prelekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Limanowskiego
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań na drogach wojewódzkich, w trakcie których zostaną
przekazane zestawy odblaskowe.
PIERWSZA POMOC NA CO DZIEŃ – szkolenia i prelekcje dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz dyrektorów szkół Powiatu
Limanowskiego z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

prospołeczny

p. limanowski

72 000,00 zł

Bezpieczny Powiat
Limanowski
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Rodzaj
zadania

SAD22

Zakup strojów sportowych
dla klubów sportowych
Powiatu Limanowskiego

Każdy klub sportowy aby wystartować w rozgrywkach powinien wyróżniać się na tle przeciwnika umiejętnościami
sportowymi, a oprócz tego, strojami w jakich występuje. Schludny wygląd wpływa również na postrzeganie klubu przez
innych. Komfortowe i nowoczesne stroje piłkarskie dla dzieci sprawią, że zawodnicy będą czuli się swobodnie i dzięki
temu będą poszerzać swoje umiejętności. Koszulka piłkarska dla dzieci oraz spodenki piłkarskie dla dzieci to absolutne
minimum w rozgrywkach piłkarskich. Dopełnieniem kompletu stroju piłkarskiego dla dzieci są getry piłkarskie. Projekt ma
na celu zakup piłkarskich strojów sportowych dla 36 klubów sportowych z terenu Powiatu Limanowskiego.
W skład zestawu wchodzą: koszulka, spodenki oraz getry piłkarskie.

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

Prospołeczny

p. limanowski

99 000,00 zł

SAD23

Stroje sportowe i taneczne
dla szkół podstawowych z Głównym celem zadania jest doposażenie wszystkich 19 szkół podstawowych z terenu Gmin Limanowa i Słopnice w
terenu Powiatu
komplet nowych strojów tanecznych dla dziewcząt i komplet strojów piłkarskich dla chłopców.
Limanowskiego

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

sportowy

p. limanowski

99 750,00 zł

SAD24

Zadanie polega na organizacji nieodpłatnych warsztatów artystycznych, twórczych, rękodzielniczych i spotkań towarzyskoartystycznych typu piknik. Ponadto zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych w
szczególności z matematyki, fizyki (np. z elektrostatyki i termodynamiki - ćwiczenia i prezentacja maszyny
elektrostatycznej, młynka franklina, silnika termoelektrycznego, drutu z pamięcią kształtu itp.). Dodatkowo zostanie
Rozwijamy talenty. Warsztaty również zorganizowany piknik naukowy promujący naukę i wiedzę dla mieszkańców powiatu limanowskiego, a także
twórcze oraz zajęcia
wyjazd dla najbardziej aktywnych uczestników zadania do Centrum Nauki KOPERNIK. Proponowana inicjatywa to
małe
pozalekcyjne oraz naukowe kontynuacja projektu o podobnym charakterze, cieszącym się zainteresowaniem mieszkańców. To remedium na brak
inspiracje
kreatywnych zajęć oraz wsparcia rozwoju nauk ścisłych dla mieszkańców na terenie powiatu. Projekt ma na celu
zachowanie i promocję wzornictwa lokalnego, rozwój talentów artystycznych poprzez sztukę, integrację i aktywność
mieszkańców. Projekt skupiający się na popularyzacji wiedzy naukowej wśród młodzieży przyczyni się także do
podniesienia poziomu wiedzy, która ułatwi im dalszy rozwój zwłaszcza w kontekście studiów i pracy zawodowej. Istotnym
elementem projektu jest promocja uzdolnionej młodzieży naszej małej ojczyzny.

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

edukacyjny

p. limanowski

100 000,00 zł

SAD25

Od 1984 roku w miejscowości Mystków działa i dynamicznie się rozwija Zespół Regionalny Mystkowianie, który
prezentuje zapomnianą część folkloru Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko - pogórzańskiego. Do poszukiwania
źródeł lokalnej kultury Zespół motywuje kierownik oraz choreograf, którzy poszukują starych fotografii z Mystkowa w celu
zrekonstruowania stroju ludowego oraz zapisują przyśpiewki, obrzędy, tańce i zwyczaje, które stają się podstawą do
„Na mystkowską modłę” – budowy atrakcyjnych programów artystycznych. Prezentacja rodzimej tradycji spotyka się z wielkim uznaniem
rozwój Zespołu Regionalnego specjalistów, o czym świadczą liczne nagrody na polskich i zagranicznych konkursach i przeglądach. Ze względu na
Mystkowianie
wspomniany już wcześniej unikatowy charakter folkloru wsi Mystków, koszty jego prezentacji są bardzo wysokie, przez co
Zespół stale boryka się z deficytem strojów ludowych, instrumentów oraz nie może w pełni zaprezentować rodzimego
folkloru, na którego odtworzenie poświęcił już kilka lat. Zadanie "Na mystkowską modłę" obejmuje zakup instrumentów
muzycznych oraz strojów ludowych, organizacja warsztatów tanecznych (taniec ludowy) i wokalnych (śpiew tradycyjny), a
także wydanie albumu o Lachach Sądeckich z wschodniej części regionu oraz Zespole Regionalnym Mystkowianie

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

kulturalny

p. nowosądecki
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

SAD26

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i
zwyczajów, a także wzmocnienie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów muzycznych oraz kamizelek galowych
Kultywowanie tradycji
na potrzeby koncertowe i rozwój działalności kulturalnej Parafialno -Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej.
poprzez zakup instrumentów
Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu infrastruktury, wyeksploatowanej długoletnim użytkowaniem
muzycznych dla Parafialnoinstrumentów oraz poprawą estetyki strojów członków orkiestry i wpisuje się w szerszy program modernizacji
Gminnej Orkiestry Dętej w
posiadanych zasobów. Ponadto umożliwi podniesienie jakości wykonawczej orkiestry, poszerzy realizację programu
Łososinie Dolnej
koncertowego, zapewni wymagany poziom artystyczny, a także pozwoli na rozwijanie nowych form prezentacji
scenicznych oraz przyczyni się do wzrostu uczestnictwa młodych ludzi w kulturze.

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

kulturalny

p. nowosądecki

100 000,00 zł

SAD27

Rozwój i promocja
Dziecięcego Zespołu
Regionalnego Spod Przehyby.
Zadanie polega na zakupie instrumentów, nagłośnienia oraz strojów lachowskich dla zespołu regionalnego Spod Przehyby
Zakup instrumentów,
nagłośnienia oraz strojów
lachowskich

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

kulturalny

p. nowosądecki

99 900,00 zł

SAD28

Głównym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Podegrodzkich poprzez organizację
cyklu warsztatów i pokazów tradycyjnych zajęć i umiejętności, które wraz z odejściem osób starszego pokolenia odejdą
w zapomnienie i bezpowrotnie zginą. W cyklu warsztatów chcemy przypomnieć i przekazać wiedzę o hafcie regionalnym,
garncarstwie, bibułkarstwie, kuchni lachowskiej, zielarstwie, kowalstwie, itp. Pragniemy także przypomnieć gwarę
lachowską, tradycyjne pieśni i tańce, obrzędy i zwyczaje czyli całe bogactwo i piękno lachowskiej kultury. Poprzez
realizację zadania chcemy wypromować Podegrodzie i Sądecczyznę jako obszar atrakcyjnego wypoczynku o bogatej
kulturze, ciekawym folklorze oraz wspaniałej historii. Imprezy towarzyszące warsztatom a także same warsztaty
przeprowadzone będą w czasie wakacji, zwiększając i urozmaicając ofertę turystyczną skierowaną do gości a także dzieci i
młodzieży przebywających w Podegrodziu i okolicy oraz na Sądecczyźnie. Te zadania przełożą się nie tylko na kontynuację
i zachowanie tradycji lachowskich , ale także ciekawie zagospodarują czas wolny i wzbogacą zdolności manualne
uczestników.

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

kulturalny

p. nowosądecki

96 600,00 zł

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

prospołeczny

p. nowosądecki

100 000,00 zł

SAD29

„W babcinej chacie” – cykl
warsztatów promujących
dziedzictwo kulturowe
Lachów

Budowa fragmentu około stumetrowego odcinka chodnika w centrum miejscowości Berest będzie służyć przede
wszystkim poprawie bezpieczeństwa jej mieszkańców, zarówno pieszych którzy na co dzień borykają się z problemem
poruszania się po ruchliwej jezdni, bez utwardzonych poboczy, jak i kierujących pojazdami, muszących zachowywać
Poprawa jakości życia i
szczególną ostrożność. Największe zagrożenia na drodze występują w okresie zimowym (ferie, święta), gdzie zalegający
bezpieczeństwa mieszkańców
śnieg na poboczach powoduje zwężenie jezdni, natomiast w okresie letnim pojazdy osobowe i ciężarowe przejeżdżają
sołectwa Berest poprzez
przez miejscowość z ogromnymi prędkościami. Powstanie dalszych fragmentów chodnika w centrum miejscowości
budowę chodnika wzdłuż DW
wpłynie znacząco na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy poruszając się wykonanym chodnikiem odczuwać będą
nr 981
komfort bezpieczeństwa. Zaznaczyć należy, iż większość miejscowości usytuowanych przy drodze wojewódzkiej nr 981
posiada bezpieczne chodniki, utwardzone asfaltowe pobocza, co automatycznie stawia mieszkańców Berestu w pozycji
potencjalnego zagrożenia doznania urazów na skutek wypadków drogowych.
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SAD30

SAD31

SAD32

SAD33

TAR01

Tytuł zadania

Aktywna młodzież

Poznajemy małoPOLSKĘ

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Zadanie polega na organizacji regularnych zajęć sportowych/treningów z grupami młodzieżowymi w wieku od lat 5 do 16
z terenu powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz tenisa ziemnego oraz prowadzenie
tych grup w rozgrywkach ligowych oraz turniejach. Celem zadania jest aktywizacja jak największej liczby ludzi młodych,
zachęcenie do aktywnego wypoczynku, co ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania sportem, odciągnąć młodzież od
uzależnień oraz przeciwdziałać postępującemu spadkowi wydolności psycho - ruchowej młodzieży.

Celem projektu „Poznajemy małoPOLSKĘ” jest aktywizacja osób w każdym wieku oraz wspieranie integracji
międzypokoleniowej. W ramach projektu planuje się popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu. Rekreacja,
turystyka, kultura, tworzenie i umacnianie relacji międzyludzkich to główne elementy, które wykorzystuje niniejszy
projekt. Realizacja zadania ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego
czasu przez osoby w różnym wieku. W ramach realizacji projektu planowana jest organizacja wydarzeń kulturalnych,
wycieczek po Małopolsce celem odkrycia tego co jeszcze nieznane oraz opracowanie questu.

Głównymi celami projektu są: rozbudzanie zainteresowania światem przyrodniczym, kształtowanie postawy badawczej,
kształtowanie nawyków bezpiecznego eksperymentowania, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, zapewnienie
Pozalekcyjne zajęcia z
podstaw do dalszych etapów kształcenia przedmiotów przyrodniczych. W poszczególnych szkołach powiatu
przedmiotów przyrodniczych nowosądeckiego (szkoły na terenie gminy Chełmiec), biorących udział w ww. projekcie, zaplanowano realizację:
dla szkół powiatu
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w zakresie: przedmiotów
nowosądeckiego
przyrodniczych (geografia, biologia, fizyka, chemia) oraz doposażenie pracowni gdzie odbywać się będą zajęcia. Dzięki
pracowniom uczniowie będą mogli w pełni przyswajać wiedzę. Realizowane na zajęciach zagadnienia połączą teorię z
praktyką i będą dotyczyć czterech nauk: biologii, fizyki, chemii oraz geografii.

Pokonaj bariery

Warsztaty terapeutyczne dla podopiecznych stowarzyszenia polegające na interaktywnej nauce obsługi komputera i
bezpiecznego korzystania z internetu połączone z zamiejscowym 7 dniowym turnusem rehabilitacyjnym. Zakup i
wykorzystanie do nauki podopiecznych systemu informatycznego, tablicy interaktywnej, 10 komputerów stanowiskowych
oraz specjalistycznych biurek i krzeseł dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Spotkania z kulturą bliską i
daleką

Głównym celem zadania jest pobudzenie mieszkańców subregionu tarnowskiego do uczestnictwa w wartościowych
przedsięwzięciach kulturalnych. Projekt kulturalny skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, zakłada także długofalową
akcję rozwoju czytelnictwa na terenie trzech gmin: Żabna, Dąbrowy Tarnowskiej i Radłowa. Cel ten zostanie zrealizowany
poprzez zorganizowanie koncertów, spektakli teatralnych, spotkań z wyjątkowymi osobistościami ze świata kultury:
pisarzami, podróżnikami, dziennikarzami, ludźmi estrad. Działania skupiają się na rozbudzeniu zamiłowania do książek,
poszerzeniu wiedzy, kształtowaniu wyobraźni. Część Budżetu Obywatelskiego zostanie przeznaczona na uzupełnienie
zbiorów bibliotek publicznych Żabna, Dąbrowy Tarnowskiej i Radłowa. Na bibliotecznych półkach zobaczymy nowości
wydawnicze, audiobooki, gry planszowe.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

sportowy

p. nowosądecki

85 950,00 zł

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

turystyczny

p. nowosądecki

100 000,00 zł

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

edukacyjny

p. nowosądecki

99 000,00 zł

małe

Subregion Sądecki (m. Nowy
Sącz, powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki)

prospołeczny

p. nowosądecki

94 300,00 zł

duże

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

kulturalny

Subregion Tarnowski
(m. tarnów, powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)

małe

400 000,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

TAR02

Bocheńsko-Brzeski Festiwal Soli i Chmielu będzie trzydniowym (piątek 24 maja- Bochnia, sobota 25 maja –Brzesko,
niedziela 26 maja –Bochnia) forum publicznej prezentacji dorobku i osiągnięć grup artystycznych ,folklorystycznych,
rzemieślniczych, Kół Gospodyń Wiejskich, gospodarstw agroturystycznych ,browaru Okocim ,Kopalni Soli Bochnia,
restauracji i hoteli z terenu Brzeska i Bochni oraz innych gmin wchodzących w skład powiatu bocheńskiego i brzeskiego.
Poprzez udział grup inscenizacyjnych , artystów i zespołów, zwiedzanie browaru Okocim, Pałacu Goetzów, Kopalni Soli
Bochnia , Festiwal będzie służyć też edukowaniu oraz budowaniu marki regionu. Prezentowanie różnorodnych aspektów
dziedzictwa, w tym kultury, sztuki ,tradycji kulinarnych, kultury mieszczańskiej pozwoli turystom oraz mieszkańcom lepiej
Bocheńsko-Brzeski Festiwal
poznać walory regionu bocheńskiego i brzeskiego, których działalność promieniowała na całą Małopolskę. Wspólna
Soli i Chmielu 24-26 maja
prezentacja obu powiatów jest innowacyjnym podejściem do zaprezentowania produktu turystycznego. Festiwal
2019
skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Przedsięwzięcie zostało podzielone na następujące działania, ukazujące
kulturę i dorobek regionu bocheńskiego i brzeskiego: jarmark regionalny, występy, koncerty, piknik rodzinny,
rekonstrukcja procesu warzenia soli i piwa, ogólnodostępne konkursy wiedzy , zwiedzanie Pałacu Goetzów, browaru
Okocim, Kopalni Soli Bochnia. Te wspólne działania charakteryzować się będą silną identyfikacją wizualną, całościowym
opracowaniem materiałów promocyjnych i atrakcyjnymi formami konkursów. Trwałym efektem projektu będzie
powstanie folderu ukazującego walory turystyczne, przyrodnicze i kulturalne obu powiatów. Wszystkie podejmowane
działania mają wspólny charakter ich efekty oddziałują na zasadzie synergii, dając lepsze rezultaty wspólnie niż osobno.

TAR03

Dwudniowy festiwal ma charakter masowej imprezy rozrywkowej odbywającej się w plenerze. Publiczności zaprezentują
się zespoły i kapele weselne oraz orkiestry dęte z Małopolski, a po nich najbardziej znane i popularne zespoły dance i
III Małopolski Festiwal Muzyki disco polo. Podstawowym celem zadania jest zwiększenie świadomości kulturowej mieszkańców Regionu oraz poprawę
Rozrywkowej – Borzęcin 2019 dostępu do produktów kultury masowej poprzez stworzenie możliwości udziału w plenerowym festiwalu muzycznym.
Wydarzenie daje możliwość udziału kilkunastu tysięcy osób w wielkim widowisku muzycznym, jest formą wspierania
atrakcyjnych dla współczesnego odbiorcy form upowszechniania i promocji kultury.

TAR04

Zadanie ma na celu promocje zdrowego, aktywnego wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i polega na
W Lisiej Górze na sportowo, zorganizowaniu dwudniowej imprezy sportowo-taneczno-muzycznej dla mieszkańców powiatu tarnowskiego i
tanecznie i rockowo
dąbrowskiego. Wydarzenie składać się będzie z: - zajęć fitness prowadzonych z udziałem profesjonalnych instruktorów –
warsztatów tanecznych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów, - koncertu gwiazd muzyki rock.

TAR05

Tarnów Polskiej Piosenki

Zadanie przewiduje realizację kolejnej edycji festiwalu muzycznego w centrum Tarnowa (Rynek). Głównym celem zadania
jest promocja młodych talentów muzycznych z Subregionu Tarnowskiego. Zadanie umożliwi młodym wykonawcom
zaprezentowanie swojej twórczości na profesjonalnej scenie muzycznej przed szeroką publicznością.
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Rodzaj
zadania

Subregion zadania

duże

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

duże

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

duże

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

duże

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

kulturalny

Subregion Tarnowski
(m. tarnów, powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)

399 600,00 zł

kulturalny

Subregion Tarnowski
(m. tarnów, powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)

390 000,00 zł

prospołeczny

Subregion Tarnowski
(m. tarnów, powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)

341 000,00 zł

kulturalny

Subregion Tarnowski
(m. tarnów, powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)

395 000,00 zł

KOD
ZADANIA

TAR06

TAR07

TAR08

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Edukacja +

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych oraz zwiększenie aktywności ludzi młodych na
rynku pracy oraz otwarcie ich na działania społeczne. Zadania dotyczą grupy osób w wieku 15-29 lat. Szkolenia i warsztaty
poprzez które nabyte zostaną i rozwinięte nowe kompetencje społeczne i pozwolą zwiększyć możliwości znalezienia się na
rynku pracy (posługiwanie się mową ciała, autoprezentacja, animacja, praca w zespole i z grupą, umiejętności celowości w
wypowiedzi, sztuka przyjmowania konstruktywnej krytyki, wypracowywanie kompromisu, coaching). Szkolenia z zakresu
social media kształtujące postawy prospołeczne uczące rozwiązywania problemów społecznych i pokazywania wartości
duże
lokalnej. W ofercie projektu znajduje się również kurs języka angielskiego, potwierdzony certyfikatem (po odbyciu
egzaminu). Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z liderami i osobami inspirującymi w celu solidarności
międzypokoleniowej, zachęcania do bycia Liderem i społecznikiem oraz spotkania integracyjne budujące społeczność i
pozwalające na wymianę doświadczeń. Wydane zostaną również publikacje stanowiące element pracy uczestników
podczas projektu.

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

„Bezpieczni-Zaradni-Realni.
Piaski Drużków – wakacje z
przygodą, rozwijanie
kompetencji społecznych
wśród dzieci i młodzieży”warsztaty wyjazdowe.

Bezpieczni - Zaradni - Realni. Piaski Drużków - wakacje z przygodą, to propozycja aktywnego wypoczynku połączonego ze
zdobywaniem „wiedzy tajemnej” i rozwojem kompetencji społecznych. O tym jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach
gdy wróg odetnie nam Internet i telefon. Czy to jest Armagedon? Jak w takiej sytuacji odnaleźć drogę do domu? Jak
przeżyć w obcym terenie? Jak zagadać do innego człowieka bez komunikatora? Jak opatrzyć rannego człowieka? A ten co
leży na ulicy to pewnie pijany, a może ma zawał? Co to za dziwne urządzenia i co z nimi robili nasi rodzice, a w ogóle to
duże
jak oni przetrwali bez sieci i smartfonów. Spotkanie z rówieśnikami w realu i bez smartfonów to w ogóle możliwe i co
robić aby nie umrzeć z nudów. I jeszcze wiele dziwnych rzeczy. Projekt zakłada organizacje spotkań i wyjazdów w grupie
rówieśników realnie, wspólnie, twarzą w twarz. To propozycja aktywnego wypoczynku, ale również szansa na zdobycie
praktycznej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych oraz w grupie rówieśników.
To też wiedza jak zdrowo się odżywiać, jak odnaleźć swoją wartość, jak nie popaść w konflikt z prawem na co dzień itp.

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

My też możemy
programować – zajęcia z
robotyki dla mieszkańców
subregionu tarnowskiego

Zadanie ma na celu wzbudzenie zainteresowań programowaniem – robotyką. Zakłada realizację warsztatów z robotyki dla
dzieci, rodziców i/lub dziadków z subregionu tarnowskiego. Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem edukacyjnej
technologii Lego WeDo 2.0 (dla dzieci w wieku do lat 10) oraz Lego Mindstorms EV3 (dla dzieci w wieku 10 – 16 lat).
Zajęcia te, to nie tylko świetna zabawa, ale również zachęta do logicznego i analitycznego myślenia, rozwijania
zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauki programowania oraz trening intelektualny dla dziecka. Uczestnicy
warsztatów budują roboty z wykorzystaniem podręcznika lub instrukcji, po skonstruowaniu robota programują go na
duże
komputerach zgodnie z wcześniej założoną funkcjonalnością. Zajęcia pozwalają odkrywać fascynujący świat nauki, uczą
kreatywności, wyobraźni przestrzennej i intuicji technicznej. Realizacja takich zajęć wymaga posiadania dość drogiego
sprzętu, dlatego zajęcia tego typu realizowane są w dużych miastach, mieszkańcy małych miejscowości mają utrudniony
dostęp do takich ciekawych zajęć. Zadanie przyczyni się do rozwiązania głównego problemu jakim jest niska dostępność
zajęć z edukacji nieformalnej w małych miejscowościach. Zajęcia realizowane będą przy Szkołach Podstawowych w
Wietrzychowicach, Szczurowej, Nieczajnie Górnej i Radgoszczy.

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)
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Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

edukacyjny

Subregion Tarnowski
(m. tarnów, powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)

395 000,00 zł

prospołeczny

Subregion Tarnowski
(m. tarnów, powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)

400 000,00 zł

edukacyjny

Subregion Tarnowski
(m. tarnów, powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)

199 939,00 zł

KOD
ZADANIA

TAR09

TAR10

Tytuł zadania

Pólkolonia dla dzieci
niepełnosprawnych

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Zadanie publiczne będzie skierowane dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie od 7 do 25 roku życia.
Półkolonia odbędzie się w sezonie wakacyjnym na zasadzie turnusów, które obejmować będą m.in. zajęcia edukacyjnowychowawcze oraz zajęcia z innymi specjalistami z logopedii, dogoterapii, hipoterapii i fizjoterapii. Dzięki intensywnej
terapii połączonej z wypoczynkiem i zabawami rekreacyjno-sportowymi dzieci i młodzież niepełnosprawna będzie mogła
osiągnąć większą samodzielność w życiu dorosłym. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia ich zdolności
motorycznych i ruchowych.

Zadanie polega na opracowaniu i wyprodukowaniu audioprzewodników po Starym Cmentarzu w Tarnowie. Ponieważ
Opracowania i wykonanie
cmentarz ten jest jednym z najstarszych w Polsce, spacerując po nim możemy bliżej poznać historię zarówno Tarnowa, jak
audioprzewodnika po starym
i Polski. Dzięki audioprzewodnikowi zarówno mieszkańcy Tarnowa, jak i przyjezdni turyści zwiedzający miasto, będą mogli
cmentarzu w Tarnowie
lepiej poznać historię cmentarza i spoczywających na nim osób.

Rodzaj
zadania

Warsztaty dla szkół
podstawowych o
CYBERPRZEMOCY

TAR12

Projekt "Laboratorium nauki i zabawy w Bochni w kontekście szans i zagrożeń cywilizacyjnych" zakłada organizację
jednodniowej imprezy naukowej w Bochni, popularyzującej wiedzę na temat funkcjonowania i modyfikowania otaczającej
przestrzeni. Celem jest organizacja wydarzenia naukowego – pokazy/warsztaty/laboratorium/wykład, podczas których
przedstawiciele środowisk naukowych w sposób przystępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym mieszkańców
Laboratorium nauki i zabawy terenów chronionych (parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu), przekażą swą wiedzę i zaprezentują
w Bochni w kontekście szans i możliwości dotyczące zaspokojenia potrzeb społecznych, przy wydajniejszej gospodarce zasobami oraz zmniejszeniu ilości
zagrożeń cywilizacyjnych generowanych odpadów. Realizacja projektu ma za zadanie poszerzenie świadomości dotyczącej czystego środowiska
naturalnego, w tym na terenach chronionych leżących w powiecie bocheńskim i tym samym lepszego życia dla wielu
mieszkańców powiatu bocheńskiego. Zajęcia praktyczne i teoretyczne ilustrujące powiązania pomiędzy współczesną
chemią a szansami i zagrożeniami pojawiającymi się w bezpośrednim otoczeniu, pozwolą uzmysłowić uczestnikom skalę
problemu i wskazać szanse oraz sposoby radzenia sobie z w/w problemami.
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Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

duże

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

prospołeczny

Subregion Tarnowski
(m. tarnów, powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)

małe

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

turystyczny

m. Tarnów

55 000,00 zł

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

edukacyjny

m. Tarnów

51 100,00 zł

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

ekologiczny

p. bocheński

57 354,00 zł

Cyberprzemoc to dla uczniów niemal codzienność. Stając się aktywnymi użytkownikami internetu, a zwłaszcza portali
społecznościowych, są oni narażeni na prześladowanie, zastraszanie, nękanie czy wyśmiewanie. Zarówno dzieci, jak i
dorośli, stykający się z tym problemem, są często bezradni w kwestii przeciwdziałania i udzielania pomocy
pokrzywdzonym. A, jak wynika z szacunków ekspertów ds. bezpieczeństwa dzieci, pomocy potrzebować może już co piąty
uczeń. Brak wsparcia może doprowadzić do tragedii: depresji, stanów lękowych, a nawet samobójstwa ofiary.
małe
Przeprowadzenie, początkowo we wszystkich dwudziestu siedmiu tarnowskich szkołach w roku 2019 serii warsztatów i
szkoleń z przeciwdziałania cyberprzemocy, pozwoli na przybliżenie tego problemu dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom.
Dzięki konkretnym wskazówkom każda z tych grup będzie potrafiła poradzić sobie w sytuacji, w której staje się świadkiem
lub ofiarą cyberprzemocy.

TAR11

Subregion zadania

małe

147 800,00 zł

KOD
ZADANIA

TAR13

TAR14

TAR15

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Pasja sposobem na życie

Główną ideą projektu jest inspirowanie dzieci oraz dorosłych do działań ambitnych, nietypowych, uczenie otwartości oraz
kreatywnego myślenia. Projekt ma pokazać jak ważna w życiu jest chęć zdobywania wiedzy, nieustanny rozwój oraz pasja zarówno ta rozumiana jako konkretne zainteresowanie, ale również pasja życia - życia świadomego, wypełnionego
działaniem i maksymalnie wykorzystanego. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania edukacyjne dla dzieci:
Angielski z pasją, Matematyka z pasją, Taniec - pasja od dziecka, Zajęcia plastyczne oraz muzyczne dla dzieci w ramach
małe
Świetlicy z Pasją. Warsztaty rękodzieła artystycznego oraz Spotkania z pasją dla dorosłych i dzieci oraz Wakacje z pasją dla
dzieci. Celem projektu jest również promowanie wyjątkowych osobowości oraz ich osiągnięć, a także pokazanie innym, że
życie stanie się o wiele lepsze, jeśli znajdziemy w sobie pokłady siły, odpowiednie zajęcie, postawimy sobie cel i będziemy
robić w życiu coś wartościowego.

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

edukacyjny

p. bocheński

100 000,00 zł

Razem możemy Więcej

Jesteś mieszkańcem naszego regionu? Chcesz zadbać o kondycję fizyczną? A może chcesz płynnie mówić po angielsku?
"Razem możemy Więcej" - zagłosuj na nasz projekt, a będziesz mógł całkowicie bezpłatnie skorzystać z zajęć edukacyjnosportowych. Ze względu na dogodne położenie wskazanych lokalizacji zadania (świetlice wiejskie w różnych częściach
gminy Bochnia) z zajęć będą mogli skorzystać mieszkańcy całego regionu, a więc nie tylko gminy Bochnia ale również
miasta Bochnia, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu wielickiego. Podział na grupy wiekowe i różne
poziomy zaawansowania pozwoli każdemu wybrać coś odpowiedniego dla siebie - czy to przedszkolakom czy seniorom.
małe
Dzięki Twojemu głosowi nasze otoczenie wzbogaci się o nowe inicjatywy, dzieci ciekawie spędzą czas po szkole, młodzi
ludzie zdobędą nowe kompetencje językowe, a osoby dorosłe poprawią stan swojego zdrowia i wygląd. W planach są
zajęcia fitness (joga, pilates, zumba - Ty wybierasz na co masz ochotę) oraz nauka języka angielskiego na wszystkich
poziomach zaawansowania. Zaoszczędzisz czas i pieniądze na dojazdy do miasta, skończą się problemy skąd wziąć
fundusze na opłacenie kolejnych zajęć i karnetów. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnej
społeczności - tylko od Was zależy czy wspólnie uda nam się osiągnąć cel!

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

edukacyjny

p. bocheński

100 000,00 zł

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

edukacyjny

p. Bocheński

100 000,00 zł

Projekt przewiduje cykl warsztatów z podstaw robotyki i programowania oraz zajęcia z języka angielskiego dla uczniów ze
szkół w Bogucicach i Okulicach.
Warsztaty z robotyki i programowania realizowane będą z wykorzystaniem technologii Lego WeDo oraz Lego Mindstorms.
Dzieci z pomocą instruktorów będą budować roboty z klocków i je programować.
Raźniej w przyszłość - zajęcia
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone będą w małych grupach, w celu umożliwienia czynnego uczestnictwa każdemu
warsztatowe z robotyki i
dziecku. Oparte będą przede wszystkim na praktycznym zrozumieniu i mówieniu w języku obcym.
małe
programowania oraz języka
Realizacja tego zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności do edukacji nieformalnej dla uczniów z terenów
angielskiego
wiejskich powiatu bocheńskiego.
Dzieci będą rozwijać swoje zainteresowania i w ciekawy sposób spędzać czas z rówieśnikami. Zdobędą wiedzę i
umiejętności, które zapewnią im lepszy start w przyszłość.
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KOD
ZADANIA

TAR16

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Rodzaj
zadania

Projekt kierowany jest do dzieci-uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu bocheńskiego. Zadanie w swym założeniu
ma zniwelować różnicę w dostępie do technologii dzieci z małych miejscowości, umożliwić naukę języków programowania
w ramach zajęć pozaszkolnych oraz zapewnić dzieciom ciekawą i twórczą formę spędzania wolnego czasu. Warsztaty
Poznajemy języki przyszłości
tematycznie będą dostosowane do wieku uczestników. W ramach warsztatów zostaną przeprowadzone zajęcia
– warsztaty z programowania
wprowadzające w świat programowania, programowanie gier, programowanie aplikacji mobilnych, programowanie stron
dla uczniów powiatu
małe
internetowych, programowanie elektroniki, zajęcia z grafiki komputerowej oraz zajęcia z technologii przyszłości. Mówi się,
bocheńskiego przy PSP w
że języki przyszłości to języki programowania. Nauka programowania pobudza kreatywność, rozwija logiczne myślenie,
Jodłówce
umiejętności matematyczne, informatyczne, a nawet językowe. Dzieci poznając świat programowania zdobędą wiedzę i
umiejętności, które będą mogły rozwijać i wykorzystać w dalszym procesie edukacji, a w przyszłości w swoim życiu
zawodowym.

TAR17

"Razem nie znamy granic" w liczbach: 100 godzin na basenie, 78 aktywnych spotkań z muzyką, 20 godzin na stoku
narciarskim, 80 godzin pasjonującej twórczości roślinnych dekoracji, 2 niezapomniane koncerty. Zadanie utrwala poczucie
lokalnej tożsamości i przynależności społeczno-historycznej oraz wychodzi naprzeciw nasilającemu się zjawisku imigracji
Razem nie znamy granic – zawodowej z różnych rejonów świata. Jego realizacja przyczyni się do tego, aby napływowi mieszkańcy subregionu,
nasza tożsamość kulturowa wnosząc wartość swoich kompetencji i pracy na rzecz lokalnego rozwoju, mogli poczuć się istotnym i w pełni docenianym
ogniwem społecznym.
Wszystkie projekty, realizowane w ramach zadania, wspierają integrację poprzez udostępnienie form aktywnego
spędzania wolnego czasu czy podniesienie kompetencji kulturowych.

TAR18

Celem projektu „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…" – TURYSTYKA PO POWIŚLU jest zachęcenie mieszkańców
powiatu dąbrowskiego i ościennych powiatów do lepszego poznania historii i tradycji Powiśla Dąbrowskiego. Realizacja
tego projektu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym regionem, poznania jego walorów krajoznawczych,
historii, tradycji, kultury oraz osób zasłużonych dla Powiśla Dąbrowskiego.
Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o tym regionie oraz poznać jego najciekawsze
walory, w szczególności mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Do turystyki po Powiślu Dąbrowskim zachęcają sławne
słowa Stanisława Jachowicza – poety i dziennikarza: „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”,
które udowadniają, jaką wartość dla nas powinna mieć nasza Ojczyzna.
„Cudze chwalicie, swego nie Projekt zakłada organizację spacerów/wycieczek po Powiślu Dąbrowskim w celu poznania historii, kultury i tradycji naszej
znacie…” – turystyka na
małej ojczyzny.
Powiślu
W ramach zadania zakłada się zorganizowanie 16 spacerów turystyczno - edukacyjnych o następującej tematyce:
1) Pałace i dwory wybranych rodów szlacheckich z Powiśla Dąbrowskiego
2) Śladami rodu Lubomirskich
3) Dobra Konopków i „najpiękniejszy ogród w całej Galicyji”
4) Ofiary wojen - szlakiem działań wojennych na terenie powiatu dąbrowskiego
5) Społeczność żydowska na Powiślu
6) Wierni tradycji – sztuka ludowa na terenie powiatu dąbrowskiego
7) Szlakiem architektury drewnianej
8) Znani i mniej znani synowie i córki ziemi dąbrowskiej
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Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

edukacyjny

p. bocheński

małe

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

sportowy

p. brzeski

małe

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

turystyczny

p. dąbrowski

Koszt zadania

96 600,00 zł

100 000,00 zł

89 140,00 zł

KOD
ZADANIA

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

TAR19

Tuchowski Młodzieżowy Klub Artystyczny (Mistrz i Uczeń) jest pomyślany jako miejsce spotkań młodzieży z mistrzami w
ramach różnorodnych zajęć artystycznych i ma za zadanie nie tylko pomoc w odkrywaniu własnych talentów, ale również
podróż w głąb własnego umysłu oraz uczenie świadomego wpływu na własne życie i emocje. Pomaga to wykształcić
Tuchowski Młodzieżowy Klub
postawę "umysłu otwartego" co przekłada się na twórcze i aktywne życie, jednocześnie dając młodzieży możliwość
Artystyczny (Mistrz i Uczeń)
sensownego spędzania wolnego czasu i odkrywania własnych talentów i swoich mocnych stron. Działanie w "realu" ,
szczególnie zakończone pokazaniem swoich osiągnięć, daje siłę do dalszych działań oraz znakomicie wzmacnia poczucie
własnej wartości.

TAR20

Budowa chodnika z
obrzeżami przy drodze
wojewódzkiej nr 977 w
Tuchowie przy ul.
Tarnowskiej

Zadanie polega na budowie chodnika z obrzeżami przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie przy ul.Tarnowskiej.
Chodnik z obrzeżem będzie wybudowany po prawej stronie drogi wojewódzkiej (jadąc z Tuchowa w stronę Tarnowa) na
działce numer: 90/5 w Tuchowie.
Inwestycja obejmuje budowę chodnika z obrzeżami na długości 100 metrów drogi, będzie on szeroki na 2 metry, a zatem
łączna powierzchnia wyniesie 200 metrów kwadratowych.
Głównym celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu (w tym kierowcom,
rowerzystom, pieszym) na drodze wojewódzkiej 977 w mieście Tuchów.
Zadanie to jest odpowiedzią na problem niedostatecznego bezpieczeństwa na tym odcinku drogi zarówno w odniesieniu
do lokalnych mieszkańców, jak i przejeżdżających kierowców i rowerzystów.

TAR21

Rodzaj
zadania

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

małe

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

kulturalny

p. tarnowski

75 000,00 zł

małe

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

prospołeczny

p. tarnowski

100 000,00 zł

Wykonanie chodnika przy
Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Nowodworze.
drodze wojewódzkiej nr 977 Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Nowodworze leżącej przy drodze
w miejscowości Nowodworze wojewódzkiej nr 977.

małe

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

prospołeczny

p. tarnowski

100 000,00 zł

TAR22

Zaprojektowanie i urządzenie
zieleni na rondzie drogi
wojewódzkiej nr 975 w
miejscowości
Wierzchosławice

Zadanie polega na zaprojektowaniu i urządzeniu zieleni na rondzie znajdującym się w pasie drogi wojewódzkiej nr 975
relacji Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa, w miejscowości Wierzchosławice. Zieleń zostanie zaprojektowana wg wzoru
nawiązującego do tradycji Gminy Wierzchosławice. Celem projektu jest poprawienie estetyki zieleni w gminie oraz
poprawa jakości życia mieszkańców.

małe

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

ekologiczny

p. tarnowski

50 000,00 zł

TAR23

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 980
polegająca na budowie
chodnika w miejscowości
Rzepiennik Biskupi

Zadanie polegać będzie na budowie 55,80 mb chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze Wojewódzkiej nr
980 Jurków - Biecz w km 2+154,00 -2+209,80 w miejscowości Rzepiennik Biskupi. Jego celem jest poprawa
bezpieczeństwa poruszających się po powyższej drodze pieszych, a w szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Rzepienniku Biskupim oraz Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim. Wykonanie zadania
zapobiegnie potencjalnym wypadkom z udziałem pieszych na wspomnianym wyżej odcinku.

małe

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

prospołeczny

p. tarnowski

100 000,00 zł
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KOD
ZADANIA

TAR24

TAR25

TAR26

Tytuł zadania

Poznaj swój kraj poprzez
podróże z gminą Tarnów

Skrócony opis zadania (opis ma uwględniać wprowadzone modyfikacje zadania, w przypadku braku modyfikacji w tym
zakresie należy przepisać opis z wniosku)

Chcesz zwiedzać, poznawać nowe miejsca, aktywnie spędzać czas?
Ciągle brakuje Ci czasu na wycieczki z rodziną?
Zagłosuj na projekt „Poznaj swój kraj poprzez podróże z gminą Tarnów”.
Poznawaj walory turystyczne, krajoznawcze i historyczne regionu i kraju. Spędzaj czas aktywnie i zdrowo.
W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl wyjazdów dla mieszkańców powiatu tarnowskiego. Uczestnikami będą
osoby w każdym wieku od dzieci i młodzieży, przez osoby dorosłe po osoby starsze, dla całych rodzin. Celem wycieczek
będą miejsca ciekawe turystycznie, krajobrazowo, historycznie. Wycieczki będą organizowane w 2019 roku.

Rodzaj
zadania

małe

Projekt zakłada realizację warsztatów z robotyki i programowania dla dzieci, ich rodziców i dziadków z terenu
powiatu tarnowskiego. Zajęcia warsztatowe z robotyki i programowania zostaną przeprowadzone w Szkole
Podstawowej w Radłowie. Zadanie jest kontynuacją zadania z roku 2018 w rozszerzonej formule skupiającej się
Zajęcia warsztatowe z
głownie na dzieciach młodszych. Pragniemy stworzyć głównie najmłodszym atrakcyjną formę edukacji łączącą
robotyki i programowania dla
zabawę z nauką robotyki, programowania, myślenia przestrzennego. Obecnie chcemy doposażyć warsztaty w ozoboty małe
dzieci i dorosłych przy Szkole
oraz klocki Lego WeDo2.0 ,klocki Lego Boost ,klocki Lego Technics, a także interaktywny zestaw multimedialny z
Podstawowej w Radłowie
monitorem dotykowym. Zajęcia będą odbywać się w grupach 20 osobowych wg programu dostosowanego dla
poszczególnych grup wiekowych i obejmą dzieci w wieku od 4 lat oraz młodzież i dorosłych z powiatu
tarnowskiego.

Warzywa na wesoło

Warzywa na wesoło - Projekt skierowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Projekt ma za zadanie zachęcić dzieci do zdrowego
odżywiania w formie dobrej zabawy. Projekt obejmuje cykl spotkań na terenie powiatu tarnowskiego . Spotkania
odbywałyby się w przedszkolach lub w innych instytucjach/ placówkach wskazanych przez Realizatora na terenie każdej
gminy. Podczas takiego spotkania poprzez, konkursy, piosenki, rymowanki i wyświetlenie krótkiej bajki o tematyce
warzyw dzieci uczyłyby się, że można jeść smacznie , zdrowo a posiłki mogą być kolorowe i zachęcać do spożywania.
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małe

Subregion zadania

Charakter
zadania

Zasięg zadania

Koszt zadania

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

turystyczny

p. tarnowski

95 000,00 zł

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

edukacyjny

p. tarnowski

100 000,00 zł

p. tarnowski

54 820,00 zł

Subregion Tarnowski (m.
tarnów, powiaty: bocheński,
brzeski, dąbrowski, tarnowski)

edukacyjny

