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Kod
zadania

Tytuł zadania

JĘZYKI OBCE
KOM01 OKNEM NA
ŚWIAT!

KOM02 Akademia Robotyki

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zadanie
małe

Warsztaty naukowe
dla dzieci z powiatu
krakowskiego,
korzystających ze Zadanie
KOM03
świetlic
małe
środowiskowych i
ośrodków wsparcia
dziennego

Zasięg
zadania

powiat
krakowski
(bez m.
Kraków)

powiat
krakowski
(bez m.
Kraków)

powiat
krakowski
(bez m.
Kraków)

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Krakowski
Edukacyjny
Obszar
Metropolitalny

Uruchomienie w gmienie multimedialnej pracowni językowej i realizacja zajęć z języka obcego dla
mieszkańców powiatu.

98 659,00 zł

Subregion
Krakowski
Edukacyjny
Obszar
Metropolitalny

Warsztaty z robotyki to zajęcia edukacyjne, na których dzieci będą konstruowały poruszające się
roboty z wykorzystaniem specjalnych zestawów edukacyjnych -klocków Lego. 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 gotowych instrukcji, po skonstruowaniu robota
programują je na komputerach, zgodnie z wcześniej założoną funkcjonalnością. Zajęcia pozwalają
odkrywać fascynujący świat nauki, uczą kreatywności, wyobraźni przestrzennej i intuicji
technicznej, przekonują się, że informatyka to dużo więcej niż gry czy surfowanie w internecie.

58 600,00 zł

Subregion
Krakowski
Edukacyjny
Obszar
Metropolitalny

Projekt "Warsztaty naukowe dla dzieci" to cykliczne spotkania z naukami przyrodniczymi,
przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym, objętych opieką świetlic środowiskowych i ośrodków
wsparcia dziennego. Realizacją warsztatów zajmą się akademickie koła naukowe z krakowskich
uczelni oraz firmy szkoleniowe, wyspecjalizowane w pracy z dziećmi. Przeprowadzone przeze
mnie od marca do czerwca br warsztaty pilotażowe zrealizowane w gminie Wielka Wieś pokazały,
że tematyka (z obszaru nauk przyrodniczych), przyjęta forma warsztatów i sama grupa docelowa dzieci, wspaniale się sprawdziły. Traktuję więc wypracowany model spotkań dzieci z nauką, jako
gotową formułę, która ze skali gminnej może zostać z powodzeniem przeniesiona szerszą powiatową skalę.
Celem mojego projektu jest wprowadzenie dzieci w fascynujący świat nauk przyrodniczych oraz
wyrównanie szans dzieci z gmin wiejskich względem dzieci z miast, poprzez udostępnienie
warsztatów w miejscu ich zamieszkania. Chcę zainspirować dzieci do myślenia i rozważania
zjawisk zachodzących w środowisku, zapewnić dzieciom w gminach rozrywkę na wysokim
poziomie i pokazać im obszar, zarezerwowanego w potocznym rozumieniu dla mądrych dorosłych
ludzi. Chcę wreszcie pokazać dzieciom, że są mądre, ważne i zasługują na to co najlepsze!

81 033,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Mój region, moje
korzenie.
KOM04
Uruchomić od
zapomnienia

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
krakowski
(bez m.
Kraków)

Subregion

Charakter
zadania

Subregion
Krakowski
Kulturalny
Obszar
Metropolitalny

Opis zadania

Projekt polega na rozbudzeniu zainteresowania folklorem, tradycjami, obrzędami i zwyczajami
występującymi na terenach wiejskich. W ramach zadania planowane są następujące działania: 1.
Cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu: nauki tańców ludowych, rękodzieła artystycznego,
ludowych tradycji, zwyczajów, obrzędowości i symboliki świąt Wielkanocnych i Bożego
Narodzenia. 2. Zakup elementów stroju ludowego dla członków Zespołu Regionalnego
"Mogilanie". 3. Zakup 10 zestawów piknikowych i 2 namioty. 4. Piknik pn. " Spotkanie z folklorem"
połączony z przeglądem konkursowym zespołów folklorystycznych i kapeli ludowych. Celem
projektu jest podniesienie świadomości kulturowej, przekazanie tradycji i lokalnych zwyczajów by
ocalić od zapomnienia skarby rodzimej kultury ludowej ze szczególnym uwzględnieniem
dziedzictwa wsi podkrakowskiej. Projekt opiera się na wykorzystaniu folkloru i tradycji regionalnej
kultywowanej przez mieszkańców regionu do zwiększenia ich aktywności społecznej i kulturalnej.
Realizacja projektu przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego,
lepszego pozsnanaia tardycji oraz umożliwi udział w jej kultywowaniu.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Założenie ogrodu
sensorycznego
wspomagającego
Zadanie
KOM05 terapie zajęciowe z
małe
Pacjentami szpitala
dziecięcego w
Radziszowie

Instalacja tablic
informacyjnych o
Zadanie
KOM06 stanie powietrza na
małe
terenie Gminy
Skawina

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

powiat
krakowski
(bez m.
Kraków)

Projekt zakłada założenie specjalistycznego ogrodu sensorycznego i terapeutycznego dla małych
Pacjentów szpitala dziecięcego w Radziszowie. Szpital ten od ponad pół wieku jest wiodącym
ośrodkiem rehabilitacyjnym w Małopolsce, specjalizującym się w rehabilitacji dzieci z
zaburzeniami wieku rozwojowego, z wadami wrodzonymi i nabytymi , schorzeń układu kostnostawowego, tkanki łącznej i mięśni oraz rehabilitacji ortopedycznej Pacjentów po wypadkach i
urazach. Ogród sensoryczny, jako zielona sala do terapii i edukacji, będzie stanowić wsparcie i
uzupełnienie procesu leczenia szpitalnego. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej
przestrzeni ogrodu sesnorycznego, dostępnego również dla osób niepełnosprawnych, dla których
zwykłe ogrody często są niedostosowane oraz niedostępne. Tworząc ogród wg zasad
Subregion
projektowania bez barier, chcemy zachęcić dzieci do aktywnego eksplorowania natury, poprzez
Krakowski
Prospołeczn
wykorzystanie roślin w zabawie oraz w czasie organizowania zajęć, m. in. horiterapii. Powstanie
Obszar
y
przestrzeń dedykowana zmysłom, angażująca nie tylko wzrok, ale również dotyk, słuch czy
Metropolitalny
zapach. Prowadzenie zajęć w ogrodzie pomoże w rehabilitacji ruchowej, społecznej, w terapii
zaburzonych sfer funkcjonowania dzieci i stanowić będzie wyjątkową odmianę od powtarzalnych
zajęć w zamkniętej sali gimnastycznej. Wykorzystując instynktowną i naturalną potrzebę
człowieka kontaktu z naturą, niezbędną do prawidłowego i zrównoważonego rozwoju tworzymy
impuls do ćwiczenia ciała i umysłu. Pod postacią czynności ogrodniczych, dzieci będą wykonywać
ćwiczenia rehabilitacyjne. Jest to nowoczesna forma pracy z Pacjentami jednak czerpiąca z
tradycji i popularna w krajach europejskich. Warto dodać, że byłby to pierwszy w Polsce
przyszpitalny ogród sensoryczny i terapeutyczny dla dzieci, z możliwością modernizacji i rozwoju
w przyszłości.

70 000,00 zł

powiat
krakowski
(bez m.
Kraków)

Zadanie polega na montażu elektronicznej tablicy informacyjnej na obszarze powiatu
krakowskiego, na terenie Gminy Skawina, tak aby dostęp do informacji mieli wszyscy mieszkańcy
powiatu. Celem zadania jest informowanie o aktualnie występującym stężeniu zanieczyszczeń
Subregion
powietrza (w tym pyłem zawieszonym PM10, tlenkiem azotu, tlenkiem siarki) oraz o bieżącej
Krakowski
Ekologiczny sytuacji meteorologicznej. Instalacja tablicy pozwoli na zapewnienie ochrony odbiorcom treści na
Obszar
wypadek wystąpienia wysokich stężeń smogu i epizodów meteorologicznych. Umożliwi
Metropolitalny
ostrzeganie zarówno o zagrożeniach, jak i alarmowanie o występowaniu klęsk żywiołowych
(naturalnych), katastrof ekologicznych lub innych zdarzeniach, mających istotne znacznie dla ich
bezpieczeństwa.

100 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Rozwój szkolenia
piłki nożnej w K.S.
Zadanie
KOM07 Wiarusy Igołomia
małe
oraz zakup sprzętu
sportowego

"Spotkajmy się przy
Zadanie
KOM08 piłce" - dziecięcy
małe
turniej piłkarski

KOM09

Projekt edukacyjny Zadanie
"Ciekawi świata"
małe

Zasięg
zadania

powiat
krakowski
(bez m.
Kraków)

powiat
krakowski
(bez m.
Kraków)

powiat
proszowicki

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Krakowski
Sportowy
Obszar
Metropolitalny

Głównym celem projektu jest rozwój i promocja piłki nożnej wśród młodzieży w wieku 6-18 lat oraz
umożliwienie młodzieży trenowania piłki nożnej wg. ogólnoświatowego, kompleksowego systemu
szkolenia Coerver Coaching.
Projekt zakłada wyszkolenie wg. metodologii Coerver Coaching trenerów z K.S. Wiarusy Igołomia,
którzy następnie będą realizować zadanie, nadzór koordynatora Coerver Coaching w pierwszym
roku realizacji programu szkolenia, zakup sprzętu sportowego oraz urządzeń umożliwiających
realizację treningów i szkoleń.

99 885,00 zł

Subregion
Krakowski
Sportowy
Obszar
Metropolitalny

Zorganizowanie dwudniowego turnieju dla 16 drużyn z Powiatu Krakowskiego. Pierwszego dnia
rozgrywki grupowe w celu wyłonienia finałowej ósemki, następnego dnia rozgrywki finałowe
zakończone imprezą dla wszystkich uczestników turnieju. Celem jest upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez udział we współzawodnictwie sportowym podmiotów działających na terenie
Powiatu Krakowskiego. Będzie to promocja czynnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
pokazanie ducha współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.

59 500,00 zł

Subregion
Krakowski
Edukacyjny
Obszar
Metropolitalny

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach,
czyli do grupy młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie - rolnicze oraz teren małego,
nieuprzemysłowionego miasteczka.
Celem projektu edukacyjnego "Ciekawi świata" jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ze
środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt pozwoli młodzieży dotrzeć do miejsc
związanych z rozwojem kultury europejskiej, poznać architekturę i sztukę wybranych krajów
związanych z kulturą naszego narodu. Pozwoli to młodzieży, do której skierowany jest projekt,
przekroczyć ograniczenia finansowe i mentalne. Przełamanie barier kulturowych młodzieży ze
środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, zgodnie z ideą projektu, ma nastąpić na drodze
udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczek zagranicznych.
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Kod
zadania

KOM10

Tytuł zadania

Ogród Bibiljnycywilizacja miłości

Sport w powiecie
proszowickim KOM11 pływanie i piłka
siatkowa dla
wszystkich

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
proszowicki

powiat
proszowicki

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

W ramach zadania zostanie stworzona ścieżka edukacyjna w Ogrodzie Biblijnym w Zespole
Placówek Caritas w Proszowicach. Zostaną specjalnie opracowane warsztaty edukacyjne dla
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Osoby zwiedzające będą mogły
poznać: kontekst kulturowy oraz wpływ Biblii na kulturę i tożsamość europejską; ideę zakładania i
funkcjonowania Ogrodów Biblijnych; poszerzyć wiedzę na temat gatunków i odmian roślin
uprawianych w ogrodach biblijnych. W ramach projektu zaplanowano także warsztaty hortiterapii,
która ma niebagatelne znaczenie przy leczeniu autyzmu, depresji, demencji starczej,
Subregion
zaburzeniach psychicznych, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także jako metoda leczenia
Krakowski
Prospołeczn uzależnień.
Obszar
y
Działania edukacyjne podniosą poziom wiedzy mieszkańców powiatu proszowickiego na temat
Metropolitalny
dziedzictwa historycznego i przyrodniczego ogrodów biblijnych, umożliwią uczestnictwo osobom z
terenu powiatu proszowickiego w warsztatach hortiterapii i w warsztatach florystycznych na
terenie Ogrodu Biblijnego oraz wpłynie na zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży. Ideą projektu jest pokazanie Ogrodu Biblijnego jako
kolebki cywilizacji miłości, czyli świata opartego na uniwersalnych wartościach - miłości, pięknie,
harmonii, pomocy drugiemu człowiekowi.
Wszystkie zaplanowane działania będą realizowane nieodpłatnie na rzecz uczestników projektu.

Subregion
Krakowski
Sportowy
Obszar
Metropolitalny

Sport w powiecie proszowickim - Pływanie i Piłka siatkowa dla wszystkich.
W swojej genezie, projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych z nauki
pływania oraz piłki siatkowej dla dzieci ,młodzieży i dorosłych w podgrupach wydzielonych ze
względu na umiejętności oraz płeć. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową
mieszkańców powiatu proszowickiego. Mają też pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i
pobudzania świadomości w zakresie znaczenia zdrowego trybu życia i zaszczepianie postawy fair
play. Zadanie jest odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status
finansowy rodziny, oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent sportowy i predyspozycję
uwarunkowania fizyczne. Projekt zakłada udział w zajęciach będzie bezpłatny oraz brak selekcji –
zajęcia ogólnodostępne. Jak wskazują badania rynku zajęć sportowych oraz ich analiza aż 95% z
nich są zajęciami odpłatnymi. Zadanie realizowane będzie od stycznia 2018 do grudnia 2018 wraz
z organizacją obozów sportowych w okresie wakacji. Zajęcia sportowe prowadzone będą przez
doświadczonych trenerów, instruktorów w pracy z dziećmi i młodzieżą.
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Kod
zadania

KOM12

Tytuł zadania

Szachy - kaganek
rozumu

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

"Dobry start" zajęcia
logopedyczne i
Zadanie
KOM13 ogólnorozwojowe z
małe
nauką czytania dla
dzieci
przedszkolnych

Aktywnie na wsi.
Treningi i turnieje
KOM14
piłki nożnej dla
dzieci i młodzieży

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
wielicki

powiat
wielicki

powiat
wielicki

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Krakowski
Edukacyjny
Obszar
Metropolitalny

Projekt zakłada zakup kompletów szachów ogrodowych (bierki, szachownica) do szkół gminy
Wieliczka oraz Biskupice, które zgłosiły chęć udziału w projekcie oraz przeszkolenie szachowe po
jednym nauczycielu ze szkoły. Realizacja zadania ma na celu rozbudzenia zainteresowania dzieci
oraz dorosłych grą w szachy oraz wyposażenie szkół w duże szachy ogrodowe, które posłużą
nauce i zabawie. Projekt ma służyć nie tylko nauce gry, ale także rozbudzaniu logicznego
myślenia oraz wspierać podstawy programowania jaka pojawia się już na pierwszym etapie
edukacyjnym. Realizacja projektu przyczyni się także do nauki umiejętności przestrzennego
myślenia a w ogólnym rachunku podniesie kompetencje matematyczne małych mieszkańców
województwa małopolskiego. Zakupiony sprzęt posłuży także do integracji mieszkańców podczas
różnego rodzaju eventów organizowanych przez szkoły.

100 000,00 zł

Subregion
Krakowski
Edukacyjny
Obszar
Metropolitalny

"Dobry start" to zajęcia logopedyczne i ogólnorozwojowe z nauką czytania dla dzieci
przedszkolnych, które mają na celu terapię w zakresie wad wymowy, symptomów dysleksji i
problemów percepcyjno-motorycznych. Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 2 w
Wieliczce, która jest usytuowana w centrum miasta. Każde dziecko zakwalifikowane do projektu
na podstawie posiadanej opinii z przedszkola lub poradni weźmie udział w cyklu zajęć
prowadzonych 2 razy w tygodniu w wymiarze 60 minut każde w grupach pięcioosobowych. Cykl
będzie trwał przez jeden semestr roku szkolnego, a o udziale w nim będzie decydowała kolejność
zgłoszeń. Podczas realizacji zadania planuje się objąć pomocą terapeutyczną ok. 150 dzieci z
powiatu wielickiego, prowadząc w tygodniu zajęcia dla 6 grup.

80 500,00 zł

Subregion
Krakowski
Sportowy
Obszar
Metropolitalny

Projekt "Aktywnie na wsi. Treningi i turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży" ma na celu
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym mieszkańców powiatu wielickiego. Projekt zakłada organizację otwartych, ogólnodostępnych,
weekendowych treningów piłki nożnej. Spośród szacowanej około setki uczestników zostaną
utworzone drużyny. Uczestnicy otrzymają 3-częsciowe stroje sportowe, a do ćwiczeń zostanie im
udostępniony profesjonalny sprzęt. Dla drużyn utworzonych w ramach treningów zostaną
zorganizowane dwa jedniodniowe turnieje z nagrodami. Uczestnicy treningów w ramach projektu
pojadą na mecz ekstraklasy jednej z krakowskich drużyn.

59 500,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Nasze kosmiczne
dzieciaki. W stronę
Zadanie
KOM15 edukacji
duże
astronomiczno astronautycznej

Dofinansowanie
zespołów
regionalnych na
zakup strojów,
KOM16
promocję i rozwój
kultury ludowej
podkrakowskich
gmin

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Krakowski
Obszar
Metropolitarn
y (powiat:
krakowski
(bez miasta
Kraków),
proszowicki,
miechowski,
wielicki)

Subregion
Krakowski
Obszar
Metropolitarn
y (powiat:
krakowski
(bez miasta
Kraków),
proszowicki,
miechowski,
wielicki)

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Krakowski
Edukacyjny
Obszar
Metropolitalny

Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania naukami ścisłymi, a w szczególności
astronomią, astronautyką i nauką o przestrzeni wśród uczniów szkół wszystkich typów. Metodami
realizacji są wykłady, prelekcje, konkursy, warsztaty i pokazy astronomiczno - astronautyczne oraz
seanse w Planetarium. Wykładowcami będą nauczyciele Młodzieżowego Obserwatorium
Astronomicznego, pracownicy naukowo-dydaktyczni krakowskich uczelni oraz zaproszeni
specjaliści o uznanej renomie. W treści zadania są również konkursy i quizy z nagrodami, a także
wycieczki do miejsc związanych z astronomią i astronautyką. Udział uczniów w projekcie umożliwi
poszerzenie horyzontów i zwiększenie umiejętności przydatnych w szybko zmieniającym się
otoczeniu.

400 000,00 zł

Subregion
Krakowski
Kulturalny
Obszar
Metropolitalny

Planujemy zakup strojów regionalnych dla trzech zespołów ludowych liczących łącznie około 80
osób, dla kapeli ludowej składającej się z 5 mężczyzn, zatrudnienie instruktorów tańca i śpiewu
ludowego oraz realizację Festiwalu Zespołów Ludowych w czerwcu 2018 roku na terenie Parku
Wiejskiego w Zielonkach. Zespoły: Folkowe Love z Zielonek, Pawie Pióra z Michałowic, Pieśni i
Tańca Proszowiacy i Jurajska Kapela Folklorystyczna w swoim repertuarze propagują kulturę
Krakowiaków Zachodnich poprzez taniec, śpiew i odtwarzanie dawnych zwyczajów
charakterystycznych dla podkrakowskiego regionu. Dla wielu nowo zamieszkałych na terenie
powiatu krakowskiego osób jest to pierwszy i czasem jedyny kontakt z kulturą ludową tego terenu.
Swoim zapałem przyciągają do zespołów nowe osoby, zarówno rdzennych mieszkańców swoich
miejscowości jak i dopiero co osiadłych na tym terenie. Do chwili obecnej członkowie zespołów
korzystali ze strojów prywatnych bądź pożyczanych od innych osób lub instytucji. Niejednolitość
strojów i trudność w dostępie do nich niejednokrotnie powodowały, że zespół nie mógł wystąpić w
komplecie. Zakup strojów powoli na aktywne wykorzystanie potencjału zespołów i propagowanie
kultury ludowej. Zatrudnienie instruktorów pozwoli na podniesienie prezentowanych umiejętności
oraz zachowanie wierności tradycji. Organizowany w Zielonkach Festiwal Zespołów Ludowych
pozwoli na prezentację dorobku nie tylko tych zespołów ale i wszystkich innych, które zechcą się
na tej imprezie promować. Biorąc pod uwagę fakt, że te trzy podkrakowskie gminy należą do gmin
o najwyższym wskaźniku przyrostu mieszkańców, Festiwal przyczyni się do poznania kultury
przodków przez ludność napływową, a rdzennym mieszkańcom przybliży ich korzenie.

169 125,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Usługi
rehabilitacyjne i
fizjoterapeutyczne
dla mieszkańców
powiatu
KOM17
proszowickiego i
gminy IgołomiaWawrzeńczyce
powiatu
krakowskiego

Rodzaj
zadania

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Zadanie będzie polegać na świadczeniu usług rehabilitacji i fizjoterapii w warunkach domowych i
ambulatoryjnych (stacjonarnych). Z usług będą mogły skorzystać osoby po chorobie lub urazie
lub/i u których stwierdzono schorzenia układu kostnego, jeśli zostały zakwalifikowane na zabiegi
Subregion
rehabilitacyjne i fizjoterapii przez właściwego lekarza. W ciągu całego okresu realizacji projektu
Krakowski
Inny
zakłada się świadczenie ok. 3625 godzin usług rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej
Obszar
(mieszczący (stacjonarnej). Usługi fizjoterapii i rehabilitacyjne będą świadczone nieodpłatnie - pacjenci nie
Metropolitarn
się w
będą ponosić żadnych opłat związanych z korzystaniem z usług. Oferta kierowana jest do osób
Subregion
y (powiat:
granicach
mieszkających na terenach głównie wiejskich, które mają utrudniony dostęp do usług
Krakowski
krakowski
zadań
rehabilitacyjnych i fizjoterapii ze względu na niski status społeczno-ekonomiczny (m.in. niskie
Obszar
(bez miasta
Województw dochody, trudna sytuacja rodzinna). Celem realizacji zadania będzie aktywizacja osób po
Metropolitalny
Kraków),
a
przebytej chorobie lub urazie lub/i u których stwierdzono schorzenia układu kostnego.
proszowicki,
określonych Rehabilitacja przyniesie wymierne korzyści poprzez skrócenie czasu leczenia i powrotu osoby
miechowski,
ustawami)
chorej lub niepełnosprawnej do możliwie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej, odciążenie i
wielicki)
redukcję stresu, napięcia wynikającego z faktu choroby przewlekłej, zmniejszenia ilości
stosowanych leków przeciwbólowych, umożliwi odciążenie rodziny pacjenta korzystającego z
rehabilitacji i zabiegów fizjoterapii w warunkach domowych, znacząco skróci czas oczekiwania
pacjentów na realizację usług rehabilitacji i fizjoterapii.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

PROFESJONALNE
SPORTOWE
BADANIA
LEKARSKIE DLA Zadanie
KOM18
DZIECI Z
duże
MAŁOPOLSKICH
KLUBÓW
PIŁKARSKICH

Subregion
Krakowski
Obszar
Metropolitarn
y (powiat:
krakowski
(bez miasta
Kraków),
proszowicki,
miechowski,
wielicki)

Subregion
Krakowski
Sportowy
Obszar
Metropolitalny

Gminne i powiatowe kluby sportowe w całej Polsce borykają się z ogromnymi problemami
finansowymi. Bardzo często klubom sportowym nie wystarcza środków finansowych na zakup
nowego sprzętu sportowego, wyposażenie drużyn młodych zawodników w profesjonalne stroje
sportowe, nie wspominając już o sfinansowaniu bardzo potrzebnych dodatkowych,
specjalistycznych lekarskich badań sportowych.
CELEM GŁÓWNYM projektu jest poszerzenie wachlarza sportowych badań lekarskich o badania
specjalistyczne połączone z pełną konsultacją lekarza sportowego dla prawie 1000 dzieci z 27
klubów sportowych z 14 gmin wybranych z 4 powiatów województwa Małopolskiego. Cel ten
zrealizowany zostanie poprzez przekazanie 27 klubom małopolskim klubom sportowym - w czasie
zorganizowanego w ramach projektu turnieju piłki nożnej w Ośrodku Sportowo- Rekreacyjnym w
Zabierzowie- 945 voucherów na wykonanie profesjonalnych sportowych badań lekarskich dla
dzieci zrzeszonych w małopolskich klubach sportowych objętych wsparciem. W ramach projektu
kluby sportowe otrzymają również pakiety piłkarskie składające się z piłek i pachołków
treningowych. W ramach projektu zorganizowany zostanie również turniej piłki nożnej w trakcie
którego rozdane zostaną vouchery i pakiety piłkarskie, zorganizowane zostaną rozgrywki, a
zwycięskie drużyny otrzymają nagrody w postaci pucharów i dyplomów. Turniejowi towarzyszyć
będzie piknik rodzinny na świeżym powietrzu. Patronat nad wydarzeniem objął Przewodniczący
Sejmowej Komisji Fizycznej, Sportu i Turystyki - Ireneusz Raś.

399 750,00 zł

Zadanie
duże

Subregion
Krakowski
Obszar
Metropolitarn
y (powiat:
krakowski
(bez miasta
Kraków),
proszowicki,
miechowski,
wielicki)

„Moja Mała Polska” to zadanie skierowane do osób starszych, zamieszkałych na terenach
wiejskich i małych miast. Głównym celem jest zwiedzenie najważniejszych miejsc w Małopolsce,
Subregion
zobaczenie jeszcze raz z perspektywy wielu lat lub po raz pierwszy miejsc, z których słynie
Krakowski
Małopolska. Dzięki zadaniu „Moja Mała Polska” ludzie starsi będą mogli zrealizować swoje skryte,
Turystyczny
Obszar
często odłożone do „niezrealizowanych już marzeń” i zobaczenia jeszcze raz m.in. Wawelu,
Metropolitalny
Rynku Krakowskiego, popłynięcia rejsem po Wiśle, Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedzenia Kopalni w
Bochni, zamków w Niedzicy, Czorsztynie, Pieskowej Skale, zwiedzenia Zakopanego, przejścia
dolinami i innych atrakcji Małopolski.

142 427,71 zł

KOM19 "Moja Mała Polska"
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Zadanie
duże

Subregion
Krakowski
Obszar
Metropolitarn
y (powiat:
krakowski
(bez miasta
Kraków),
proszowicki,
miechowski,
wielicki)

"Rusz się z domu!"
czyli najciekawsze
Zadanie
KOM21 wydarzenia
duże
sportowe w Twojej
okolicy

Subregion
Krakowski
Obszar
Metropolitarn
y (powiat:
krakowski
(bez miasta
Kraków),
proszowicki,
miechowski,
wielicki)

Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców wsi
Przesławice i
Waganowice
KOM20
poprzez budowę
zatok
autobusowych i
chodników przy
dw.775

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przesławice gm.
Subregion
Koniusza i mieszkańców wsi Waganowice gm. Słominiki leżących przy drodze wojewódzkiej nr
Krakowski
Prospołeczn
774 poprzez budowę czterech zatok przystankowych wraz z przylegającym chodnikiem we wsi
Obszar
y
Przesławice oraz budowę chodnika, zatoki przystankowej i przejścia dla pieszych w okolicach
Metropolitalny
Zespołu Szkół w Waganowicach.

Subregion
Krakowski
Sportowy
Obszar
Metropolitalny

"Rusz się z domu!" czyli najciekawsze wydarzenia sportowe w Twojej okolicy to zadanie
nastawione na kształtowanie
umiejętności spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez
propagowanie postaw prozdrowotnych
oraz rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku i rekreacji, dzięki czemu beneficjenci mają
do wyboru możliwość
zaangażowania się w szeroki wachlarz wydarzeń sportowych.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Zadanie
małe

Subregion
powiat
Małopolska
chrzanowski
Zachodnia

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec jest jednym z
centralnych ośrodków życia społecznego i turystycznego Małopolski Zachodniej. Unikalne zabytki
i wyjątkowe wydarzenia przyciągają wiele tysięcy turystów i mieszkańców. Pomimo szerokiej
Prospołeczn oferty skierowanej do różnego segmentu odbiorców dostrzegalny jest brak infrastruktury służącej
y
aktywnemu wypoczynkowi dla najmłodszych i ich opiekunów. Zatem realizacja zadania
polegającego na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw jako atrakcyjnego i przyjaznego
miejsca jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie społeczne. Uzupełnienie brakującej
infrastruktury pozwoli na wzbogacenie tego obszaru zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Budowa chodnika
przy drodze
wojewódzkiej 780 w
miejscowości
Zadanie
MZA02 Brodła przy
małe
ul.Galicyjskiej,
powiat
chrzanowski, gmina
Alwernia

Subregion
powiat
Małopolska
chrzanowski
Zachodnia

Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych
poruszających się ulicą Galizyjską w Brodłach. DW 78- posiada zakręty i wzniesienia oraz jest
Prospołeczn
drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego. Kierujący pojazdami mają ograniczoną
y
możliwość dostrzeżenia pieszych poruszających się poboczem. Budowa chodnika przyczyni się
do bezpiecznego uczestniczenia pieszych w ruchu drogowym.

99 782,00 zł

Subregion
powiat
Małopolska
chrzanowski
Zachodnia

Realizacja zadania w oparciu o opracowaną wcześniej dokumentację projektową i po uzyskaniu
stosownych decyzji administracyjnych.
Prospołeczn
Zadanie obejmuje odprowadzenie wód opadowych od wylotu przepustu pod drogą wojewódzką nr
y
780 w m. Poręba Żegoty (po prawej stronie drogi zgodnie z kilometrażem) do istniejącego cieku
wodnego.

100 000,00 zł

Podniesienie
atrakcyjności
Skansenu w
Wygiełzowie
MZA01
poprzez budowę
placu zabaw dla
turystów i
mieszkańców

Odwodnienie DW
780 w m. Poręba
Zadanie
MZA03 Żegoty odc. 120 km
małe
0+700 – 0+880 str.
prawa
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Radość tworzenia
bez barier Zadanie
MZA04 bezpłatne zajęcznia
małe
tanecznoakrobatyczne

Szlak Kolei Ziemi
MZA05
Chrzanowskiej

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
powiat
Małopolska
chrzanowski
Zachodnia

Sportowy

Projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć tanecznych z elementami akrobatyki
artystycznej dla 160 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat. Głównym celem jest
ogólny rozwój psychoruchowy dziecka obejmujący 4 sfery: motoryczności, wiadomości,
umiejętności i wychowania. Poprzez ciekawą ofertę zajęć pragniemy również zachęcić do
aktywnego spędzania czasu wolnego wolnego oraz rozwijania pasji i zainteresowań taneczno
akrobatycznych. Projekt zakłada bezpłatny udział w 5 grupach tanecznych i 2 akrobatycznych
realizowanych od 15 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku (z wyłączeniem okresu
wakacyjnego), prowadzonych przez doświadczonych instruktorów tańca i akrobatyki. Grupy będą
podzielone pod względem wieku i stopnia zaawansowania. Podział będzie również dotyczyć
stylów tanecznych takich jak: jazz, hip hop, show dance. W efekcie powstaną choreografie
taneczno-akrobatyczne, które zostaną zaprezentowane podczas pikników rodzinnych oraz imprez
okolicznościowych w powiecie. Podczas występów tancerze zaprezentują się w profesjonalnych
strojach, które są również częścią projektu. Bezpłatne zajęcia oraz koszty związane z oprawą
choreografii pozwolą na uczestnictwo w zajęciach każdego chętnego dziecka bez względu na
status finansowy rodziny.

100 000,00 zł

Subregion
powiat
Małopolska
chrzanowski
Zachodnia

" Szlak Kolei Ziemi Chrzanowskiej" przewiduje powstanie trasy turystycznej po Chrzanowie,
przybliżając historię kolei na ziemi chrzanowskiej i przywołującej wspomnienia o Pierwszej fabryce
lokomotyw w Polsce " Fablok" S.A. W czasie wędrówki, mieszkańcy,turyści i osoby przyjezdne
będą poszukiwać rozmieszczonych, w ramach wyznaczonej trasy, miniatur lokomotyw i
parowozów oraz odkrywać atrakcje znajdujące się w okolicy.
W ramach przedsięwzięcia:
Turystyczny zostanie utworzony szlak turystyczny na terenie miasta Chrzanów z wykorzystaniem miniatur(z
brązu) lokomotyw i parowozów wyprodukowanych w zakładzie FABLOK
zostaną opracowane i wydrukowane broszury oraz mapy dotyczące "Szlaku"
Głównym celem zadania jest szeroko pojęta promocja miasta Chrzanów oraz popularyzacja
wiedzy na temat kolejnictwa. Zadanie kierowane jest do ogółu społeczeństwa- mieszkańców
gminy, powiatu, województwa, osób przyjezdnych, turystów, wycieczkowców, pasjonatów
kolejnictwa- bez ograniczeń wiekowych.

100 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Ratujmy i uczmy
ratować - edukacja
Zadanie
MZA06 mieszkańców w
małe
zakresie udzielania
pierwszej pomocy

Szyć każdy może
Zadanie
MZA07 trochę lepiej trochę
małe
gorzej

Zasięg
zadania

Subregion

Subregion
powiat
Małopolska
chrzanowski
Zachodnia

powiat
olkuski

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Charakter
zadania

Edukacyjny

Edukacyjny

Opis zadania

Szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo - oddechowej, automatycznej defibrylacji
zewnętrznej, postępowania w stanach zagrożenia życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym
seniorów). Chęć poprawy wiedzy i umiejętności w pomaganiu osobom w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego.

Zadanie polega na poprowadzeniu warsztatów szycia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z
powiatu olkuskiego. Cykliczne zajęcia pozwolą poprzez zabawę nauczyć uczestników zajęć szyć
wszystko i z różnych materiałów.Będziemy realizować projekty praktyczne i artystyczne
uczestników.Nauczymy się różnych technik zdobniczych, poznamy ściegi ręczne.Nauczymy się
używać maszyny do szycia, owerloka oraz hafciarki.Będzie zabawnie, kolorowo i wesoło.
Umiejętność szycia w życiu człowieka jest bardzo ważna, niestety ale znikoma część
społeczeństwa umie posługiwać się maszyną do szycia, a nawet szyć zwykłą igłą i nitką. Zanika
tradycja szycia, haftowania czy wyszywania.Esencją tych zajęć jest założenie, że mając igłę i nitkę
oraz odrobinę odwagi możemy uszyć każdy przedmiot, który jest nam potrzebny.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Ja wam pokażę –
kreatywne
dzieciaki! Program
inspirujących zajęć Zadanie
MZA08
dodatkowych dla
małe
uczniów olkuskich
szkół
podstawowych

Pielęgnowanie
wartości
kulturalnych
poprzez
MZA09
reaktywację
zespołu
regionalnego Małe
Zedermianki

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
olkuski

powiat
olkuski

Subregion

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Charakter
zadania

Edukacyjny

Kulturalny

Opis zadania

Zadanie stanowi wyraz partnerskiej współpracy dzieci i młodzieży, nauczycieli i Dyrekcji trzech
olkuskich szkół podstawowych (SP 1 Olkusz, SP 3 Olkusz, SP Osiek). Są to innowacyjne
podmioty, które łączy pasja w kreowaniu działań na rzecz swoich podopiecznych oraz innych
dzieci, które pragną rozwijać swoje pasje. Wyrównując szanse uczniów proponujemy im cykl
innowacyjnych, autorskich zajęć pozalekcyjnych, które przyczynią się do kształtowania
kompetencji kluczowych. Wykorzystane będą autorskie metody pracy, a wybór konkretnych
tematów zajęć pozostawiamy uczestnikom (którzy przeprowadzą mini edycję budżetów
obywatelskich w swoich szkołach). Zakładamy przeprowadzenie blokowych zajęć matematycznoprzyrodniczych, informatycznych (nauka umiejętności programowania), humanistycznych,
sportowych czy cykl warsztatów rozwijających takie umiejętności jak: uczenie się, praca
zespołowa, czy kreatywność. Po wyborze tematyki konkretnych zajęć w danej szkole rekrutacja
zostanie ogłoszona z wykorzystaniem kanałów zewnętrznych i wewnętrznych, tak aby uczniowie
każdej ze szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego mieli możliwość zgłoszenia swojego
udziału w danych zajęciach.

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 III-VIII.
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.
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Koszt zadania

96 030,00 zł

99 362,00 zł
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Kod
zadania

MZA10

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

MŁODZIEŻOWA
Zadanie
ORKIESTRA DĘTA małe

Zasięg
zadania

powiat
olkuski

Subregion

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Stworzenie
etnicznej grupy
MZA11 muczycznotanecznej
SANDaIKEYS

Zadanie
małe

powiat
olkuski

Subregion
Małopolska
Zachodnia

MZA12 Mali Ratownicy

Zadanie
małe

powiat
olkuski

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Edukacyjny

Projekt utworzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej ma na celu aktywizację młodzieży, rozwijanie i
zaspokajanie potrzeb muzycznych w regionie, kształcenie nowych muzyków orkiestry dętej.
Oderwanie uczniów od szarej codzienności,przesiadywania przed komputerem.Założenie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pozwoli zachować tradycję wspólnego muzykowania,pokaże ze
muzyka ludowa jest nieustannie żywa i atrakcyjna dla młodych pokoleń.Dzięki
zaangażowaniu,pracy młodzieży i prowadzących zajęcia taka grupa może osiągnąć sukces.
Wiadomo że, takich orkiestr jest bardzo mało w naszym powiecie. Jeżeli są, to są dumą gminy,
wspaniałą wizytówką miasta, czy regionu, stanowią piękny szyld Ochotniczej Straży Pożarnej,
uświetniają różne uroczystości swoją obecnością.Założenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest
atrakcyjną propozycją dla dzieci i młodzieży wykorzystania wolnego czasu.

Kulturalny

Głównym celem projektu jest pobudzenie kulturalnych inicjatyw lokalnych poprzez utworzenie
formacji artystycznej o charakterze etnicznym komplementarnej dla działań turystycznych
promujących Pustynię Błędowską w okresie 1.01.2018-31.12.2018 w Gminie Klucze. Projekt
obejmuje szereg działań prowadzących do stworzenia w Gminie Klucze (pow. Olkuski) grupy
muzyczno-tanecznej o charakterze etnicznym pod szyldem SANDaIKEYS specjalizującej się w
artystycznych pokazach tanecznych z wykorzystaniem afrykańskich kostiumów, bodypainingu
oraz afrykańskiej muzyki perkusyjnej granej na żywo, promującej Pustynię Błędowska jako jedyną
tego typu atrakcję w Europie. W ramach projektu odbędą się warsztaty muzyczne, taneczne,
bodypainting, plenerowe i stacjonarne występy grupy oraz koncert finałowy zespołu SANDaIKEYS
z krakowskim zespołem etnicznym wraz z pokazem fireshow. Występy zespołu SANDaIKEYS
charakteryzować się będą różnorodnymi technikami tanecznymi, wprowadzeniem elementów
teatru tańcka i ciekawych choreografii, a wyznacznikami będą charakterystyczne, afrykańskie
kostiumy, plastyka ciała, taniec i rytm bębnów, które przeniosą widza i słuchacza w świat
egzotycznych, afrykańskich krain.

95 500,00 zł

Edukacyjny

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi
szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu
olkuskiego.

50 000,00 zł
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100 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Integracja szansą
na lepszą
przyszłość integracja dziecka Zadanie
MZA13
niepełnosprawnego małe
w różnych
aspektach życia
społecznego

MZA14

Rehabilitacja drogą Zadanie
do sprawności
małe

Spotkania ze
MZA15
szczypiorniakiem

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
olkuski

powiat
olkuski

powiat
olkuski

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Zadania realizowane w ramach projektu będą miały przede wszystkim na celu zintegrowanie
dziecka niepełnosprawnego z jego niepełnosprawnym rówieśnikiem. Jedną z form zajęć będą
zajęcia muzyczno-relaksacyjne, mające na celu poprawę koncentracji uwagi oraz nabywanie
kompetencji społecznych. Dodatkowymi zajęciami wspomagającymi rozwój dziecka, będzie
stymulacja rozwoju poznawczego i ruchowego dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.
Stymulacja ta jest niezbędna do należytego funkcjonowania tych dzieci w środowisku szkolnym,
domowym i społecznym.
Prospołeczn Wszystkie planowane działania będą ukierunkowane na dzieci posiadające orzeczenie o
y
niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku do 12 lat, a które
w związku z rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, utraciły możliwość kontynuacji pomocy
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności i nabywania umiejętności
edukacyjnych, które będą zwiększać szanse na wyrównywanie deficytów rozwojowych. Ma on na
calu rehabilitację percepcji wzrokowej, poprawę sprawności manipulacyjnej dłoni, koordynacji
ruchów, koncentracji uwagi oraz integracji sensorycznej. Poprawi to umiejętności
grafomotoryczne, czytania i wydłuży czas koncentracji.

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Główne założenia Zadania: Cel: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z
powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umysłowej i
niepełnosprawnościami sprzężonymi; wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych. Podstawowe
Prospołeczn zadania: - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, - rehabilitacja i usprawnienie
y
samoobsługi oraz samodzielnego funkcjonowania, - szeroko rozumiana integracja ze
środowiskiem poprzez pracę wolontariuszy, - rozwijanie zdolności, zamiłowań i zainteresowań, udział w kulturze, - rozwijanie sprawności fizycznej i turystyki, - zajęcia rehabilitacyjne na Sali
Doświadczenia Świata i Sali Integracji Sensorycznej

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Sportowy

"Spotkania ze szczypiorniakiem" to forma promocji aktywności fizycznej środowisk szkolnych
powiatu olkuskiego. Głównym celem zadania jest rozwój i promocja piłki ręcznej dziewcząt i
chłopców w powiecie olkuskim w formie gier i zabaw, a także integracja środowisk szkolnych
poprzez organizację cyklu dwóch edycji konsultacji szkoleniowo - treningowych pod nazwą
"Spotkania ze szczypiorniakiem". Cykl szkoleń zakończony zostanie turniejem Piłki Ręcznej
Dziewcząt i Chłopców, który wyłoni Mistrza Szczypiorniaka w kategorii dziewcząt i chłopców.
Zadanie ma również na celu zapewnienie dzieciom aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie
rówieśników. Projekt skierowany jest dla dzieci z klas IV i młodszych szkoły podstawowej zarówno
do dziewcząt jak i do chłopców ze szkół powiatu olkuskiego.
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Koszt zadania

99 737,00 zł

100 000,00 zł

67 432,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Dwie nogi i cztery
MZA16
kopyta

Warsztat Miejski MZA17 Zmień swoje
otoczenie!

MZA18

Edukacja bardzo
kulturalna

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zadanie
małe

Zadanie
małe

Zadanie
MZA19 Terapia bez granic
małe

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Sportowy

Głównym celem i założeniem jest realizowanie marzeń i pasji 35 dzieci w tym dzieci
niepełnosprawnych, przez zwiększenie wiedzy na temat jeździectwa, koni i ich pielęgnacji.
Propagowanie innej formy aktywności fizycznej, jaką jest jeździectwo i spędzania wolnego czasu,
tak rzadko proponowanej, a coraz bardziej popularnej wśród dzieci i młodzieży. Pomoc dzieciom i
ich rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich integracja. Ukazanie wielu walorów
wynikających z uprawnienia tej dyscypliny sportu min. wychowawczych, zdrowotnych,
społecznych. a także możliwość rozwoju, regionu, a w przyszłości rozwoju różnych zawodów i
biznesów z tym związanych.
Ograniczenie możliwości realizowania pasji młodych ludzi jest częstą przyczyną rezygnacji z
marzeń i brakiem pomysłu na swoją przyszłość oraz pogłębiającym się wykluczeniem
społecznym.

100 000,00 zł

Edukacyjny

Warsztat Miejski - Zmień swoje otoczenie!
Specjalnie przygotowana i wyposażona pracownia w mieście. Dostęp dla wszystkich
mieszkańców (bez względu na wiek i umiejętności). Otwarci prowadzący, chętni do współpracy i
pomocy. Szansa wykonania własnych, niepowtarzalnych elementów wyposażenia, które pomagą
upiększyć przestrzeń i sprawiają, że będzie ona bardziej funkcjonalna. Możliwość współtworzenia
Mapy Dobrych Miejsc - lokalizacji znaczących dla mieszkańców powiatu, które są zaniedbane, a
przy wspólnym zaangażowaniu mogą stać się atrakcyjne i piękne. Zapraszamy do wspólnego
działania!

75 600,00 zł

Subregion
powiat
Małopolska
oświęcimski
Zachodnia

Edukacyjny

Program "Edukacja bardzo kulturalna" obejmować będzie cykl warsztatów i wyjazdów grup
młodych mieszkańców powiatu oświęcimskiego do Krakowa na wydarzenia artystyczne i
kulturalne związane z różnymi dziedzinami sztuki. Celem zadania będzie zapoznanie jego
uczestników z różnymi formami i funkcjami sztuki, by stali się oni świadomi i wrażliwymi jej
odbiorcami. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu małego kontaktu
młodych mieszkańców ziemi oświęcimskiej z kulturą wysoką, utrudnionego przez lokalizację
powiatu i możliwości finansowe.

86 200,00 zł

Subregion
powiat
Małopolska
oświęcimski
Zachodnia

Celem zadania ”Terapia bez granic” jest objęcie opieką terapeutyczną wszystkich tego
potrzebujących, zarówno osób niepełnosprawnych jak i innych wymagających specjalistycznego
Prospołeczn wsparcia z powodu rozwijających się lub istniejących zaburzeń w obszarach: ruchowym,
y
komunikacyjnym, poznawczym lub społecznym. Zajęcia prowadzone będą przez
wykwalifikowanych, certyfikowanych specjalistów w danym obszarze. Zadanie przeznaczone jest
dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego.

powiat
olkuski

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Subregion
powiat
Małopolska
oświęcimski
Zachodnia
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91 430,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Piknik Rodzinny z
Gwiazdami z okazji
Zadanie
MZA20 Dnia Dziecka i
małe
Europejskiego Dnia
Sąsiada

Aktywny Senior
Powiatu - Gmina
MZA21
Oświęcim
zaprasza!

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

Subregion

Subregion
powiat
Małopolska
oświęcimski
Zachodnia

Subregion
powiat
Małopolska
oświęcimski
Zachodnia

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Edukacyjny

Zadaniem jest zorganizowanie pikniku rodzinnego pod nazwą "W zdrowym ciele zdrowy duch".
Impreza zostanie przeprowadzona w dniu 02.06.2018 r., z okazji Dnia Dziecka i Europejskiego
Dnia Sąsiada. Przedsięwzięcie ma na celu zachęcenie dzieci, młodzież, osób starszych i
samotnych do zdrowego stylu życia, wychodzenia z domów oraz udziału w różnego rodzaju
eventach organizowanych dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Województwa Małopolskiego. Piknik
będzie zorganizowany na terenie boisk sportowych MOSIR-u, Domu Osiedlowego i placu MSM
"Budowlanka" w Oświęcimiu. Ten dzień ma za zadanie dać radość dzieciom podczas gier i
zabaw. Będzie również okazją do spotkania się z lekarzami oraz do zwiększenia świadomości o
zagrożeniach złego stylu odżywiania, z której skorzystają całe rodziny, osoby starsze i samotne.
Końcówka maja i początek czerwca to czas obfitujący w radość i budzenie się wiosny, która daje
nam wiele świeżych i naturalnych składników, które pomogą nam przygotować znani artyści z
radia i telewizji.

98 600,00 zł

Kulturalny

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 największymi gwiazdami
polskiej kultury, zaprosimy do poznania i rozsmakowania się w lokalnej kuchni, organizując
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.

99 200,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Świadomy i
bezpieczny
Zadanie
MZA22 SENIOR powiatu
małe
oświęcimskiego XXI
wieku

Budowa chodnika w
Zadanie
MZA23 ciągu DW 949 w m.
małe
Osiek

Zasięg
zadania

Subregion

Subregion
powiat
Małopolska
oświęcimski
Zachodnia

Subregion
powiat
Małopolska
oświęcimski
Zachodnia

Charakter
zadania

Opis zadania

Założenia projektu: Program ma na celu wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa seniorów,
ograniczenie liczby zdarzeń ratowniczych i poszukiwawczo-ratowniczych z ich udziałem. Zapobieganie
zaginięciom osób, w szczególności osób starszych. Program ukierunkowany jest na edukację bezpiecznych
zachowań wśród seniorów, ale także wzmocnienie społecznego zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo
krewnych, sąsiadów, znajomych w wieku senioralnym. Program ma charakter społeczny, interdyscyplinarny, a
jego innowacyjność polega na zaangażowaniu wielu instytucji i podmiotów, ale przede wszystkim członków
społeczności lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni publicznej. Cele
projektu: Główne cele programu to wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa osób starszych,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów. Cele szczegółowe to utrwalenie bezpiecznych zachowań
wśród seniorów, ich aktywizacja do większej dbałości o własne bezpieczeństwo, mienie oraz najbliższe
otoczenie oraz edukacja w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i
mienia. Realizacja projektu: Projekt realizowany jest poprzez edukację profilaktyczną, która odbywa się
zarówno w formie prelekcji, wykładów i zajęć warsztatowych jak i poprzez kolportaż plakatów i ulotek w
Prospołeczn miejscach zamieszkania, bibliotekach, placówkach służby zdrowia, lokalnych mediach, ogłoszeniach
parafialnych w kościołach. Obok tradycyjnej edukacji w zakresie bezpiecznych postaw, istotę programu stanowi
y
wzmacnianie więzi społecznych, lepsze wykorzystanie istniejących rozwiązań socjalnych i kulturalnych
zwiększających aktywność osób starszych w celu walki z anonimowością i samotnością. W ramach programu
koordynatorzy edukują seniorów jak zadbać o bezpieczeństwo na co dzień, na co zwrócić szczególną uwagę
przebywając w domu, w lesie, etc. Adresaci projektu: seniorzy oraz mieszkańcy powiatu oświęcimskiego,
którzy chcą być zaangażowani w poprawę bezpieczeństwa osób starszych. Beneficjenci zostaną pozyskani w
oparciu o domy dziennego pobytu, koła seniorskie działające na obszarze realizacji projektu. Podmioty
zaangażowane w realizację projektu: Koordynację i realizację działań zleca się osobom lub organizacjom
posiadającym doświadczenie w realizacji zadań ratowniczych, poszukiwawczo-ratowniczych, edukacyjnych.
(np.: strażacy, ratownicy, psychologowie, policjanci, ratownicy GOPR, ratownicy medyczni, pracownicy
GOPS/MOPS, ratownicy GOPR/WOPR). Partnerami programu powinni być np. ratownicy medyczni,
psychologowie, policjanci, strażacy, którzy wspólnie z koordynatorami prowadzą prelekcje, ratownicy GOPR,
ratownicy.

"Bezpieczna droga do szkoły"
Zadanie polega na wybudowaniu chodnika w Osieku przy drodze wojewódzkiej numer 949. W tym
miejscu jest gęsta zabudowa domów jednorodzinnych. Obecnie przemieszczanie się pieszych
wzdłuż tej drogi jest bardzo niebezpieczne, a dzieci wręcz niemożliwe. Na tym odcinku jest
Prospołeczn szczególnie niebezpiecznie, ponieważ znajduje się on tuż za wzniesieniem i kierowcy
y
samochodów mają bardzo ograniczoną widoczność. Wybudowanie chodnika ułatwiałoby dzieciom
przemieszczanie się wzdłuż drogi i samodzielne dotarcie do szkoły. Wykonanie tego zadania
przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, ich samodzielności i większej
swobody poruszania się wszystkich mieszkańców.
Chodnik=Bezpieczeństwo
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Koszt zadania

75 600,00 zł

100 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Dofinansowanie
szkolenia dzieci i
młodzieży przez
Zadanie
MZA24 Uczniowski Klub
małe
Łyżwiarstwa
Figurowego "UNIA"
w Oświęcimiu

MZA25

Rodzinne spotkania Zadanie
ze sportem
małe

Zasięg
zadania

Subregion

Subregion
powiat
Małopolska
oświęcimski
Zachodnia

Subregion
powiat
Małopolska
oświęcimski
Zachodnia

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Sportowy

Zadanie dotyczy dofinansowania szkolenia dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu
życia.
Polega ono na zaplanowaniu i realizacji następujących zadań;
- organizacja zajęć uzupełniających dla zawodników oraz przyszłych adeptów łyżwiarstwa tj.,
taniec, balet, akrobatyka , zaj. sportowe ogólnorozwojowe,
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy działania ,
- umożliwienia dzieciom i młodzieży współpracy ze specjalistami w określonych dziedzinach
sportowych,
- rozpowszechnienie łyżwiarstwa figurowego jako sportu wyczynowego i amatorskiego,
- zaplanowanie zajęć zachęcających do uczestnictwa młodszym dzieciom oraz zapewnienie im
fachowej opieki w trakcie , kiedy rodzice nie mogą zrealizować tych działań. W tym celu
współpraca z przedszkolami i szkołami powiatu oświęcimskiego.

99 800,00 zł

Sportowy

Ideą zadania jest zmotywowanie mieszkańców powiatu oświęcimskiego do rodzinnego uprawiania sportu i
aktywnych form wypoczynku. Jako główny powód braku lub ograniczenia aktywności fizycznej podaje się
brak czasu. Najczęściej podawaną przyczyną tego stanu rzeczy są obowiązki zawodowe oraz konieczność
opieki nad dziećmi lub wnukami. Umożliwienie rodzicom, dziadkom, wspólnego z dziećmi uprawiania
sportu w znaczny sposób rozwiąże ten problem. Istotny jest również fakt, że doniosłą rolę do odegrania i
szerokie pole do popisu w aktywności sportowej dziecka ma środowisko rodzinne. Naukowcy dowiedli, że
uprawianie sportu z całą rodziną jest najlepszą formą aktywności fizycznej i jednocześnie świetną zabawą.
Bo przecież nic tak nie wzmacnia więzi między rodzicem a dzieckiem, jak wspólne spędzanie czasu.
Podejmując razem aktywność fizyczną, stajemy się drużyną w której każdy ma określone zadania do
wykonania. Niesie to za sobą same korzyści. Pamiętajmy,że aktywne sportowo dzieci chętniej podejmują
kolejne wyzwania i są bardziej otwarte na świat. Uprawiając razem dowolną dyscyplinę sportową nie
musimy być specjalistami o najlepszych predyspozycjach i umiejętnościach. Wystarczy, że będziemy
chcieli jakiś sport wykonywać wspólnie. Najważniejsze,żeby cała rodzina mogła w tym uczestniczyć i żeby
wszystkim sprawiało to taką samą radość. Przy realizacji zadania dużą wagę przykładać będziemy do
wzbudzenia w uczestnikach poczucia przynależności do grupy. Nawiązania takich relacji z pewnością
przyczyni się do integracji i zacieśnienia związków interpersonalnych, co zaowocuje po zakończeniu
realizacji zadania dalszymi kontaktami w tym również w zakresie aktywnego spędzania czasu. Planowane
zadanie wpisuje się w podstawowe zadanie i funkcje rodziny. 1. Opiekuńcza- polegająca na zapewnieniu
dziecku odpowiednich warunków rozwoju. Szczególnej uwagi nabiera ona w stosunku do małych dzieci,
całkowicie zależnych od osób dorosłych. 2. Wychowawcza- podstawowa funkcja rodziny, stanowiąca
bardzo ważny, stały element oddziałujący przez wiele lat, życia dziecka. 3. Emocjonalna- polegająca na
zaspokojeniu potrzeby miłości, zrozumienia, wzajemnego szacunku w relacji dziecko-dorosły 4. Kształcącapolega na rozwijaniu u dzieci i dorosłych pasji, zainteresowań, umiejętności.

98 192,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Subregion

Zakup mobilnej
sceny plenerowej z
nagłośnieniem,
oświetleniem,
Zadanie
MZA26 wyposażonej w
duże
podjazd dla
niepełnosprawnych
oraz agregat
prądotwórczy

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

XXI wiek dla
pacjenta w
Zadanie
MZA27 Jaroszowcu - zakup
duże
kriokomory, sprzętu
rehabilitacyjnego

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

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Edukacyjny

Zakup mobilnej sceny plenerowej. Zadanie dotyczy zakupu mobilnej sceny plenerowej wraz z
nagłośnieniem, oświetleniem scenicznym, wyposażonej w podjazd dla niepełnosprawnych oraz
mobilny agregat prądotwórczy umożliwiający organizację wydarzeń kulturalnych w terenie.
Głównymi celami realizacji tego zadania są: - umożliwienie realizacji imprez kulturalnych w
różnych miejscowościach powiatu zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem społecznym, rozszerzenie możliwości przeprowadzanie nowych wydarzeń kulturalnych, - podniesienie jakości
realizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych, - rozwój i podniesienie poziomu imprez
kulturalnych na terenach wiejskich, - zapewnienie bezpieczeństwa dla osób występujących i
obsługi wydarzeń kulturalnych, - integracja społeczności z dwóch sąsiadujących ze sobą
powiatów Małopolski Zachodniej.

350 000,00 zł

Inny
(mieszczący
się w
granicach
zadań
Województw
a
określonych
ustawami)

Zadanie pozwoli na sfinansowanie inwestycji w zakresie doposażenia Szpitala w sprzęt
medyczny (Kriokomora , kamizelka z elektrycznymi oscylatorami, szyna do ćwiczeń biernych
stawu biodrowego i kolanowego) oraz położenie kostki przed Budynkiem Głównym Szpitala,
który posłuży społeczności województwa małopolskiego na długie lata podczas rehabilitacji .
Realizacja zadania przyczyni się do poszerzenia oferty rehabilitacyjnej oraz podwyższy jakość
świadczonych usług.

376 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

KRK01 LEPSZY START

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Realizacja cyklu
warsztatów i
szkoleń z zakresu
elektroniki,
Zadanie
KRK02
radiotechniki i
małe
programowania dla
mieszkańców
miasta Krakowa

Zasięg
zadania

miasto
Kraków

miasto
Kraków

Subregion

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Charakter
zadania

Edukacyjny

Edukacyjny

Opis zadania

Projekt zakłada realizację zajęć i warsztatów wiedzy praktycznej z zakresu przedsiębiorczości dla
młodzieży szkół średnich. Projekt ma na celu podniesienie poziomu świadomości w zakresie
gospodarki i ekonomii wśród uczestników projektu i zwiększenie zainteresowania kształceniem w
kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. W ramach projektu słuchaczom przybliżone
zostaną zasady funkcjonowania biznesu, efektywnego zarządzania swoimi finansami oraz
właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych do pracy. Tematami zajęć będą m. in.:
przyczyny bezrobocia w Polsce i sposoby jemu przeciwdziałania, zawody deficytowe i
nadwyżkowe, etyka w pracy, przykłady pytań na rozmowę kwalifikacyjną, cechy dobrego lidera
zespołu, szanse i ryzyka wynikające z kredytu, umowa o pracę a umowa zlecenie, podstawy
giełdy, e-biznes. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej, gier edukacyjnych, wykładów i
spotkań z praktykami biznesu. Przeprowadzenie lekcji przedsiębiorczości i innowacyjności w
zainicjowanej w ramach projektu formie, zaangażuje ludzi młodych w proces kształcenia i
rozwijania kompetencji oraz postaw przedsiębiorczych. Zadanie jest również dobrym sposobem
uzupełniania wiedzy szkolnej poprzez zajęcia dodatkowe, które stanowić będą vademecum
postaw i działań służących odnajdywaniu się ludzi młodych w otaczającym świecie innowacyjnej
gospodarki.

Mała misja w kosmos, w której może wziąć udział każdy mieszkaniec Krakowa. Projekt zawiera
około 40 godzin zajęć - wykładów i warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy nabędą
umiejętności i uprawnienia niezbędne do przeprowadzenia własnej stratosferycznej misji
balonowej. Tematyka zajęć obejmie m.in.: programowanie mikrokontrolerów, lutowanie i podstawy
elektroniki. Uczestnicy wykonają samodzielnie urządzenie nadawczo-odbiorcze oraz odbędą
szkolenie z zakresu amatorskiej radiokomunikacji przygotowujące do uzyskania państwowych
uprawnień. Projekt zwieńczony będzie właściwą misją balonową przygotowaną przez
uczestników.
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100 000,00 zł

69 400,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Świat wirtualny i
realnykompleksowe
wsparcie dla dzieci i Zadanie
KRK03
młodzieży
małe
uzależnionych od
internetu, gier i
telefonu

Zasięg
zadania

miasto
Kraków

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Celem zadania jest stworzenie kompleksowego modelu wsparcia i leczenia uzależnień od
Internetu, gier komputerowych, telefonu komórkowego itp. dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
lub opiekunów prawnych. Proponowany model wparcia obejmuje: grupę dla dzieci i młodzieży,
która ma na celu dokonanie zmian w codziennym funkcjonowaniu dzięki uzyskaniu kontroli nad
czynnością uzależniającą, nabycie wiedzy na temat uzależnień i ich skutków oraz zwiększenie
kompetencji dzieci w radzeniu sobie w sytuacjach społecznych; grupę dla rodziców lub opiekunów
prawnych, która ma prowadzić do zwiększenia kompetencji rodzicielskich, poprawy komunikacji w
Prospołeczn
rodzinie, dostarczenia narzędzi w radzeniu sobie z zrachowaniami trudnymi u dziecka,
y
poszerzenia wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka. Obecnie zarówno w Krakowie jak i
Małopolsce nie funkcjonuje i nie został do tej pory wypracowany kompleksowy model wsparcia,
który powinien obejmować zarówno osoby uzależnione jak i ich rodziny. Biorąc pod uwagę
charakter zaburzenia oraz fakt, że są to osoby w wieku rozwojowym ogromnie istotne jest, aby w
pracy z dziećmi i młodzieżą uzależnionymi od świata wirtualnego starannie dobrać formy terapii.
Projekt bazuje na niestandardowych formach pracy z dziećmi w tym hortiterapia, dogoterapia oraz
w części odwołuje się do komunikacji opartej właśnie na cyberprzestrzeni.

100 000 zł

Kulturalny

ŁAWECZKA KULTURY - projekt polegający na rewitalizacji kulturalnej przestrzeni Kazimierza,
znajdującej się pomiędzy ulicą Krakowską a Bulwarami Wiślanymi, na który składają się ulice: m.
in. Augustiańska, Paulińska, Orzeszkowej Kordeckiego.
Projekt ma na celu organizację spotkań mieszkańców dzielnicy z osobistościami ze świata kultury
tj. literatury, teatru i muzyki. Organizowane spotkania będą bodźcem do integracji sąsiedzkiej oraz
przyczynią się do wykształcenia potrzeby rozwijania się w obszarze kultury lub wykształcenia
potrzeby częstszego uczestnictwa w kulturze.

99 800,00 zł

Edukacyjny

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi
szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu
Krakowa

50 000,00 zł

KRK04 Ławeczka kultury

Zadanie
małe

miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

KRK05 Mali Ratownicy

Zadanie
małe

miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu trwającego tydzień festiwalu, w ramach którego
odbędą się liczne spotkania podczas których uczestnicy zapoznają się z bogatą historia
małopolskiego winiarstwa i produktów regionalnych. Podczas kolejnych warsztatów i wykładów
uczestnicy dowiedzą się na jaka jest historia w winiarstwa w Krakowie i Małopolsce, poznają wina,
które produkowane są na terenie województwa, odkryją tajemnice łączenia wina z tradycyjnymi
małopolskimi potrawami regionalnymi, będą mieć możliwości odwiedzić jedną z największych
winnic w kraju. Na zakończenie festiwalu odbędzie się konferencja w Pałacu pod Baranami, w
której wezmą udział czołowi polscy enolodzy i specjaliści.

Koszt zadania

Małopolska Jesień
KRK06
Enologiczna

Zadanie
małe

miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Inny
(mieszczący
się w
granicach
zadań
Województw
a
określonych
ustawami)

Wycieczki
KRK07 historyczne dla
seniorów

Zadanie
małe

miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Projekt zakłada organizację wycieczek szlakami historyczno- turystycznymi dla krakowskich
Turystyczny seniorów. Jego celem jest poznanie walorów turystyczno- historycznych Małopolski, poprawa
aktywności fizycznej oraz integracja osób starszych.

82 500,00 zł

Małopolanin Ci ja jestem
Zadanie
KRK08 mieszkańcem,
małe
obywatelem,
patriotą

miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Zadanie dotyczy wzbudzenia zainteresowań historią i zabytkami miasta Krakowa oraz tradycją i
kulturą miast i miasteczek regionu. Uczniowie zdobędą wiedzę w powiązaniu z szerszą
Turystyczny rzeczywistością narodowa dotyczącą różnych płaszczyzn własnego środowiska regionalnego:
geograficznego, etnograficznego, kulturowego. Poznają historię, tradycje Małopolski,poprzez
udział w wycieczkach turytsyczno-edukacyjnych po Małopolsce.

99 460,00 zł

Zakup sprzętu
medycznego dla
Krakowskiego
KRK09 Centrum
Rehabilitacji i
Ortopedii - łóżka
szpitalne 20 sztuk

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii - łóżka
Prospołeczn szpitalne 20 sztuk, w tym dla oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji - 10 sztuk oraz
y
Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej - 10
sztuk.

160 000,00 zł

Zadanie
duże
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Fantastyczny
Kraków. Literatura
KRK10
w mieście i miasto
w literaturze

Rodzaj
zadania

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion

Subregion
Miasto
Kraków

Charakter
zadania

Kulturalny

Opis zadania

Fantastyczny Kraków. Literatura w mieście i miasto w literaturze to projekt kulturalny, skierowany
do dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych, zakładający długofalowa akcję rozwoju czytelnictwa
w Krakowie. Gra słów w nazwie ma przypomnieć, że stolica Małopolski jest miejscem nie tylko
ważnym historycznie, ale również niezwykle istotnym literacko. Po pierwsze: ze względu na
pisarzy i poetów, którzy byli związani z Krakowem. Po drugie: przez wzgląd na krakowskie
podania, legendy, i opowieści. Niektóre z nich tak wyrosły w historię regionu, iż trudno ustalić, ile
w nich prawdy, a ile fantazji. Inne z kolei uległy zapomnieniu- podczas realizacji wydarzeń
mieszkańcy Krakowa i okolic dowiedzą się czegoś nowego o swoim mieście. Działania,
skierowane do mieszkańców województwa małopolskiego, realizowane przez Bibliotekę Kraków,
skupią się na rozbudzaniu zamiłowania do książek, poszerzeniu wiedzy, kształtowaniu wyobraźni.
Projekt przewiduje zorganizowanie licznych spotkań literackich, warsztatów teatralnych i
plastycznych, gier i konkursów w różnych punktach miasta, aby zachęcić zarówno Krakowian, jak i
turystów do wspólnej zabawy. Mieszkańcy Krakowa i turyści zostaną zaproszeni do podróży
literackim tramwaje, w którym będą odbywały się koncerty poezji śpiewanej,czytanie fragmentów
książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wieczory poetyckie. Ponadto, należy pamiętać, że dla
wielu mieszkańców regionu biblioteki stanowią jedyną możliwości dotarcia do ciekawych książek.
Część Budżetu Obywatelskiego warto było by przeznaczyć na uzupełnienie zbiorów. Na półkach
Biblioteki Kraków chętnie zobaczymy nowości wydawnicze, komiksy, jak również audiobooki, eczytniki i gry planszowe. Tytuły książek, jakie zostaną zakupione, wytypują mieszkańcy regionu.
Wypełniając ankietę będziemy mogli zdecydować, co chcielibyśmy wypożyczyć w Bibliotece
Kraków w 2018 roku.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

AKTYWNE
ZWIEDZANIE
KRK11 FORTÓW turystyka, sport,
edukacja

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Subregion

Zadanie
duże

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Muzeum
Zadanie
KRK12 ratownictwa - bliżej
duże
nas

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Charakter
zadania

Opis zadania

Forty Twierdzy Kraków to jeden z najważniejszych, ale chyba najmniej docenianych zabytków
Małopolski. Część z nich jest obecnie zapomnianych, zdewastowanych, lub pełni funkcję
uniemożliwiającą ich zwiedzanie, ale niektóre zachowały oryginalny układ architektoniczny i
stanowią cenny relikt sztuki fortyfikacyjnej z przełomu XIX i XX wieku. Głównym celem zadania
AKTYWNE ZWIEDZANIE FORTÓW jest zaprezentowanie mieszkańcom Małopolski
najciekawszych i najlepiej zachowanych, do tej pory trudno dostępnych obiektów Twierdzy
Kraków, pokazanie ich potencjału turystycznego, sportowego oraz edukacyjnego. W ramach
projektu zrealizowane będą: - cztery pikniki forteczne, (okres wiosna-lato-jesień) podczas których
uczestnicy będą mogli bezpłatnie zwiedzać forty na których będzie odbywać się wydarzenie,
Turystyczny
zorganizowane zostaną strefy piknikowe oraz zabaw dla dzieci; - cztery imprezy sportowe: biegi
terenowe na 5 i 10 km oraz rajdy rowerowe 20 km; - cztery gry terenowe /miejskie zorganizowane
w obszarach warownych, w których zlokalizowane są forty objęte zadaniem. - bezpłatne
zwiedzanie najbardziej reprezentatywnych dla Twierdzy fortów: 44 Tonie, 49a Dłubnia, 51 Rajsko,
50 1/2 O Barycz, 53a Winnica i 34 Krępak (Bielany) w zorganizowanych grupach z przewodnikiem
(spacery historyczne, ornitologiczne i florystyczne, itp). Oferta skierowana będzie do wszystkich
grup wiekowych zarówno turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych (np. wycieczki
szkolne, koła zainteresowań, itp.). Planowane jest przygotowanie bezpłatnego zwiedzania łącznie
dla 200 grup o liczebności łącznie ok. 5000 osób.

Kulturalny

Organizacja wystaw czasowych i warsztatów edukacyjnych z MUZEUM RATOWNICTWA w
Krakowie w różnych miejscach na terenie miasta Krakowa i Małopolski w mobilnych halach
wystawowych.
łatwiejszy, bliższy dostęp dla Małopolan i turystów do kultury oraz edukacji ratowniczej.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Wirtualna
rekonstrukcja
KRK13
samolotu PZL. 37
Łoś

Rodzaj
zadania

Zadanie
duże

Małopolski Festiwal
Zadanie
KRK14 tanecznoduże
musicalowy

Książkomat do
całodobowego
odbioru
zarezerwowanych
KRK15 książek i zakup
nowości
czytelniczych dla
Biblioteki przy ul.
Rajskiej

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Charakter
zadania

Opis zadania

Zadanie polega na możliwie jak najbardziej wiernym zrekonstruowaniu za pomocą technologii
wirtualnej rzeczywistości (VR) bombowca PZL 37. Łoś, umieszczeniu rekonstrukcji w formie
Turystyczny bezpłatnej aplikacji na platformach Google Play i App Store, stworzeniu w Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie warunków umożliwiających ekspozycję cyfrowej rekonstrukcji oraz
promocję aplikacji i muzealnej ekspozycji w mediach małopolskich i ogólnopolskich.

Koszt zadania

400 000,00 zł

Kulturalny

"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 spotkania musicalowe, których tematem
przewodnim będzie współczesna aranżacja "klasycznych" tematów z obszaru dziedzictwa
kulturowego miasta Krakowa i Małopolski: " Współczesna opowieść o Lajkoniku" oraz "Alice in
Cracowland". Celem głównym wydarzenia jest rozwijanie, promowanie i upowszechnianie
ekspresji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Krakowa i Małopolski z wykorzystaniem
formy tańca nowoczesnego. Celami szczegółowymi są: wzmacnianie poczucia tożsamości
lokalnej i regionalnej, prom owanie postawy aktywności życiowej opartej na rozwijaniu pasji,
talentów i 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
chorografię i oprawę sceniczną koncertu.

300 000,00 zł

Kulturalny

Zadanie zakłada zakup ksiązkomatu oraz książek dla czytelników Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej. Ksiązkomat to urządzenie wyglądający jak popularny
paczkomat. Umożliwi on czytelnikom, szczególnie w godzinach, w których biblioteka jest
nieczynna, odbiór wcześniej zarezerwowanych książek i multimediów. Wystarczy podejść do tego
urządzenia, przyłożyć kartę biblioteczną i odebrać książki ze skrytki. W ramach niniejszego
zadania zbiory biblioteki zostaną także wzbogacone o nowe książki, audiobooki, gry itp.

212 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Pasaż APOLLLO KRK16
metamorfoza

Wspomaganie
rozwoju dziecka z
KRK17 zaburzeniami w
komunikacji
językowej

Tlen dla Krakowa.
Walka z
niedotlenieniem.
KRK18
Ratujmy życie
naszych bliskich z
chorobami płuc

Rodzaj
zadania

Zadanie
duże

Zadanie
duże

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Miasto
Kraków

„Pasaż APOLLO - metamorfoza” to projekt zmierzający do przeprowadzenia istotnej zmiany
jakościowej w przestrzeni sąsiadującej bezpośrednio z południową pierzeją kina Kijów, w taki
Prospołeczn
sposób, by pozbawiony urody i zdegradowany, betonowy plac, pełniący funkcje parkingu, zmienić
y
w wyrazisty, naznaczony sztuką użytkową pasaż, który może stać się w przyszłości wizytówką
regionu w Krakowie.

390 000,00 zł

Subregion
Miasto
Kraków

Edukacyjny

Projekt pt. „ Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej ” w swojej
genezie polega na prowadzeniu, wspieraniu oraz organizowaniu różnych form działalności
terapeutycznej, szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (dla Dzieci z Afazją Mowy) Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.
Realizacja projektu przyczynia się do poszerzenia wiedzy o środowisku lokalnym dzieci
afatycznych i ich rodzin, stworzy warunki do różnorodnych form terapii, umożliwi zdobywanie
nowych doświadczeń poprzez obcowanie z naturą, poznania historii miasta i regionu, tradycji,
kultury i sztuki . Poprzez osobiste doświadczenie dzieci będą miały szansę rozwijania swoich
umiejętności językowych i komunikacyjnych w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt
terapeutyczny. Projekt skierowany jest do najmłodszych mieszkańców Krakowa, ale i również ich
rodziców, nauczycieli oraz terapeutów prowadzących terapię osób z niedokształceniem mowy o
typie afazji rozwojowej poprzez uczestnictwo w konferencji , warsztatach i spotkaniach. Zadanie
realizowane będzie w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2019 r. tak aby objąć
jeden pełny rok szkolny 2018/2019.

288 700,00 zł

Subregion
Miasto
Kraków

Inny
(mieszczący
się w
granicach
zadań
Województw
a
określonych
ustawami)

W ramach zadania zostanie dokonany zakup 100 sztuk stacjonarnych koncentratorów tlenu dla
chorych z przewlekłymi chorobami płuc w stadium przewlekłej niewydolności oddechowej.
Poprzez realizację zadania możliwy będzie rozwój domowego leczenia tlenem w miejscu
zamieszkania chorych celem wydłużenia ich życia i poprawy jego jakości, zmniejszenia częstości
zaostrzeń chorobowych i hospitalizacji wynikających z przewlekłego niedotlenienia u chorych
pulmonologicznych w mieście Krakowie.

350 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rewitalizacja
kompleksu
szpitalnego
Krakowskiego
Centrum
KRK19 Rehabilitacji i
Ortopedii poprzez
wymianę
ogrodzenia i
uporządkowania
terenu zielonego

Zakup zestawu do
KRK20 endoskopii
kręgosłusupa

Rodzaj
zadania

Zadanie
duże

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Prospołeczn Rewitalizacja kompleksu szpitalnego Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poprzez
y
wymianę ogrodzenia i uporządkowania terenu zielonego

350 000,00 zł

Subregion
Miasto
Kraków

Zadanie polegać będzie na zakupie zestawu instrumentarium służącego do małoinwazyjnego,
przezskórnego usuwania przepuklin dysków kręgosłupa. Zabieg endoskopii polega na
wprowadzeniu do kręgosłupa poprzez nacięcie około 1 cm endoskopu tj. narzędzia połączonego z
kamera i źródłem światła. Precyzyjne umiejscowienia i powiększony obraz na monitorze pozwala
na bezpieczne usunięcie przepukliny na dysku za pomocą mikronarzędzi. Zabieg odbywa się w
sposób małoinwazyjny. Największą zaletą jest fakt, że zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu
miejscowym kręgosłupa i już kilka godzin (2-4) po zakończeniu można chodzić. Jest to obecnie w
Prospołeczn
zasadzie zabieg z wyboru przy przepuklinie krążka międzykręgowego. System posiada m. in.
y
komplet atraumatycznych wierteł, chroniących struktury nerwowe przed uszkodzeniem. Zakup
endoskopu pozwoli na zdecydowane poszerzenie gamy zabiegów proponowanych przez Oddział
Ortopedii. Zabieg endoskopii umożliwia szybszy powrót pacjentów do zdrowia, a szpitalowi
zapewni uzyskanie znacznie wyższego poziomu konkurencyjności na rynku usług medycznych w
dziedzinie chirurgii kręgosłupa. Oddział Ortopedii obecnie posiada wykwalifikowany zespół
lekarski do wykonywania tych zabiegów, który odbył wiele niezbędnych kursów i szkoleń w tej
dziedzinie.

140 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Dajmy szansę aby
niepełnosprawny
mógł chodzić KRK21 zakup sprzętu
medycznego
wspomagającego
stanie i chodzenie

Doposażenie
Krakowskiego
WOPR-jednostki
uprawnionej do
KRK22 ratownictwa
wodnego w sprzęt
niezbędny do akcji
ratowniczych i
poszukiwawczych

KRK23 Pokonamy Smoga

Rodzaj
zadania

Zadanie
duże

Zadanie
duże

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Charakter
zadania

Opis zadania

Dajmy szansę, aby niepełnosprawny mógł chodzić! Głównym celem zadania jest zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego wspomagającego stanie i chodzenie. Sprzęt będzie
Inny
wykorzystywany w rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami chodu wynikającymi m. in. z:
(mieszczący
mózgowego porażenia dziecięcego, rozszczepienia kręgosłupa, dystrofii mięśniowej, a także na
się w
skutek urazów kończyn dolnych będących następstwem urazów centralnego systemu nerwowego
granicach
np. po wypadkach komunikacyjnych.
zadań
Istotnym problemem w rehabilitacji jest stworzenie możliwości utrzymania pozycji pionowej i
Województw
nauka chodzenia u Pacjentów w znacznym stopniu niepełnosprawnych i zmuszonych do
a
poruszania się na wózkach inwalidzkich. Zakup sprzętu spowoduje, że ćwiczenia z
określonych
wykorzystaniem innowacyjnych metod poprawią efektywność leczenia oraz wpłyną na jakość
ustawami)
życia Pacjentów. Sprzęt medyczny byłby wykorzystywany przez wojewódzki szpital dziecięcy,
zajmujący się rehabilitacją dzieci i młodzieży z całej Małopolski.

Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach
przywodnych i akwenach Gminy Miejskich Kraków. Będzie to możliwe dzięki zakupowi
nowoczesnego sprzętu, niezbędnego do utrzymania gotowości ratowniczej, a także do
zwiększenia wiedzy i doświadczenia ratowników wodnych.
Zakup specjalistycznych łodzi i skutera pozwoli na zwiększenie możliwości działania i
Prospołeczn prowadzenia bezpośredniej pomocy osobom zaangażowanym utonięciem i akcji
y
poszukiwawczych osób zaginionych w wodzie.
Zakup sprzętu nurkowego wspomoże ratowników w ich pracy. Da im możliwość rozwoju, nabycia
nowych umiejętności, a to będzie miało bezpośredni wpływ na jakość przeprowadzonych przez
nich akcji ratowniczych. Projekt ma skutki długofalowe gdyż pozyskany sprzęt będzie służył przez
wiele lat zapewniając bezpieczeństwo kolejnym pokoleniom.

Pokonajmy razem Smoga! To krakowski Ekopiknik dedykowany dla każdego mieszkańca.
Podczas pikniku w specjalnych punktach informacyjnych będzie można dowiedzieć się
wszystkiego nt. uchwał antysmogowych oraz programów wspierających ich realizację, będą
Ekologiczny
rozdawane również kwiaty antysmogowe. Gwarantujemy wspólną naukę poprzez zabawę,
konkursy wiedzy z nagrodami, wystawę urządzeń z OZE, jak również stoiska z ekoproduktami
regionalnymi. Wszystko przypieczętuje koncert znanego polskiego zespołu.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Bezpieczna ścieżka
rowerowa do Tyńca
- odc. od ul. Kolnej Zadanie
KRK24
do Stopnia
duże
Wodnego
Kościuszko

Siatkówka w
Krakowie
ogólnorozwojowe
zajęcia sportowe
KRK25
dla dzieci i
młodzieży z
elementami
siatkówki II edycja

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Charakter
zadania

Opis zadania

Zadanie polega na zbudowaniu ścieżki rowerowej po koronie prawego wału Wisły na długości ok
900 m na odcinku od ul. Kolnej do Stopnia Wodnego Kościuszko. Przyczyni się to do poprawy
bezpieczeństwa rowerzystów, rolkarzy oraz pieszych dla których wał Wisły jest naturalnym
Turystyczny
tarasem widokowym malowniczej okolicy, wizytówki Małopolski. Zadanie stanowi uzupełnienie
ciągłości Wiślanej Trasy Rowerowej w koordynacji z zadaniami MZMiUW oraz Województwa
Małopolskiego.

Sportowy

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 16 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 grudnia 2018 z przerwą od 15 lipca do 15 sierpnia
2018, łącznie przez okres 10 miesięcy. Zadanie jest kontynuacją zadania z BO 2016 o tej
samej nazwie, w którym wzięło udział około 300 uczestników. Zajęcia te cieszyły się i cieszą
niebywałą popularnością wśród mieszkańców Krakowa oraz z przeprowadzonych badań
fokusowych jest bardzo duże oczekiwanie mieszkańców w kolejną edycję.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Małopolska
Akademia
Zadanie
KRK26
Kobiecego Futbolu duże
II edycja 2018-2019

Robimy tlen KRK27 drzewa dla
Krakowa

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion
Miasto
Kraków

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Miasto
Kraków

Sportowy

Zadanie jest kontynuacją poprzedniej edycji Małopolskiej Akademii Kobiecego Futbolu, która cieszyła się
ogromnym powodzeniem wśród Małopolanek i odniosą ogromny sukces na arenie sportowej Jest to
odpowiedź na rosnące potrzeby i zainteresowanie kobiecą piłką w województwie małopolskim.
Zaplanowane wydarzenie będzie miało duży wpływ na budowanie świadomości związanej z piłką nożną w
naszym regionie, podnoszeniu wiedzy o różnorodności płci w sporcie oraz łamanie stereotyp dominacji
mężczyzn w tej dyscyplinie sportu. Celem zadania jest zorganizowanie 24 turniejów szkoleniowotreningowych, które będą miały charakter otwarty, tzn. wezmą w nim udział drużyny z całego województwa
małopolskiego zrzeszone lub niezrzeszone. Planowany projekt odbędzie się w trzech edycjach dla
kategorii wiekowych U10 i U14. I edycja obejmie 8 turniejów- rozgrywki będą się odbywały w okresie luty,
marzec i kwiecień 2018 roku. II edycja obejmie 6 turniejów- rozgrywki będą się odbywały w okresie
sierpień, wrzesień i październik 2018 roku. III edycja obejmie 6 turniejów- rozgrywki będą się odbywały w
okresie luty, marzec i kwiecień 2019 roku oraz organizację turnieju Open i 3 turnieje finałowe dla każdej z
kategorii wiekowej. Do udziału w projekcie zostanie zaproszonych po 12 do 14 drużyn w każdej kategorii
wiekowej. Wśród zaproszonych uczestników znajdą się drużyny z następujących miejscowości: Kraków,
Skawina, Tarnów, Niepołomice, Nowy Sącz, Sobolów, Mogilany, Gorlice, Tuchów, Szaflary, Bukowina
Tatrzańska, Wieliczka, Oświęcim, Krzeszowice i wiele innych. Na zakończenie zadania – czerwiec/ lipiec
2019 oprócz finałowych turniejów planujemy zorganizowanie dla wszystkich uczestników imprezy mającej
na celu integrację oraz promocję kobiecego futbolu na terenie województwa małopolskiego. W ramach
imprezy przewidziane są m in. takie atrakcje jak gry i zabawy na urządzeniach rekreacyjnych, pokaz
pierwszej pomocy, występ zespołu muzycznego, pokaz świetlny. Uwieńczeniem rozgrywek będzie
zaplanowany wyjazd dla ok. 500 osób (w tym 400 uczestniczek AKF -Akademii Kobiecego Futbolu) wraz z
opiekunami na mecz Polska- Szwajcaria w ramach eliminacji Mistrzostw Świata w piłką nożną kobietFrancja 2019.
Turnieje odbędą się w obiektach sportowych Klubu Sportowego Prądniczanka w Krakowie.

280 000,00 zł

Subregion
Miasto
Kraków

Projekt "Robimy tlen - drzewa dla Krakowa" ma na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony
przyrody, jak również przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Krakowie. W ramach zadania
zastaną zakupione sadzonki drzew (m.in. lipy, dęby, brzozy, buki, graby), które zostaną
Ekologiczny nasadzone na terenach należących do Województwa Małopolskiego, a także przekazane
mieszkańcom Krakowa. Równocześnie przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna polegająca na
prelekcjach dot. drzew w szkołach, przedszkolach, domach opieki, domach dziecka i innych
placówkach na terenie Krakowa.

201 000,00 zł
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Kod
zadania

KRK28

Tytuł zadania

Szpital pomaga
osobom otyłym

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

miasto
Kraków

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Zadanie polega na zakupie sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, który
jest niezbędny w opiece nad osobą otyłą tj.: łóżka bariatrycznego, wagi najazdowej do pomiaru
wagi osób otyłych leżących, podnośnika, 2 wózków do przewożenia chorych oraz lasera
wysokoenergetycznego do wykonywania świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji
dedykowanego dla osób otyłych.

Subregion
Miasto
Kraków

Prospołeczn
y

100 000,00 zł

50 000,00 zł

93 750,00 zł
Wojewódzki podmiot leczniczy, tj. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, który jest
jednostką specjalizującą się w zakresie rehabilitacji, reumatologii, ortopedii oraz opieki
internistycznej pacjentów z regionu Małopolski oraz Polski, obsługuje często pacjentów ze
zdiagnozowaną otyłością, dlatego zakup sprzętu poprawi znacznie bezpieczeństwo, komfort i
warunki pobytu otyłego pacjenta w szpitalu.

Profilaktyka Raka
POD01 Płuc w Powiecie
Myślenickim

Zadanie
małe

powiat
myślenicki

Subregion
Podhalański

Zadanie dotyczy profilaktyki raka płuc, który jest jednym z najczęściej występujących nowotworów
wśród mieszkańców powiatu myślenickiego i jednym z najgroźniejszych w skutkach, gdyż późno
wykryty powoduje wysoką śmiertelność. W ramach zadania zostaną wykonane przesiewowe
Prospołeczn badania profilaktyczne tomografii płuc wśród zdrowych mieszkańców powiatu w celu wczesnego
y
wykrycia ewentualnych zmian nowotworowych, szybkiego podjęcia leczenia i zwiększenia szans
na całkowity powrót do zdrowia. Wczesne wykrycia nowotworów, których ilość ciągle wzrasta i
dotyka coraz młodszych ludzi, przyczynią się do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców i
ich rodzin, a tym samym do rozwoju regionu.

POD02 Mali Ratownicy

Zadanie
małe

powiat
myślenicki

Subregion
Podhalański

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi
szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu
myślenickiego.

Edukacyjny
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Modernizacja 2
przejść dla
pieszych w ciągu
DW 955 w m.
Jawornik poprzez
Zadanie
POD03 oznakowanie
małe
aktywną informacją
wizualną wraz z
doświetleniem dla
poprawy
bezpieczeństwa

Programowanie to
język przyszłosci.
Warsztaty
POD04 edukacyjne dla
dzieci z
programowania i
robotyki

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
myślenicki

powiat
nowotarski

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Podhalański

Zadanie obejmuje modernizację dwóch najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych na drodze
nr wojewódzkiej 955 w Jaworniku. Każde z nich zostanie wyposażone w inteligentny system
bezpiecznego przejścia informujący kierowcę o osobie poruszającej się po przejściu dla pieszych.
Lampy będą się aktywować tylko w momencie, gdy pieszy zbliży się do pasów i podczas
prospołeczny
przechodzenia przez przejście. To spowoduje, że kierowca zwróci większą uwagę na pieszego na
przejściu ponieważ sygnały świetlne informują go o ruchu pieszych a nie są cały czas włączone
bez względu na ruch pieszego.
Główny cel zadania to poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

100 000,00 zł

Subregion
Podhalański

Zadanie obejmuje realizację cyklu warsztatów edukacyjnych dla dzieci klas 1-6 szkół
podstawowych z gmin Nowy Trag, Czorsztyn, Łapsze Niżne leżących na terenie powiatu
nowotarskiego. Tematyką zajęć ma być nauka podstaw programowania i robotyki na
przygotowanych aplikacjach oraz przy pomocy nowoczesnych materiałów dydaktycznych m.in.
robota Dash. Głównym celem tego zadania jest zapoznanie i nauczenie dzieci podstaw
programowania. Umiejętność programowania oprócz samych walorów praktycznych rozwija także
u dzieci kompetencje 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.

100 000,00 zł

Edukacyjny
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Kod
zadania

POD05

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

X Nowotarski Piknik Zadanie
Lotniczy
małe

Dobry Club- dorosłe
wydarzenia.
Zadanie
POD06
Miejsce przyjazne małe
imprezom!

Zasięg
zadania

powiat
nowotarski

powiat
nowotarski

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Podhalański

Nowotarski Piknik Lotniczy to największa impreza tego typu na Podhalu. Piknik odbywał się już
dziewięciokrotnie i gromadził dużą publiczność, ponad 20 000 widzów dziennie. X jubileuszowy
Nowotarski Piknik Lotniczy odbędzie się w dniach 11-12 sierpnia 2018 r. 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 innych typów statków powietrznych. W roku
jubileuszowym 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
Ekologiczny
widokowe. W centralnym punkcie umieszczona będzie profesjonalna scena, gdzie odbywać się
będą koncerty oraz występy dla dzieci. Całość imprezy prowadzona będzie przez profesjonalnego
spikera, który oprócz komentowania bieżących wydarzeń zapewni przekazywanie informacji o
osobach sprawujących patronat honorowy, sponsorach i współorganizatorach Pikniku oraz
wszelkich atrakcjach przez nich zapewnianych. Dla najmłodszych zostanie zorganizowane
profesjonalne wesołe miasteczko. W weekend poprzedzający Piknik Lotniczy organizator planuje
zorganizować na płycie nowotarskiego 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.

100 000,00 zł

Subregion
Podhalański

Głównymi działaniami Dobrego Clubu będzie organizacja koncertów, prelekcji, potańcówek oraz
warsztatów o charakterze kulturalnym, a także rozrywkowym i edukacyjnym. Celem zadania jest
zaoferowanie lokalnej społeczności oryginalnych form spędzania wolnego czasu w nieodpłatnej
formie. Realizacja projektu przyczyni się do urozmaicenia kulturalnej oferty Nowego targu, będzie
formą promocji mało znanych artystów, umożliwi rozwój w dziedzinie muzyki, robótek czy tańca
przedstawicielom każdej grupy wiekowej.

50 000,00 zł

Kulturalny
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Zadanie będzie dotyczyć kształcenia i rozwoju dzieci w wieku szkolnym – juniorów oraz aktywizację ludzi starszych - seniorów. Celem
zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego, zarówno dla juniorów jak i seniorów, jak również zdobycie wiedzy, umiejętności i
doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego naszego terenu. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez
zorganizowanie odpowiednich zajęć tematycznych, wpłynie na rozwój intelektualny, podniesie poziom wiedzy oraz wpłynie na poprawę
samooceny oraz samopoczucia, szczególnie u osób starszych, natomiast u juniorów pobudzi wyobraźnię co z pewnością przełoży się na
dalszą chęć kształcenia. Zadanie to rozwiąże problem zagospodarowania czasu wolnego na wsi. Grupą docelową będą nie tylko
mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne, ale również mieszkańcy gminy Czorsztyn oraz gminy Nowy Targ. Realizując zajęcia w poszczególnych
miejscowościach stworzy się warunki dokształcenia niektórym mieszkańcom gmin ościennych, którym bliżej jest podjechać do sąsiedniej
miejscowości w innej gminie w tym wypadku do naszej gminy, niż jechać kilka wiosek dalej w swojej gminie. Kampania informacyjna o
rozpoczęciu projektu będzie szeroko rozpowszechniona, zarówno na portalach społecznościowych, jak również za pomocą plakatów i
ulotek, jak również poczta pantoflową, co będzie gwarantowało udział w projekcie mieszkańców wcześniej wymienionych gmin ościennych.
Informacja o rozpoczęciu projektu, jak to bywa w mniejszych miejscowościach zwyczajowo przyjęte, zostanie również przeczytana na
niedzielnych mszach świętych. Rozpoczęcie projektu będzie również promowane w szkołach. Największą korzyścią dla województwa będą
wykształceni mieszkańcy, podnoszący swoje kwalifikacje, znający swoją wartość, swoją „Małą Ojczyznę” - zarówno pod kątem kulturowym
i przyrodniczym. Przedmiotowy projekt przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia poziomu wiedzy uczestników w różnych
dziedzinach. Dla mieszkańców województwa korzyści, które otrzymają to przede wszystkim: zdobycie wiedzy w różnych dziedzinach,
poznanie nowych ludzi, zawiązanie nowych znajomości, aktywizacja między pokoleniowa, oszczędzenie czasu na dalsze wyjazdy, celem
zdobycia wiedzy samemu czy też celem dowozu najmłodszych na zajęcia, a co za tym idzie będą to tez korzyści finansowe, gdyż
podjechanie do sąsiedniej miejscowości czy też do gminy ościennej, dużo mniej kosztuje niż wyjazd do Zakopanego, Nowego Targu czy
tez dalszych miejscowości. Szacuje się, że liczba uczestników juniorów, którzy będą uczestniczyć w projekcie regularnie tj. co tydzień na
zajęciach w danej miejscowości, wyniesie co najmniej 20 osób, (20 osób x 5 miejscowości= 100 osób), czyli przez okres realizacji projektu
stałych uczestników będzie co najmniej 100. Oczywiście wnioskodawca szacuje, że liczba uczestników wzrośnie, liczba 20 osób na daną
miejscowość to zakładane minimum. Również liczba uczestników seniorów, którzy będą uczestniczyć w projekcie regularnie tj. co tydzień
na zajęciach w danej miejscowości, wyniesie co najmniej 20 osób, (20 osób x 5 miejscowości= 100 osób), czyli przez okres realizacji
projektu stałych uczestników będzie co najmniej 100. Oczywiście wnioskodawca szacuje, tak jak i przy uczestnikach juniorach, że liczba
uczestników seniorów wzrośnie, liczba 20 osób na daną miejscowość to zakładane minimum. Podsumowując liczba uczestników całego
projektu to min 200 osób. Zajęcia nie będą powtarzalne, uczestnik, który przyjdzie w danej miejscowości na zajęcia pierwszy, drugi i kolejny
raz za każdym razem dowie się czegoś innego. Zajęcia będą tak prowadzone, aby nie powielać informacji z wcześniejszych zajęć.
Powtarzalność zajęć nie wchodzi w grę, ze względu na tematykę zajęć, która jest ciekawa i bardzo rozległa, zarówno dla juniorów i
seniorów.

Nauka dla każdegoZadanie
POD07 młodszego i
małe
starszego

powiat
nowotarski

Subregion
Podhalański

Edukacyjny

Akcja pn.:"Wspólne
sadzenie drzew dla
poprawy
Zadanie
POD08 środowiska
małe
naturalnego na
terenie powiatu
nowotarskiego"

powiat
nowotarski

Subregion
Podhalański

W ramach zadania zostaną zakupione sadzonki drzew, które zostaną przekazane mieszkańcom
gmin z terenu powiatu nowotarskiego w ramach konkursów i hepeningów. Przez realizację
Ekologiczny
zadania podniesie się świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie ochrony przyrody oraz
wpłynie pozytywnie na stan przyrody w powiecie nowotarskim
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zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Zadanie
małe

powiat
nowotarski

Subregion
Podhalański

Sportowy

Zgłaszane zadanie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
zakłada realizację projektu pn.: Aktywnie Po Zdrowie. Zgłaszane zadanie jest "zadaniem małym"
służące mieszkańcom województwa małopolskiego, powiatu nowotarskiego. W ramach projektu
przewiduje się promocję biegania oraz nordic walking jako najłatwiejsze formy aktywności
fizycznej. Celem projektu jest organizacja czasu wolnego i promocja aktywnych form wypoczynku,
zdrowego stylu życia. We współczesnym świecie, erze cyfryzacji społeczeństwo wybiera bierną
formę wypoczynku, z racji tego obserwuje się coraz częstsze kłopoty zdrowotne z układem
ruchowym, otyłością. Doprowadza to do powstania wielu chorób cywilizacyjnych. Prowadzenie
aktywności ruchowej oprócz pozytywnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne stanie się
powodem spotkań mieszkańców, co również spełni funkcje prospołeczne dla powiatu.

Rozwój
psychofizyczny
młodego pokolenia
Zadanie
POD10 przy stole
małe
pingpongowym i na
boisku piłki
siatkowej

powiat
nowotarski

Subregion
Podhalański

Sportowy

Organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży powiatu nowotarskiego ze
szczególnym uwzględnieniem dyscyplin sportowych tenis stołowy i siatkówka. Organizacja
zawodów sportowych i letniego obozu sportowo- wypoczynkowego.

Subregion
Podhalański

Zadanie ma na celu poprawę jakości powietrza nowotarskiego poprzez ograniczenie strat ciepła w
budynkach. Badania termowizyjne pozwoli wskazać miejsca w budynkach w których w
największym stopniu tracone jest ciepło. Po wykonaniu badania będzie możliwe wskazanie
Ekologiczny wskazanie właścicielowi budynku skutecznego działania termomodernizacyjnego, które pozwoli
zmniejszyć ilość zużywanego opału. Ograniczenie strat ciepła pozwoli zaoszczędzić ilość
nośników energii zużywanych do ogrzewania a tym samym spowoduje zmniejszenie ilości
emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji.

POD09

Aktywnie Po
Zdrowie

Zakup 4 kamer
termowizyjnych
wraz z
przeszkoleniem
pracowników do ich
obsługi dla
Zadanie
POD11
wykonywania
małe
badań
termowizyjnych
budynków na
terenie powiatu
nowotarskiego

powiat
nowotarski
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94 300,00 zł
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97 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Festiwal Muzyki
Etno "Folkowa
POD12
Jesień" w
Kościelisku

Festiwal Edukacji
POD13 Filmowej i
Medialnej

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zadanie
małe

PEŁNOSPRAWNI
PRZEZ SPORT
2018 - całoroczne
Zadanie
POD14 treningi sportowe
małe
dla osób z
niepełnosprawności
ą

Zasięg
zadania

powiat
tatrzański

powiat
tatrzański

powiat
tatrzański

Subregion

Subregion
Podhalański

Subregion
Podhalański

Subregion
Podhalański

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Kulturalny

Organizacja festiwalu muzyki folkowej i etnicznej w Kościelisku, kolebce góralskiej muzyki
ludowej. W jeden z wrześniowych weekendów na scenie plenerowej na stadionie biathlonowym w
Kościelisku spotkają się zespoły prezentujące oryginalny podhalański folklor i artyści inspirujący
się tradycjami ludowymi - gwiazdy muzyki etnicznej oraz artyści będący na początku swojej drogi.
Jedyne tego typu wydarzenie w naszym regionie.

98 000,00 zł

Edukacyjny

Festiwal ma na celu upowszechnianie oraz promocję kultury i sztuki filmowej wśród dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów. To szansa na spotkanie z interesującym filmem i ciekawymi
ludźmi, to kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmu i nauki dyskusji na tematy
poruszane w filmie i mediach. Osoby korzystające z festiwalu będą miały okazję uczestniczyć w
wydarzeniach filmowych oraz obcować z różnorodną sztuką. Kontakt z kinem ambitnym wpływa
na kształtowanie osobowości i światopoglądu oraz zachęca ludzi, aby używali filmu jako środka
wyrazu ich wyobraźni, co wiąże się z nauką praktycznej realizacji różnych form filmowych, uczy
myślenia i tworzy historię.

91 000,00 zł

Sportowy

Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu całorocznych, multisportowych treningów
sportowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością z powiatu tatrzańskiego. Zadanie dotyczy
osób o obniżonych możliwościach psycho-fizycznych związanych z trwałą lub czasową
niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, skutkami chorób, wypadków lub zaawansowanego
wieku.
Celem zadania jest promowanie aktywnego trybu życia, wytworzenie nawyku regularnego
podejmowania aktywności sportowej wśród osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie chorobom
cywilizacyjnym i uzależnieniom, integracja, pokazanie potrzeb i możliwości osób z
niepełnosprawnością, włączanie do sportowej społeczności regionu.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Organizacja
górskich wycieczek
turystycznych dla
Zadanie
POD15
przedszkoli i szkół z małe
terenu powiatu
tatrzańskiego

powiat
tatrzański

Projekt przebudowy
Zadanie
POD16 drogi wojewódzkiej
małe
DW 953

Budowa chodnika
wzdłuż drogi
Zadanie
POD17 wojewódzkiej 953 w
małe
miejscowości
Przytkowice

Organizacja
Otwartych
Międzynarodowych
Zawodów
Kolarstwa
Zadanie
POD18
Grawitacyjnego
małe
BMX, Trial i
Fletland na
stadionie LKS
Chełm Stryszów

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Podhalański

Projekt zakłada organizację górskich wycieczek turystycznych dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do przedszkoli i szkół z terenu powiatu tatrzańskiego. Głównym celem zadania
Turystyczny jest propagowanie turystyki górskiej wśród dzieci i młodzieży. Wycieczki górskie są rzadko
organizowane w szkołach tatrzańskich z powodu dużych kosztów usług opieki przewodnika oraz z
powodu niskiego zainteresowania rodziców wynikającego z ich słabej znajomości gór.

100 000,00 zł

powiat
wadowicki

Subregion
Podhalański

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953 wraz z infrastrukturą
Prospołeczn
(chodnik, przepusty) odc. 070 km + 1 + 850 do 2+ 400, odc. 070 km 2+400 do 2+ 700
y
Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego

100 000,00 zł

powiat
wadowicki

Subregion
Podhalański

Zadanie dotyczy budowy 96 m odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 953 w
Prospołeczn
miejscowości Przytkowice, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu
y
drogowym na tym odcinku drogi.

100 000,00 zł

powiat
wadowicki

Subregion
Podhalański

Sportowy

Zadanie dotyczy organizacji Otwartych Międzynarodowych Zawodów Kolarstwa Grawitacyjnego
w konkurencji BMX, Trial i MTB fletland na stadionie LKS Chełm Stryszów. Będzie to innowacyjna
impreza promująca trzy grawitacyjne konkurencje kolarskie, w tym olimpijską BMX.
Międzynarodowa obsada pozwoli na promowanie województwa małopolskiego oraz nowo
otwartego akwenu wodnego przy zaporze w Świnnej Porębie i jednocześnie umożliwi
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży, a zgromadzonym turystom zapewni dobre
widowisko sportowe.
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Sportzone czy
smartfon POD19
oderwijmy się od
ekranów!

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Konserwacja
wybranych
zabytkowych
kapliczek na terenie
Zadanie
POD20 Subregionu
duże
Podhalańskiego
(powiat myślenicki,
nowotarski, suski,
tatrzański)

Zasięg
zadania

powiat suski

Subregion

Subregion
Podhalański

Subregion
Podhalański
(powiat:
suski,
Subregion
tatrzański,
Podhalański
nowotarski,
wadowicki,
myślenicki)

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Kulturalny

Sport zone czy smartfon? - oderwijmy się od ekranów! To zadanie złożone z trzech głównych
części skierowanych do młodzieży i dorosłych z powiatu suskiego w celu pobudzenia ich
sportowego ducha i wzmożenia aktywności sportowej oraz i chęci niesienia pomocy
potrzebującym. Otworzenie stowarzyszenia, propagującego sportowy tryb życia. Całość odbędzie
się od kwietnia do maja 2018 r.

63 200,00 zł

Kulturalny

Zadanie obejmuje pełną konserwację wybranych zabytkowych kapliczek, stanowiących własność
województwa małopolskiego, które położone są w pasie drogowym dróg wojewódzkich. Celem
zadania jest ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie niezbędnych prac
remontowo-konserwatorskich.
Zabytkowe kapliczki od wieków współtworzą małopolski krajobraz. Współcześnie są znakiem
sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. W dawnych czasach stawiane były przy rozstajnych
drogach, wskazując wędrowcom kierunek podróży. Ponadto fundowane były jako dziękczynne lub
przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń.
Niejednokrotnie kapliczki stanowią ważny element budowania lokalnej tożsamości, łącząc
przeszłość z teraźniejszością.

310 000,00 zł

Strona 40

2017_06_27_malopolska

Kod
zadania

Tytuł zadania

Zdrowie zaklęte w
POD21 działaniu! Ech,
chyba warto...

Rodzaj
zadania

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion

Subregion
Podhalański
(powiat:
suski,
Subregion
tatrzański,
Podhalański
nowotarski,
wadowicki,
myślenicki)

Charakter
zadania

Edukacyjny

Opis zadania

Głównym założeniem zadania edukacyjnego pt. "Zdrowie zaklęte w działaniu! Ech chyba warto..."
jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców subregionu podhalańskiego, głównie
powiatu suskiego, myślenickiego i nowotarskiego.
Zdrowy człowiek to człowiek świadomy siebie, człowiek z pasją i aktywny ruchowo! Dlatego
podczas realizacji tego projektu beneficjenci będą przekonywani o tym, że warto mieć pasję,
warto w swoje życie włączyć sport oraz zdrową dietę, po prostu warto zadbać o swoje zdrowie! W
myśl powiedzeń, że "czym skorupka za młodu nasiąknie..." i "nigdy nie jest za późno" odbiorcami
projektu będą ludzie ze wszystkich grup wiekowych - od przedszkolaków po seniorów - głównie
mieszkańcy subregionu podhalańskiego.
Realizacja będzie polegać na odbyciu cyklu warsztatów, wyjazdów, wycieczek, konkursów i innych
wydarzeń o charakterze edukacyjnym, sportowym i integracyjnym. W tym m. in. "Festiwal
naturalnych smaków!" - pikniki tradycyjnej, zdrowej żywności, "Biegiem po zdrowie!" - rodzinny raj
pieszy, warsztaty profilaktyczno-muzyczne. Mała aktywność ruchowa dzieci, młodzieży, ale
również dorosłych to wciąż dotkliwy problem. Podobnie jak brak dbałości o to, co i ile jemy.
Skutkiem jest nadwaga i wiele chorób z nią związanych.
W dobie popularności mediów społecznościowych, ludzie zapominają jak ważny dla zdrowia jest
też bezpośredni kontakt z innymi ludźmi. Społeczeństwo jest coraz mniej zintegrowane. Projekt
ten ma na celu przeciwdziałać temu narastającemu zjawisku siedzenia przed ekranem
smartfonów i komputerów. W trakcie realizacji projektu jego uczestnicy będą uczeni tego, jak
ogromną rolę w życiu szczęśliwego człowieka ma uprawianie sportu, zdrowe odżywianie i
świadomość siebie jako człowieka - świadomość tego, jak działa nasz organizm. Będą
motywowani do działania na korzyść swojego zdrowia. Bo warto być świadomym i działać!
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Innowacyjne
rozwiązania dla
aktywnego
starzenia się,
Zadanie
POD22
rehabilitacji i
duże
utrzymania dobrego
zdrowia przez cały
rok

Subregion
Podhalański
(powiat:
suski,
Subregion
tatrzański,
Podhalański
nowotarski,
wadowicki,
myślenicki)

Celem zadania będzie zwiększenie aktywności fizycznej seniorów +60 w oparciu o wyposażony w
urządzenie do ćwiczeń teren zielony oraz znajdujące się wewnątrz budynku urządzenie medyczne
do ćwiczeń i rehabilitacji, wspomagane komputerowym systemem monitorującym wykonywane
ćwiczenia. Tak zorganizowane miejsce zdrowej aktywności fizycznej dla seniorów może stać się
jedną z wizytówek Zakopanego.
Realizacja celu wniesie istotny wkład w poprawę sprawności fizycznej seniorów oraz
towarzyszących im w trakcie pobytu w Zakopanem rodzin. W sposób zasadniczy poprawi także
Inny
motywację do dbania o zdrowie przez cały rok. Jest to istotne z związku z odnotowywanym
(mieszczący starzeniem się społeczeństwa. W trakcie pobytu w szpitalach zaniedbuje się zalecenia
się w
terapeutyczne związane z wpływem ćwiczeń fizycznych na stan zdrowia. Optymalnym miejscem
granicach
realizacji powyższego celu będzie Zakopane, w której to miejscowości funkcjonuje specjalistyczny
zadań
szpital rehabilitacyjny, przywracający zdrowie i sprawność fizyczną osobom z Małopolski. Znaczny
Województw odsetek rehabilitowanych pacjentów stanowią mieszkańcy Subregionu Podhalańskiego w wieku
a
senioralnym, leczeni w otwartych szpitalach Subregionu. W trosce o dobry klimat dbania o
określonych zdrowie przez cały rok w ramach projektu zostanie stworzona baza infrastrukturalna w plenerze
ustawami)
oraz dostępna przez cały rok baza wewnątrz obiektu. W ramach zagospodarowania terenu
zielonego wykonany zostanie montaż małej architektur, zainstalowane urządzenia do ćwiczeń
plenerowych. Zainstalowane zostaną także urządzenia do ćwiczeń wewnątrz budynku, które
stanowić będą innowacyjne rozwiązanie dla propagowania idei aktywnego starzenia się. Sprzęt
wewnątrz budynku wyposażony bowiem będzie w inteligentny system monitorujący, wyświetlający
na ekranie wskazówki i informację zwrotną o postępach w osiąganych dzięki ćwiczeniom
wynikach. Takie rozwiązanie pozwoli seniorom na podtrzymywanie motywacji do ćwiczeń na
udostępnionym sprzęcie.

Agregat pompowy
spaliinowy na
Zadanie
POD23
przyczepie o max. duże
wyd. 400-700 m3/h

Subregion
Podhalański
(powiat:
suski,
Subregion
tatrzański,
Podhalański
nowotarski,
wadowicki,
myślenicki)

Zadanie dotyczy zakupu agregatu pompowego spalinowego na przyczepie o max wydajności 400700m3/h wraz z niezbędnym wyposażeniem. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa
Prospołeczn
mieszkańców wsi Białka Tatrzańska oraz wsi Nowa Biała. Na którym terenie dochodzi często do
y
powodzi oraz podtopień. Realizacja tego zadania zminimalizuje straty mieszkańców
zamieszkujących rejon Rzeki Białka.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zwiększenie szans
edukacyjnych
uczniów gorlickich
Zadanie
SAD01 szkół
małe
podstawowych
poprzez naukę
szybkiego czytania

I Międzynarodowy
Półmaraton"Bitwa
SAD02 pod Gorlicami",
Gorlice-Łużna, 2
Maja 2018

Zasięg
zadania

powiat
gorlicki

Subregion

Subregion
Sądecki

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Edukacyjny

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do gorlickich szkół
podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania oraz poznanie nowoczesnych metod uczenia
się oraz podniesienie świadomości ich rodziców odnośnie potrzeby korzystania z alternatywnych
źródeł edukacji. Dzieci zdobędą wiedzę i nowe umiejętności, które będą podstawą do
podniesienia ich efektów w nauce.
Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie i uczennice nauczą się: innowacyjnej techniki szybkiego
czytania i uczenia się; sztuki koncentracji; nielinearnego sposobu notowania, organizacji nauki.
Zostanie położony nacisk na rozwinięcie umiejętności szybszego czytania ze zrozumieniem i
usprawnienie procesu zapamiętywania informacji zawartych w tekście - dzięki poznanym
technikom pamięciowym. Zastosowane metody i ćwiczenia mają zmotywować uczniów i
ukierunkować ich na ustanawianie celów: doskonalenie umiejętności szybkiego czytania,
koncentracji, zrozumienia, tworzenia notatek, stosowania poznanych technik pamięciowych.

91 800,00 zł

I Międzynarodowy Półmaraton "Bitwa pod Gorlicami",Gorlice-Łużna,2 Maja 2018to impreza o
charakterze sportowym,jednakże ze względu na datę i miejsce ,łącząca w sobie również funkcje
historyczną ,kulturalna ,edukacyjną oraz promocyjną.
"Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej,ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia
Bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości."-to główny cel
historyczny tego wydarzenia.
Data wydarzenia: 2 Maja 2018-100 -lecie zakończenia I wojny światowej
Miejsce wydarzenia:Powiat gorlicki-miejsce "Bitwy pod Gorlicami"
Zadanie o charakterze sportowym ma stać się w przyszłości produktem promocyjnym dla całego
Województwa Małopolskiego,nie tylko dla powiatu gorlickiego.Tym bardziej ,że w zamyśle
zadanie to ma mieć kontynuację w latach następnych czyli Półmaraton Bitwa pod Gorlicami ma
stać się imprezą coroczną.

100 000,00 zł

80 000,00 zł

Zadanie
małe

powiat
gorlicki

Subregion
Sądecki

Sportowy

Modernizacja
przejścia dla
pieszych w ciagu
DW 981 w m.
Bobowa poprzez
Zadanie
SAD03 oznakowanie
małe
aktywną informacją
wizualną wraz z
doświetleniem dla
poprawy
bezpieczeństwa

powiat
gorlicki

Subregion
Sądecki

Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa odc. 030 km
prospołeczny 1+499 (w okolicy sklepu Biedronka) wraz z aktywna informacją wizualną dla poprawy
bezpieczeństwa.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Smaki wokół
Limanowej- rozwój i
promocja Kół
Zadanie
SAD04 Gospodyń
małe
Wiejskich z Gmin
Limanowa i
Słopnice

Kultywowanie
tradycji w regionie
SAD05 Lachów - historia,
taniec, śpiew,
rękodzieło ludowe

Twórczo,
kreatywnie i
kolorowo.
SAD06 Warszaty,kursy i
plenery art dla
społeczności
loklanej

Zadanie
małe

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
limanowski

powiat
limanowski

powiat
limanowski

Subregion

Subregion
Sądecki

Subregion
Sądecki

Subregion
Sądecki

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Kulturalny

W ostatnim czasie można zaobserwować wszechobecną modę na folklor. Jednak to nie tylko
gadżety z charakterystycznym motywem ludowym, czy działalność zespołów folklorystycznych.
Ruch folklorystyczny to także Koła Gospodyń Wiejskich. Dlatego niniejszy projekt dotyczy rozwoju
i promocji KGW działających na terenie sąsiadujących ze sobą gmin Limanowa i Słopnice.
Głównym celem zadania jest dokształcenie osób działających w KGW z dziedziny etnografii
własnego rozwoju, co pozwoli im na bardziej efektywną działalność na rzecz promowania
rodzinnego folkloru i tradycji. Realizacja projektu będzie obejmować organizację warsztatów z
dziedziny etnografii, tradycji kulinarnej regionu limanowskiego, rękodzieła oraz przygotowania
scenek obrzędowych i śpiewu ludowego. Ponadto przewidziane jest wydanie mini folderu
promocyjnego i doposażenie poszczególnych KGW w narzędzia i materiały niezbędne do ich
sprawnego funkcjonowania.

100 000,00 zł

Kulturalny

Projekt nasz to powrót do tradycji i upowszechnianie kultury, aby ocalić od zniszczenia i
zapomnienia skarby rodzimej kultury ludowej. Ma na celu przygotowanie dzieci, młodzieży i
dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz krzewienia lokalnych zwyczajów i tradycji
naszego regionu. Zakłada wszechstronny rozwój osobowy dzieci i młodzieży, rozwija ich
umiejętności artystyczne, a także zachęca do działania na rzecz społeczności lokalnej. Chemy
stworzyć nową grupę osób-dzieci i młodzieży, które będą poznawać tajniki folkloru regionalnego.
Beneficjenci poznają taniec, śpiew gwarowy, sztukę ludową. Zostaną zakupione dla nich stroje
lachowskie. Grupa pojedzie na wycieczkę do Bochni. Zostanie wydany śpiewnik pieśni z naszego
regionu.

100 000,00 zł

Edukacyjny

Zadanie będzie polegać na nieodpłatnych warsztatach twórczych, rękodzielniczych,
artystycznych, oraz kursach fotografii artystycznej, plenerowej, portretowej, cyfrowej i programów
grafiki komputerowej dla mieszkańców Powiatu Limanowa. Na zorganizowaniu plenerów
artystycznych i fotograficznych oraz biesiady artystycznej w plenerze. Ten projekt to odpowiedź na
brak organizacji społecznej skupiającej lokalnych twórców, rękodzielników, animatorów sztuki a
przede wszystkim kreatywnych zajęć dla mieszkańców na terenie Powiatu Limanowa o
artystycznym charakterze. Ma również na celu zachowanie i promocję wzornictwa lokalnego,
folkowego i wykorzystania go w sztuce. Również rozwój talentów artystycznych, integrację i
aktywność mieszkańców.

99 800,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Subregion

Rozwój i promocja
zespołu " Dolina
Słomki". Zakup
strojów
SAD07
lachowskich,
wydanie płyty z
okazji 10- lecia
zespołu

Zadanie
małe

powiat
limanowski

Subregion
Sądecki

SAD08 Mali Ratownicy

Zadanie
małe

powiat
limanowski

Subregion
Sądecki

SAD09

Bezpieczny Powiat Zadanie
Limanowski
małe

powiat
limanowski

Subregion
Sądecki

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Kulturalny

Zadanie pod nazwą:" Rozwój i promocja Zespołu "Dolina Słomki". Zakup strojów lachowskich,
wydanie płyty z okazji 10-lecia Zespołu", dotyczyć będzie w całości pomocy Regionalnemu
Zespołowi "Dolina Słomki" Zespół ten powstał w 2008 roku i kultywuje Tradycje Lachów
Sądeckich. Zrzesza około 80 członków. Jest to Zespół wielopokoleniowy- najmłodszy ma 3 lata a
najstarszy 60. Co najważniejsze jest to Zespół autentyczny, a co za tym idzie zróżnicowany pod
względem strojów, co stanowi ogromne wyzwania dla Kierownictwa. O ile stroje dla najmłodszych
dzieci można nabyć czy też doszyć w przystępnych cenach, to stroje dla młodzieży, czy starostów
kosztują już o wiele więcej.(Koszt jednego stroju męskiego to kwota rzędu 2000zł.)
Powstał więc pomysł aby wnioskować o wsparcie finansowe do Budżetu Obywatelskiego. Środki
pozyskane w ten sposób, posłużyły by do zaopatrzenia Zespołu w kompletne stroje damskie i
męskie. Zabieg ten znacznie zwiększyłby atrakcyjność występów, poprawił motywację członków
Zespołu, gdyż każdy miałby" własny" strój a także usprawniłby wyjazdy na przeglądy, konkursy
czy inne występy, ponieważ nie byłoby konieczności kompletowania i pożyczania strojów.
Podsumowując, uzyskane środki pomogą Zespołowi w jeszcze pełniejszym ukazywaniu bogactwa
i piękna Folkloru Lachów Sądeckich, tak aby każdy występ był swoistą podróżą w czasie,
ukazując nam dawne tradycje i obyczaje.

76 050,00 zł

Edukacyjny

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi
szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu
limanowskiego.

50 000,00 zł

Celem projektu "Bezpieczny Powiat Limanowski" jest podjęcie szeregu działań mających za
zadanie zwiększenie bezpieczeństwa powiatu limanowskiego.
Projekt realizowany będzie poprzez inicjowanie wspólnych działań z różnymi podmiotami
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w powiecie limanowskim w ramach współpracy w obszarze
Prospołeczn bezpieczeństwa, edukację dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Planowane
y
działania w ramach projektu "Bezpieczny powiat limanowski". BĄDŹ WIDOCZNY - szkolenia i
prelekcje dla kierowców z zakresu działania pierwszej pomocy, wyposażenie kierowców w
kamizelki odblaskowe oraz apteczki samochodowe.
PIERWSZA POMOC NA CO DZIEŃ - prelekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu
limanowskiego w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze oraz zasad udzielania pierwszej
pomocy, w trakcie których dzieci oraz młodzieź szkolna otrzymają szkolne zestawy odblaskowe.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Strefa turystycznowypoczynkowa,
Zadanie
SAD10 wraz z imprezą
małe
inaugurującą sezon
letni

SAD11

Zagrajmy na
Narodowym

Zadanie
małe

Zakup piłkarskich
strojów sportowych
dla klubów
Zadanie
SAD12
sportowych z
małe
terenu Powiatu
Limanowskiego

Zasięg
zadania

powiat
limanowski

powiat
limanowski

powiat
limanowski

Subregion

Subregion
Sądecki

Charakter
zadania

Opis zadania

Zadanie polega na stworzeniu w Mszanie Dolnej, nowej, interesującej atrakcji turystycznej – plaży,
która będzie zlokalizowana na nieruchomości położonej przy ul. Zielonej, stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 4703/15, tzw. dawnej „Strzelnicy”, nad brzegiem rzeki Mszanka, z przepięknymi
widokami na góry: Lubogoszcz, Szczebel, Luboń Wielki. Połączenie zachwycających widoków z
Turystyczny
miejscem stworzonym do wypoczynku ma wpłynąć na zwiększenie liczby turystów
odwiedzających Beskid Wyspowy oraz dać mieszkańcom okolic miejsce, w którym będą mogli
swobodnie się zrelaksować. W tym miejscu każdy znajdzie coś dla siebie. A zwieńczeniem tego
wszystkiego ma być impreza inauguracyjna sezon letni, podczas której wystąpi znany artysta.

Zadanie "Zagrajmy jak na Narodowym" przewidziane jest dla Ludowych Klubów Sportowych
działających na terenie gminy Limanowa. Głównym celem projektu jest możliwości
zorganizowania dla każdego z klubów profesjonalnych warsztatów prowadzonych przez trenera
piłkarskiej Ekstraklasy. Realizacja zadania obejmuje również doposażenie wszystkich LKS-ów w
nowe stroje piłkarskie, oraz częściowo w sprzęt sportowy. Na zakończenie projektu zostanie
zorganizowany mini turniej piłkarski, którego zwycięska drużyna będzie miała możliwość wyjazdu
na mecz Reprezentacji Polski rozgrywany na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Subregion
Sądecki

Sportowy

Subregion
Sądecki

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
sprawiają. że zawodnicy będą czuli się swobodnie i dzięki temu będą poszerzać swoje
Prospołeczn
umiejętności. Koszulka piłkarska dla dzieci oraz spodenki piłkarskie dla dzieci to absolutne
y
minimum w rozgrywkach piłkarskich. Dopełnieniem kompletu stroju piłkarskiego dla dzieci są getry
piłkarskie. Projekt ma na celu zakup strojów piłkarskich dla 36 klubów sportowych z terenu
powiatu limanowskiego.
W skład zestawu wchodzą: koszulka, spodenki oraz getry piłkarskie.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rusz się! promocja zajęć
ruchowych wśród
SAD13
dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu
gminy Limanowa

SAD14

MMM- MAJÓWKA
MARYJNA

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
limanowski

Subregion

Subregion
Sądecki

miasto Nowy Subregion
Sącz
Sądecki

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Sportowy

Projekt "Rusz się!" skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół w gminie Limanowa. Głównym
jego celem jest promocja zajęć ruchowych. W ramach zadania przewiduje się organizację
warsztatów tanecznych dla dziewcząt, przede wszystkim tańcka nowoczesnego i cheerleadingu
oraz zakup dla każdej ze szkół kompletu strojów dla cheerleaderek. Chłopcy natomiast będą mieli
możliwość uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez polskich zawodników dyscypliny
Freestyle Football - sztuki wykonywania różnych trików z piłką. Będzie to zachęta do
zaangażowania się nie tylko w rozgrywki tak uwielbianej przez wszystkich piłki nożnej, lecz
również do dyscypliny jej pokrewnej, która poza tym, że jest bardzo efektowną, wymaga od
zawodnika zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, tak niezbędnej dla każdego w okresie
rozwoju i dorastania. Zwieńczeniem tychże warsztatów byłby zakup dla szkół kompletu ubrań
piłkarskich oraz zaproszenie na spotkanie jednego z idoli - piłkarza polskiej reprezentacji, który z
całą pewnością zmotywuje uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i dążenia do spełnienia
marzeń, być może tych o karierze sportowca.

100 000,00 zł

Kulturalny

Chcę zaproponować 2-letnie cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców Nowego Sącza i okolic,
powiązany z tematycznymi walorami kulturowymi regionu oraz obrzędowością religijną, tworząc
masowy spektakl słowno-muzyczny o cechach happeningu, na temat ludowej religijności o
obyczajów związanych z miesiącem majem. Ma to być główne wydarzenie tego 2 letniego cyklu:
Małopolska Majówka Maryjna -MMM(logo nie mieści się w limicie znaków nazwy zadania),
zorganizowana na terenie Skansenu Sądeckiego, gdzie barwny, rozśpiewany pochód uczestników
(dzieci szkolne, rodziny, seniorzy, kapela ludowa i chór kościelny(do spektaklu), już od bramy
Parku Etnograficznego na Falkowej przejdzie do sceny w Amfiteatrze na wzgórzu przez cały teren
Skansenu.
Po drodze będą wspólnie wykonywane (pomogą w tym śpiewaczki MMM) najpiękniejsze pieśni
Maryjne, od " Chwalcie łąki umajone" aż do " Królowej Anielskiej śpiewajmy" przy scenie na górze.
Niesione przez uczestników kwiaty, zostaną wykorzystane do dekoracji sceny z figurą Matki
Boskiej, gdzie odbędzie się spektakl słowno-muzyczny. Tematem przedstawienia będą ludowe
obyczaje majówkowe, historyczny przegląd pieśni Maryjnych, wystąpią soliści, chór i zespoły
amatorskie porywające do wspólnego śpiewania publiczność. Po spektaklu nastąpi przejście do
Miasteczka Galicyjskiego, gdzie zespoły folklorystyczne 4 głównych grup etnograficznych
Sądecczyzny- pokażą swoją kulturę w muzyce i tańcu, a gospodynie KGW- zaproszą na
degustację potraw regionalnych. Impreza jest zaplanowana jako mobilny spektakl, wykorzystujący
naturalną scenerię miejsca, majowy klimat, ludowe obyczaje oraz religijność mieszkańców
Sądecczyzny.

78 100,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

SAD15 Złączeni folklorem

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

NADPOPRADZKA
SZKOŁA
Zadanie
SAD16 DAWNOŚCI. Od
małe
przedszkola do
seniora

Zasięg
zadania

Subregion

powiat
nowosądecki Subregion
(bez m.
Sądecki
Nowy Sącz)

powiat
nowosądecki Subregion
(bez m.
Sądecki
Nowy Sącz)

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Kulturalny

„Złączeni folklorem” to projekt, mający na celu wzmocnienie tożsamości kulturowej i tradycji
lokalnej wśród mieszkańców gminy Łososina Dolna. Głównym założeniem projektu jest
bezpośredni przekaz wiedzy i umiejętności z zakresu kultury i tradycji ludowej charakterystycznej
dla regionu Lachów Sądeckich. Sądecczyzna to bogaty rejon, uważany za ognisko różnorodnych
przejawów twórczości ludowej, dlatego folklor jest jej nieodłącznym elementem. W ramach
projektu zostaną przeprowadzone 3 warsztaty tematyczne (kuchnia regionalna, szycie strojów,
tworzenie wieńców dożynkowych). Dodatkowo uczestnicy projektu zdobędą wiedzę teoretyczną
dzięki zorganizowanym prelekcjom i wykładom, które przeprowadzą specjaliści z dziedziny
folkloru. Wydarzeniem podsumowującym projekt będzie Koncert Finałowy, podczas którego
wystąpią wszystkie Zespołu Regionalne z Gminy Łososina Dolna biorące udział w projekcie.
Ponadto przez cały okres trwania projektu prowadzone będą działania promocyjne.

94 710,00 zł

Kulturalny

Piwniczna-Zdrój to miejscowość położona w samym sercu Beskidu Sądeckiego nad rzeką
Poprad, zamieszkała przez wyjątkowa grupę górali nadpopradzkich, od wielu lat była bardzo
mocno ukorzeniona w kulturze i tradycji. Jednak w XXI w. niska świadomość społeczna w tym
zakresie powoduje jej niezrozumienie, niedocenianie, a nawet myślenie o niej w sposób
pogardliwy i lekceważący. Podjęta próba zrozumienia mądrości ludowej ma spowodować zmianę
stosunku do dawności, przebudowanie systemu wartości, rozwinięcie zainteresowań części
mieszkańców (jako hobby), a w niektórych przypadkach jako nowe perspektywy zawodowe.
Celem realizacji zadania jest rozwój zainteresowań i wzrost kompetencji grupy mieszkańców w
kierunku dziedzictwa kulturowego przodków. Potem przykład ich postaw ma promieniować w
środowisku, podjęta więc musi być niekonwencjonalna edukacja kulturowa dla różnych grup
wiekowych, stąd hasło "Od przedszkola do seniora". Szkoła ma obejmować naukę obyczajowości,
doskonalenie gry na instrumentach (heligonka, dudy), naukę śpiewu, tańca, gwary, pokazy
naturalnej uprawy roślin, naukę tradycyjnej kuchni góralskiej, wytwarzanie materiałów i
wykonywania strojów z tych naturalnych materiałów, próbę twórczego przetwarzania stroju, a
nawet dawne sposoby leczenia (ziołolecznictwo góralskie) oraz plastyka obrzędowa i ochrona
ginących umiejętności np. przędzenie, tkactwo, wykonywanie tradycyjnych rękawic furmańskich.
Przewidywana jest kontynuacja działań w formie zespołu, stąd potrzeba uszycia strojów i
zakupienia tradycyjnego instrumentu. Będzie to ogromne, wielokierunkowe wzbogacenie oferty
kulturalnej w gminie Piwniczna. W wymiarze materialnym dziedzictwo ma ochronić nagranie płyty
ze zbiorów ISPAN z roku 1952 ze starymi pieśniami śpiewanymi przez ówczesnych mieszkańców
Piwnicznej i okolic oraz opracowanie i przygotowanie do druku cz. I Leksykonu gwary i kultury
ludowej górali nadpopradzkich. A takżę druk ćwiczeń do nauki gwary w formie broszur.

100 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Kultywowanie
tradycji poprzez
SAD17 zakup strojów
ludowych dla ZR
Jakubkowianie

SAD18

Łącko folklorem
kwitnące

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

Subregion

powiat
nowosądecki Subregion
(bez m.
Sądecki
Nowy Sącz)

powiat
nowosądecki Subregion
(bez m.
Sądecki
Nowy Sącz)

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Kulturalny

Celem zadania jest kultywowanie oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez
zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Regionalnego Jakubkowianie, który umożliwi
zachowanie dziedzictwa kulturowego, jego prezentację i promocję na uroczystościach,
spotkaniach i występach podczas imprez organizowanych zarówno na terenie Gminy Łososina
Dolna oraz regionu. W ramach projektu zakupione zostanie 20 kompletów strojów młodzieżowych
(10 damskich i 10 męskich) oraz 6 kompletów strojów dla starostów (3 damskie i 3 męskie).

99 950,00 zł

Kulturalny

Gmina Łącko słynie z zamiłowania do tradycji i kultury regionalnej. Wciąż żywe są tu formy
tradycyjnej obyczajowości górali łąckich. Jednak wiele z nich w dobie współczesnych przemian
cywilizacyjnych powoli ulega zapomnieniu. Przeprowadzone analizy wykazały, że istnieje potrzeba
sięgnięcia głębiej, co źródeł. Celem projektu "Łącko folklorem kwitnące" jest uchronienie od
zapomnienia dawnych zwyczajów, obrzędów, gwary górali łąckich oraz przybliżenie
najmłodszemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego przodków. W ramach projektu zostaną
zorganizowane warsztaty z zakresu tańca, muzyki, śpiewu, gwary,obrzędowości oraz rękodzieła
ludowego (m.in. garncarstwo, bibułkarstwo, malarstwo na szkle, wikliniarstwo,tkactwo). Zostaną
odtworzone dawne stroje mieszkańców Łącka i okolic z przełomu XIX i XX wieku. Projekt
wzbogaci ofertę kulturalną gminy Łącko i przyczyni się do do podniesienia świadomości kulturowej
oraz rozpropagowania rodzimego folkloru zarówno wśród mieszkańców gminy, jak i ościennych
miejscowości. Przyczyni się także do uświadomienia wartości płynących z odrębności kulturowej,
wzmocni poczucie tożsamości i poszanowania dla tradycji i kultury innych regionów.

100 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Szkoła
SAD19 nadpopradzkiej
tradycji i kultury

Życie zaczyna się
SAD20 po 60-tce -kultura
dla seniora

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

Subregion

powiat
nowosądecki Subregion
(bez m.
Sądecki
Nowy Sącz)

powiat
nowosądecki Subregion
(bez m.
Sądecki
Nowy Sącz)

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Kulturalny

Dolina Popradu położona jest w centrum Beskidu Sądeckiego. Posiada bogate tradycje kulturowe.
Na obszarze tym zamieszkują potomkowie górali nadpopradzkich, zwanych Czarnymi Goralamiwyjątkowa grupa etniczna. Pomimo bogatej tradycji przeprowadzone analizy wykazały potrzebę
wzbogacenia oferty kulturalnej, szczególnie dla najmłodszego pokolenia. Pomimo bogatej
spuścizny kulturowej brakuje zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kulturalnych, brakuje
inicjatyw i działań w oparciu o które można budować tradycję młodego pokolenia. Przyczyną jest
niska świadomość i wrażliwość społeczna. Organizacja Szkoły nadpopradzkiej tradycji i kultury
prezentować będzie pozostałemu spektrum mieszkańców dorobek dziedzictwa kulturowego.
Celem realizacji zadania jest stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań w szczególności
poprzez kształcenie i rozwijanie kompetencji, ożywienie i przybliżenie młodemu pokoleniu
etnograficznego dziedzictwa przodków, podniesienie wrażliwości i świadomości w obszarze
dziedzictwa kulturowego. Szkoła będzie obejmowała naukę gry na instrumentach tradycyjnych dla
tej grupy etnicznej, jakimi są skrzypce, basy 3/4, dudy jak również warsztaty etnograficzne oraz
wydanie materiałów promocyjnych.

100 000,00 zł

Kulturalny

Projekt "Życie zaczyna się po 60tce -kultura dla seniora" jest skierowany do seniorów
mieszkańców trzech wiejskich gmin: Łososina Dolna, Korzenna i Gródek nad Dunajcem. Ma on
na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu
społecznemu i stworzeniu im warunków do wszechstronnego rozwoju, realizacji pasji i
zainteresowań. W realizację projektu zaangażujemy osoby starsze i niepełnosprawne z
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także młodzież. Seniorom
proponowane będą zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, a także hobbystycznym,
które będą integrować mieszkańców i wspierać pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym osób
starszych. Na rzecz projektu zostanie stworzony cykl czterech warsztatów tematycznych:
warsztaty rękodzieła , teatralne, witrażowe i ceramiczne. Dbając o aktywność fizyczną osób
starszych zorganizowany zostanie wyjazd do Krakowa, który będzie miał kulturalny charakter.
Projekt będzie miał na celu aktywizację osób starszych poprzez organizację czasu wolnego.
Zamiarem tych spotkań będzie promowanie kultury i edukacji jako istotnego elementu aktywności
społecznej, a także ukazanie osób dojrzałych jako aktywnych, pełnych wigoru obywateli, którzy
nie tylko mogą aktywnie brać udział w życiu społecznym, ale również poprzez swoją codzienną
działalność są w stanie w sposób korzystny wpływać na przemianę środowiska ich życia.
Angażując seniorów w działania projektu, umożliwimy im nawiązanie nowych kontaktów,
samorealizację, wzmocnimy wiarę we własne możliwości, nawiążemy do integracji
międzypokoleniowej. Podjęte przez nas działania z pewnością będą długotrwałe i przyczynią się
do realizacji podobnych działań po zakończeniu projektu. Naszym celem jest przekonanie
uczestników projektu, że ich udział w życiu społecznym jest niezbędny. Zadanie realizowane
będzie od 20 stycznia do 31 października 2018 r.

59 365,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Budowa chodnika w
Zadanie
SAD21 ciągu DW 981 w m.
małe
Berest

Laser Shot w
SAD22
Gmnie Chełmiec

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

powiat
nowosądecki Subregion
(bez m.
Sądecki
Nowy Sącz)

Rozbudowa istniejącego fragment ponad dwustumetrowego 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, jaki i kierujących pojazdami, muszących zachowywać szczególną
ostrożność. Największe zagrożenia na drodze występują w okresie zimowym (ferie, święta), gdzie
zalegający śnieg na poboczach powoduje zwężenie jezdni, natomiast w okresie letnim pojazdy
Prospołeczn
osobowe i ciężarowe przejeżdżają przez miejscowość z ogromnymi prędkościami. Powstanie
y
dalszych fragmentów chodnika w centrum miejscowości wpłynie znacząco na poprawę jakości
życia mieszkańców, którzy poruszając się wykonanym chodnikiem odczuwać będą 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.

100 000,00 zł

powiat
nowosądecki Subregion
(bez m.
Sądecki
Nowy Sącz)

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmiec
z jedną z najmłodszych technik strzelectwa laserowego. Celem pośrednim zaplanowanego
projektu będzie zainspirowanie uczniów do wykorzystania tej dyscypliny sportowej jako jednego
ze sposobów spędzania wolnego czasu. Zakup urządzenia do laserowego strzelania,
wyposażenie sali w sprzęt niezbędny do realizacji tego zadania jak również prowadzenie prelekcji
i instruktaży, pozwoli uczniom uzupełnić wiedzę, którą zdobywają w szkołach jak również rozwijać
pasje i dyscyplinę sportową. Zaplanowane w ramach projektu działania służyć, będą również
podnoszeniu świadomości na temat aktywności ruchowej, rozwoju psychoruchowego,
upowszechnianiu wiedzy i praktycznych wskazówek na temat zagospodarowania aktywnego trybu
życia wśród młodzieży. W ramach projektu organizowane będą działania edukacyjnointegracyjne. Zaplanowane działania projektowe są odpowiedzią na problem, jaki towarzyszy
młodzieży od wielu lat związany z: -możliwością rozwoju pasji strzeleckiej, -uzupełnienia wiedzy
zdobytej w szkole z zakresu strzelectwa, -aktywnym spędzaniem wolnego czasu, poszerzeniem
oferty zagospodarowania czasu wolnego o atrakcyjne formy oraz stworzenie alternatywnego
sposobu spędzania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

74 200,00 zł

Edukacyjny
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Subregion

Summer English
Zadanie
SAD23 Camp - obóz języka
duże
angielskiego

Subregion
Sądecki
(miasto
Nowy Sącz, Subregion
powiat:
Sądecki
nowosądecki
, gorlicki,
limanowski)

Szkółka Teatralna
SAD24 dla dzieci i
młodzieży

Zadanie
duże

Subregion
Sądecki
(miasto
Nowy Sącz, Subregion
powiat:
Sądecki
nowosądecki
, gorlicki,
limanowski)

Zadanie
duże

Subregion
Sądecki
(miasto
Nowy Sącz, Subregion
powiat:
Sądecki
nowosądecki
, gorlicki,
limanowski)

SAD25

Letnia Strefa
Kulturalna

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Edukacyjny

Summer English Camp to konwersacyjny obóz języka angielskiego planowany dla 90 osób w
wieku 13-18 lat z terenu powiatów nowosądeckiego i m. Nowy Sącz. Zajęcia językowe podczas
obozu prowadzone będą przez nauczycieli i stażystów (native speaker'ów) - wolontariuszy
narodowości amerykańskiej. Obok zajęć językowych uczestnicy obozu wezmą udział w
zorganizowanych wycieczkach, poznając atrakcje Małopolski. Celem organizacji obozu Summer
English Camp jest rozwinięcie u młodzieży umiejętności konwersacji w języku angielskim,
nabranie pewności siebie w rozmawianiu w języku obcym, zapoznanie z różnymi aspektami
życia i kultury Stanów Zjednoczonych, a przez to usunięcie dysproporcji w efektach nauczania
języka angielskiego pomiędzy młodzieżą z terenu powiatów nowosądeckiego i m. Nowego Sącza,
a ich rówieśnikami z dużych miast. Obóz planowany jest na terenie Beskidu Sądeckiego (np.
Gmina Krynica-Zdrój) w obiekcie wypoczynkowym, w terminie: 25.06 - 08.07.2018 r.

197 948,00 zł

Edukacyjny

Zajęcia teatralne prowadzone przez profesjonalnych aktorów. Zajęcia dla dzieci oraz młodziezy,
prowadzone dwa razy w tygodniu w trzech grupach wiekowych: 1 grupa: 6-9 lat, 2 grupa: 10-13
lat, 3 grupa: 14-19 lat. W ramach szkółki będą prowadzone zajęcia z piosenki oraz tańca.Dzieci
oraz młodzież uzyskają możliwość rozwijania swoich pasji, poznając pracę aktora od zaplecza i co
najważniejsze będą rozwijać swoją osobowość, co z kolei pozwoli im na dalszy rozwój i zyskanie
pewności siebie w dalszym życiu. Młodzież za sprawą zajęć zyska możliwość przygotowania się
pod okiem specjalistów do egzaminów Państwowych Szkół Teatralnych. Wszystkie zajęcia będą
prowadzone w jednej kamienicy. Maksymalna ilość osób na zajęciach to 20 osób w każdej grupie.
Zajęcia zaczynałyby się od 8 stycznia i prowadzone były by przez cały rok szkolny, rok 2018/2019

121 400,00 zł

Kulturalny

Projekt Letnia Strefa Kulturalna ma na celu stworzenie dla mieszkańców Subregionu Sądeckiego,
atrakcyjnej plenerowej przestrzeni, w której w okresie wakacyjnym i około wakacyjnym, będą
mogli korzystać z oferty kulturalno-edukacyjnej.
Na terenie Letniej strefy Kulturalnej powstanie tzw. czytelnia pod chmurką, organizowane będą
także spotkania literackie, wystawy, kameralne występy, debaty. Realizacja zadania zwiększy
dostępność oraz wzbogaci ofertę kulturalną dedykowaną mieszkańcom regionu, w rożnym wieku.
Letnia Strefa Kulturalna będzie zlokalizowana na Krynickim Deptaku, co pozwoli na skorzystanie z
projektu dużej grupie odbiorców. Hala namiotowa, w której usytuowana zostanie Strefa, pozwoli
organizować eventy bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

205 000,00 zł
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AKTYWNE
Zadanie
SAD26 SPOŁECZEŃSTW
duże
O

Subregion
Sądecki
(miasto
Nowy Sącz, Subregion
powiat:
Sądecki
nowosądecki
, gorlicki,
limanowski)

Zadanie
duże

Subregion
Sądecki
(miasto
Nowy Sącz, Subregion
powiat:
Sądecki
nowosądecki
, gorlicki,
limanowski)

SAD27 Ratujmy noworodki

Charakter
zadania

Opis zadania

Działania zadania „Aktywne społeczeństwo” skierowane są do społeczności zamieszkującej
subregion sądecki (powiaty nowosądecki, limanowski i miasto Nowy Sącz ) w województwie
małopolskim. Zadanie będzie obejmowało:
aktywność ruchową mieszkańców subregionu (pilates, aqua-aerobik, fitness, gimnastyka
korekcyjna dla dzieci), -aktywność zdrowotną polegającą na zorganizowaniu warsztatów
zdrowego odżywiania się, w szczególności dla osób starszych -aktywność kulturalną regionu Prospołeczn polegającą na upowszechnianiu tradycji regionu poprzez organizowanie szeregu wydarzeń
y
(festynów) promujących kulturę regionu (taniec, śpiew, jak również dania regionalne), -aktywność
artystyczną polegającą na zorganizowaniu dla dzieci, młodzieży i seniorów szeregu zadań
plastycznych rozwijających manualnie i zręcznościowo, jak również zajęć dla seniorów z
decoupagu i florystyki, -aktywne spędzanie wolnego czasu – działanie polegające na
zorganizowaniu szeregu zajęć dla dzieci i młodzieży (gier i zabaw planszowych i
zręcznościowych).

Inny
(mieszczący
się w
granicach
zadań
Województw
a
określonych
ustawami)

Zadanie polega na zakupie dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym
Sączu zestawu dwóch urządzeń, kluczowych z punktu widzenia ratowania życia noworodków
wcześnie urodzonych.
Są to- aparaty dla nieinwazyjnej wentylacji dla noworodków wcześnie urodzonych, a także
inkubator hybrydowy z możliwością dostosowania do pracy jako inkubator otwarty lub zamknięty.
Sprzęt posłuży zapobieganiu śmierci noworodków wcześnie urodzonych, a także ograniczeniu
negatywnych konsekwencji zdrowotnych przedwczesnych narodzin takich jak: zespół zaburzeń
oddychania, dysplazja oskrzelowo-płucna, niedokrwistość czy też niedojrzałość układu
odpornościowego i inne.
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Sport Małopolska –
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Zadanie
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młodych piłkarzy i
ich szkolenie

SAD29 Echo Beskidu

Zadanie
duże

Zasięg
zadania
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Koszt zadania

Subregion
Sądecki
(miasto
Nowy Sącz, Subregion
powiat:
Sądecki
nowosądecki
, gorlicki,
limanowski)

Sportowy

Projekt zakłada identyfikację i przeprowadzenie profesjonalnych badań motorycznych wśród 4000
dzieci z roczników 2005-2010 z około 40 szkół województwa małopolskiego (średnio około 100
dzieci ze szkoły), a następnie przeszkolenie 300 wyselekcjonowanych piłkarzy (po 50 dzieci z
roczników 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Celem głównym zadania jest wsparcie rozwoju
sportowego dzieci z roczników 2005-2010 z województwa małopolskiego o wrodzonych
predyspozycjach motorycznych. Projekt umożliwi dotarcie do utalentowanych sportowo młodych
ludzi, przede wszystkim piłkarzy, którym wczesna ocena sprawności fizycznej pozwoli włączyć się
do systematycznego szkolenia sportowego i rozwoju naturalnych predyspozycji. Zadanie stanowi
odpowiedź na brak profesjonalnej weryfikacji sprawności dzieci na tak wczesnym etapie rozwoju
oraz utrudniony dostęp dzieci z małych miejscowości i lokalnych klubów piłkarskich do kadr
wojewódzkich i profesjonalnych badań motorycznych.

399 900,00 zł

Subregion
Sądecki
(miasto
Nowy Sącz, Subregion
powiat:
Sądecki
nowosądecki
, gorlicki,
limanowski)

Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich osób chcących pieszo odkrywać pasma górskiej
wraz z artystami reprezentującymi starsze i młodsze pokolenie. W ramach "Echo Beskidu" w
miesiącu czerwcu 2018 r. zostaną zorganizowane wędrówki piesze z finałowymi koncertami na
szczytach gór, gdzie zostanie zapreentowana muzyka regionalna połączona z muzyką
rozrywkową m. in. artyści tacy jak: Pudels, Hajbestin, Junior Stress, Janusz Radek i wielu innych.
Projekt "Echo Beskidu" ukierunkowany jest na promocję Beskidu oraz okolicznych pasm górskich,
aby ukazać piękno naszego regionu. Głównym jego celem jest promocja kulturalnego dziedzictwa
Beskidu, promocja turystyki, zdrowego stylu zycia, walki ze stereotypowym wizerukiem seniorów
(schorowanych, utyskujących, niezdolnych do oponowania nowych technologii). Uczestnictwo w
"Echo Beskidu" jest bezpłatne, nie wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjśc na miejsce zbiórki.Dla
Turystyczny osób chcących wziąć udział w wędrówkach wraz z przewodnikiem obowiązuje rejestracja
(maksymalna liczba uczestników do każdej wędrówki wynosi 500 osób). Każdy uczestnik bierze
udział w wędrówkach na własna odpowiedzialność, dla dzieci uczestniczących w "Echo Beskidu"
będzie przygotowany kącik kreatywny, gdzie będą mogły wraz z animatorem przygotować własną
"Kartkę z gór". Wszyscy uczestnicy wędrówek "Echo Beskidu" otrzymają darmową kiełbaskę z
bułka i 1,5 l mineralnej wody na szczycie oraz gadżey promujące projekt.
Plan "Echo Beskidu"
9 czerwca 2018 r. - Luboń wielki 1022 m n.p.m.
16 czerwca 2018 r. - Magurka Małastowska 813 m. n.p.m.
23 czerwca 2018 r. - Hala Łabowska 1064 m n.p.m.
30 czerwca 2018 r. - Miejska Góra - Łysa Góra 781 m n.p.m.

399 700,00 zł
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Rodzaj
zadania

Budowa chodnika w
Zadanie
TAR01 ciągu DW 966 w m.
małe
Lipnica Murowana

TAR02

Borzęckie
Zadanie
spotkania z kulturą małe

WIELKA BITWA O
MIECZ
KASZTELANA
Zadanie
TAR03 SPYTKA małe
PORĘBA
SPYTKOWSKA
2018

Zasięg
zadania

powiat
bocheński

powiat
brzeski

powiat
brzeski

Subregion

Subregion
Tarnowski

Subregion
Tarnowski

Subregion
Tarnowski

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

prospołeczny

Budowa chodnika o długości ok. 30 mb w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowosci
Lipnica Murowana.

100 000,00 zł

Kulturalny

Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych poprzez zakup atrakcyjnych i
wartościowych nowości wydawniczych oraz potrzeb kulturalnych wszystkich grup społecznych,
integracja mieszkańców a także niwelowanie zróżnicowania w poziomie rozwoju w sferze kultury
między mieszkańcami wsi a miasta. Realizacja projektu zwiększy dostęp do wiedzy, zachęci
dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych takich
jak: spotkania autorskie, spektakle teatralne, koncerty, wieczorki poetyckie i kabaretowe. Zadanie
to przyczyni się do poprawy czytelnictwa i wszechstronnego rozwoju osobowego mieszkańców.

100 000,00 zł

Kulturalny

Projekt dotyczy realizacji zadania pod nazwą "Wielka Bitwa o Miecz Kasztelana Spytka - Poręba
Spytkowska 2018". Obejmuje on organizację wydarzenia plenerowego o charakterze kulturowym i
historycznym w miejscowości Poręba Spytkowska (gm. Brzesko). Polega na zaangażowaniu
społeczności z regionu w gry i konkursy nawiązujące do czasów średniowiecza. Nagrodą główną
całej "wielkiej bitwy" będzie wykuty specjalnie na tę okazję "Miecz Kasztelana Krakowskiego Spytka z Melsztyna", dawnego właściciela ziem obecnej Poręby Spytkowskiej od którego imienia
wywodzi się drugi człon nazwy miejscowości. Jednymi z atrakcji będą stoiska średniowiecznego
kowala, skryby, garncarza, tkacza i szewca a po zmroku salwa armatnia i pokaz ognia.
Pomysłodawca projektu zakłada także drugą część wydarzenia nawiązującego już do czasów
współczesnych, mającego na celu integrację społeczności - koncert gwiazdy Disco Polo Zenona
Martyniuka.

99 000,00 zł
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MY TEŻ MOŻEMY
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Piknik sportowy z
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zadania
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powiat
brzeski

Subregion
Tarnowski

powiat
dąbrowski

Subregion
Tarnowski

Charakter
zadania

Opis zadania

Zadnie jest formą integracji mieszkańców powiatu brzeskiego a w szczególności wsi Dobrociesz i
Wojakowa.
Celem tego zdania jest aktywizacja społeczeństwa wiejskiego, ukazanie form aktywnego
spędzania wolnego czasu, podniesienie kompetencji językowych.
Prospołeczn Podczas realizacji zadania odbędą się :
y
- Zajęcia z nauki pływania na krytej pływalni dla dzieci w wieku od 7-14 roku życia;
- Zajęcia z nauki pływania na krytej pływalni dla dorosłych;
- Zajęcia nauki jazdy na nartach dla dzieci w wieku 13-17 roku życia;
- Zajęcia nauki języka angielskiego dla dorosłych;
- Festyn dla wszystkich mieszkańców powiatu brzeskiego.

Sportowy

Organizacja turniejów przeznaczonych dla dzieci i dorosłych amatorsko uprawiających sport.
Każdy turniej będzie rozgrywany pod patronatem gwiazdy sportu w danej dyscyplinie. Całe
wydarzenie będzie utrzymane w atmosferze pikniku rodzinnego.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie... - Zadanie
TAR06
turystyka po
małe
Powiślu

Zasięg
zadania

powiat
dąbrowski

Subregion

Subregion
Tarnowski

Charakter
zadania

Turystyczny

Opis zadania

Celem projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie... - turystyka po Powiślu" jest zachęcenie
mieszkańców powiatu dąbrowskiego do lepszego poznania historii i tradycji powiatu - "małej ojczyzny".
Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania swoim rejonem, poznania jego
walorów krajoznawczych, historii, tradycji, kultury oraz osób zasłużonych dla Powiśla Dąbrowskiego.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu dąbrowskiego, którzy chcą pogłębić swoją
wiedzę o regionie oraz poznać jego najciekawsze walory. Do turystyki po Powiślu Dąbrowskim zachęcają
sławne słowa Stanisława Jachowicz - poety i dziennikarza: "cudze chwalicie, swego nie znacie sami nie
wiecie, co posiadacie", które udowadniają, jaką wartość dla nas powinna mieć nasza Ojczyzna. Projekt
zakłada organizację spacerów/wycieczek po Powiślu Dąbrowskim w celu poznania historii, kultury i tradycji
naszej małej ojczyzny. W ramach zadania zakłada się zorganizowanie 16 spacerów turystycznyczno 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, 7) Szlakiem architektury
drewnianej, 8) Znani i mniej znani synowie i córki ziemi dąbrowskiej. Wycieczki zostaną poprowadzone
przez profesjonalnego przewodnika. Uczestnicy wycieczek wezmą udział w zwiedzaniu obiektów, w
prelekcjach tematycznych, warsztatach animatorskich, projekcjach filmowych. Prelekcje tematyczne i
projekcje filmowe będą odbywały się w Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.
Uczestnicy wycieczek otrzymają widokówki z fotografiami ciekawych miejsc, obiektów i osób w regionie,
foldery informacyjne o Powiślu Dąbrowskim oraz poczęstunek. Zadanie obejmuje również transport
uczestników wycieczki. Każda wycieczka będzie zorganizowana dla ok. 50 osób. Udział w wycieczce
będzie możliwy na podstawie zgłoszenia do organizatora wyłonionego w drodze konkursu.
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Koszt zadania

Subregion
Tarnowski

Edukacyjny

Najbardziej przyszłościową dziedziną rozwijania talentów informatycznych jest programowanie, a
programista to zawód przed którym drzwi rynku pracy stoją otworem. Wychodząc naprzeciw
zainteresowaniom uczniów projekt będzie obejmował organizację warsztatów z programowania
gier. Podniesienie kompetencji programistycznych to główny cel projektu. Dzięki dodatkowym
zajęciom uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające tworzyć proste gry komputerowe, zdobyć
wiedzę, która być może pozwoli im rozbudzić w sobie pasję do nauki programowania i umożliwi
ukierunkowanie swojej przyszłości. Realizując te założenia, konieczny będzie zakup
nowoczesnych komputerów, których parametry będą odpowiednie dla kształtowania kompetencji
związanych z e-sportem. Branża e-sportu to obecnie jedna z najbardziej perspektywicznych gałęzi
rynku nowych technologii. Zainteresowanie edukacją w tym kierunku jest bardzo duże.
Nowoczesny sprzęt komputerowy przyczyni się do podniesienia jakości i poziomu nauczania,
pozwoli na efektywne kształcenie wielu osób przez kilka lub kilkanaście lat. Każdy uczeń będzie
mógł samodzielnie pracować przy komputerze i zdobywać niezbędną wiedzę wykorzystując
najnowsze oprogramowanie na rynku. Dodatkowo organizacja wycieczki do Warszawy połączonej
z zajęciami laboratoryjnymi w pracowni robotycznej Centrum Nauki Kopernik pozwoli poszerzyć
horyzonty młodzieży w zakresie programowania.

91 630,00 zł

Subregion
Tarnowski

Zadanie dotyczy problemu we współpracy między szeroko rozumianymi władzami Miasta,
mieszkańcami oraz aktywistami miejskimi. Brak wzajemnego zrozumienia w działaniach powoduje
szkody dla każdej ze stron. Pojawią się realizacje różnorodnych projektów, które często bazują na
niewłaściwej diagnozie lub jej braku. Efektem tego jest niezadowolenie mieszkańców i brak ich
Prospołeczn aktywności oraz udziału w życiu Miasta. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni poprzez
y
wzajemną edukację każdej ze stron. Zwieńczeniem serii szkoleń będzie realizacja zadań w
grupach mieszanych z przedstawicielami władz, mieszkańców oraz społeczników. W rezultacie
naszego projektu osiągniemy skuteczną, efektywną i trwałą współpracę między mieszkańcami, a
władzami miasta do rozwiązywania wspólnych problemów Tarnowa i spełnienia potrzeb jego
mieszkańców.

100 000,00 zł
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Tarnowski
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Tarnowski
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Tarnowski
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zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Edukacyjny

60% chorób bierze swój początek gdy zaniedbamy higienę jamy ustnej. Poprzez naukę, zabawę i
muzykę chcemy nauczyć dzieci samodzielnie zadbać o stan zdrowia swoich zębów . Zalezy nam
na objęciu roczną opieką stomatologiczną, aby uchronić ich zdrowie od najwcześniejszych lat.
Kładziemy równiez nacisk na edukację rodziców i nauczycieli , aby świadomie przekazywali
nabytą wiedzę. Dzięki temu rodzic zyska wieksze bezpieczeństwo i spokój w wychowaniu dziecka.
Dzięki współpracy z fachowcami w innych dziedzinach placówka przedszkolna nabędzie
dodatkowe umiejetnosci zawodowe.(...) W ramach projektu przedszkole bedzie uczestniczyło w
wielu atrakcjach. Jedną z atrakcji bedą warsztaty kulinarne przeprowadzone przez profesjonalistę
ds. żywienia. Po zrealizowaniu zadania najlepiej współpracujące przedszkole bedzie mogło
otrzymać filtr wodny, który skutecznie oczyszcza wodę oraz zmiejszy wydatki instytucji, ponieważ
zaopatrzenie w wodę stanie się niezależne od dostawców.(...)

99 500,00 zł

Edukacyjny

Projekt zakłada realizację warsztatów z robotyki dla dzieci, ich rodziców i dziadków, z terenu
powiatu tarnowskiego. Warsztaty realizowane będą z wykorzystaniem technologii Logo
Mindstorms i przyczynią się do rozwoju i doskonalenia umiejętności technicznych,
matematycznych i informatycznych. Uczestnicy zajęć skonstruują własne roboty wraz z
oprogramowaniem a następnie przy ich pomocy będą wykonywać rozmaite zadania.
Proponowane zajęcia, oparte na nowoczesnej metodzie łączącej dobrą zabawę z edukacją,
zazwyczaj realizowane są w dużych miastach a dzieci mieszkające w małych miejscowościach
mają utrudniony dostęp do tak ciekawej oferty edukacyjnej. Realizacja projektu w Szkole
Podstawowej w Radłowie przyczyni się zatem do zwiększenia dostępności do edukacji
nieformalnej dla uczniów z mniejszych gmin powiatu tarnowskiego.

88 000,00 zł

Edukacyjny

Projekt „DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO” przewiduje realizację 3 zadań w okresie od stycznia
do grudnia 2018r.
Zadanie 1. Nauka języka angielskiego dla młodzieży ze szkół podstawowych.
Zadanie 2. Edukacja technologiczna dla seniorów 60+ w ramach, których prowadzone będą
zajęcia komputerowe z praktycznego korzystania z internetu i komputera, np. poczty, skypu,
facebooka.
Zadanie 3. Nordic Walking zajęcia edukacyjne i ćwiczenia praktyczne z techniki prawidłowych
ćwiczeń dla seniorów 60+.
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu tarnowskiego.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Pokaż Seniorze jak
Zadanie
TAR12 bawić się możeszmałe
event plenerowy

Budowa chodnika z
obrzeżami przy
drodze
Zadanie
TAR13
wojewódzkiej nr
małe
977 w Tuchowie
przy ul. Tarnowskiej

Budowa chodnika w
Zadanie
TAR14 ciągu DW 980 w m.
małe
Faściszowa

Zasięg
zadania

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Zadanie ma na celu promocję regionu oraz walkę z wykluczeniem społecznym osób starszych i
polega na zorganizowaniu dla seniorów z terenu powiatu tarnowskiego imprezy plenerowej z
udziałem gwiazdy muzyki POP lat 60 lu 70 oraz znanego kabaretu. Wydarzeniu towarzyszyć będą
atrakcje dla jej uczestników takie jak pokaz mody dla seniorów oraz porady kosmetyczne.
Realizacja zadania to również integracja międzypokoleniowa, poprzez zachęcenie młodzieży do
zabrania swoich dziadków na organizowanie wydarzenia.

Koszt zadania

Subregion
Tarnowski

Kulturalny

Subregion
Tarnowski

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 działkach o numerach: 90/5 oraz 105 w
Tuchowie.
Prospołeczn Inwestycja obejmuje budowę chodnika z obrzeżami na długości 200 metrów drogi, będzie on
y
szeroki na 2 metry, a zatem łączna powierzchnia wyniesie 400 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 braku bezpieczeństwa na tym odcinku drogi zarówno w
odniesieniu do lokalnych mieszkańców, jak i przejeżdżających kierowców i rowerzystów.

74 705,00 zł

Subregion
Tarnowski

Zadanie polega na budowie chodnika wzdłuż bardzo ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 980 na
odcinku Zakliczyn – Gromnik w miejscowości Faściszowa. Wg. danych Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie drogą tą przejeżdża średnio na dobę 7.152 pojazdy w tym 1.373
samochody ciężarowe, 64 autobusy. Drogą tą także przemieszczają się piesi. Brak chodnika i
jakichkolwiek poboczy nie zapewnia bezpieczeństwa przemieszczającym się tam pieszych. Ruch
Prospołeczn drogowy jest bardzo nasilony, a poruszające się po drodze pojazdy i motocykle często
y
przekraczają dopuszczalną prędkość traktując to miejsce jako obszar poza strefą zabudowaną.
Przemieszczanie się pieszych (mieszkańców Faściszowej i Lusławic), aby dotrzeć do centrum
Faściszowej, gdzie znajduje się szkoła, sklep i przystanek autobusowy jest bardzo niebezpieczne,
można wręcz powiedzieć, że stanowi zagrożenie życia. Realizacja zadania przyczyni się do
bezpieczeństwa pieszych. Kierujący pojazdami także będą mieli większy komfort jazdy wiedząc,
że pieszy nagle nie wtargnie pod koła rozpędzonego samochodu.

99 858,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Budowa parkingu
TAR15 przy DW 977 w m.
Zborowice

Budowa chodnika
przy drodze
wojewódzkiej nr
TAR16
980- w m.
Rzepiennik
Strzyżewski

Budowa zatoki
autobusowej oraz
przejścia dla
TAR17
pieszych w ciągu
DW 980 w m.
Kończyska

Nasadzenie
krzewów w pasie
drogi nr 977 i
TAR18
urządzenie skarpy
w miejscowości
Poręba Radlna

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Tarnowski

Prospołeczn Budowa parkingu o nawierzchni z betonu asfaltowego przy DW 977 w m. Zborowice. Wykonane
y
zadanie będzie służyć obsłudze ruchu drogowego oraz turystom jako miejsce postoju w podróży.

97 208,00 zł

Subregion
Tarnowski

Zabezpieczenie polegać będzie na budowie 110 mb chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą
przy drodze Wojewódzkiej nr 980 Jurków-Biecz w km 7+434-7+544 w miejscowości Rzepiennik
Prospołeczn Strzyżewski. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa poruszających się po powyższej drodze
y
pieszych, a w szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rzepienniku
Strzyżewskim. Wykonanie zadania zapobiegnie potencjalnym wypadkom z udziałem pieszych na
wspomnianym wyżej odcinku.

99 880,00 zł

100 000,00 zł

77 765,00 zł

Zadanie
małe

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

Zadanie
małe

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

Subregion
Tarnowski

Budowa zatoki autobusowej w ciagu DW 980 w m. Kończyska (odc. 050 km 1+704) wraz z
Prospołeczn oświetlonym przejściem dla pieszych (DW 980 odc. 050 km 0+864).
y
Realizacja zadania na podstawie opacowanej dokumentacji technicznej, po zmianie rozwiązań
projektowych w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych.

Zadanie
małe

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

Subregion
Tarnowski

Zagospodarowanie skarpy w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Poręba Radlna. Realizacja
Prospołeczn
zadania korzystnie wpłynie na poprawę walorów turystycznych oraz estetykę w pobliżu
y
zabytkowego kościoła.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Budowa chodnika
przy drodze
TAR19 wojewódzkiej nr
973 w Łęgu
Tarnowskim

TAR20

Gmina Tarnów w
formie

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Zadanie
małe

Zasięg
zadania

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Tarnowski

Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinkach pomiętych w trakcie trwającej obecnie
Prospołeczn
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973. Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa
y
pieszych poruszających się przy drodze wojewódzkiej.

99 690,00 zł

Subregion
Tarnowski

Chcesz zadbać o formę? Zrzucić zbędne kilogramy? Poprawić kondycję? Zadbać o zdrowie? W
pobliżu nie ma klubu fitness? Nic prostszego. Zagłosuj na projekt „Gmina Tarnów w formie”!
W ramach zadania w obiektach na terenie gminy Tarnów przez cały rok zorganizowane zostaną
bezpłatne zajęcia sportowe m.in. aerobicu, jogi i zumby. Każdy chętny mieszkaniec będzie miał
okazję w poszczególnych dniach tygodnia, zgodnie z harmonogramem, skorzystać z ćwiczeń w
obiektach jak domy ludowe czy sale sportowe.
W zajęciach będą mogli uczestniczyć zarówno dzieci, młodzież, dorośli jak i osoby starsze, gdyż
w każdym wieku można zadbać o kondycję fizyczną. Ćwiczenia będą prowadzili wykwalifikowani
instruktorzy dla poszczególnych rodzajów aerobicu.
Chyba każdy zna zalety uprawiania sportu jak: lepsze samopoczucie, bardziej atrakcyjny wygląd,
Prospołeczn sprawniejsze i zdrowsze ciało, zwiększona odporność, lepsza wydolność układu sercowoy
naczyniowego. Skoro korzyści z aktywności fizycznej są tak liczne, to dlaczego wiele osób jednak
od niej stroni? Niestety, w społeczeństwie 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 „Gmina Tarnów w formie”, 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.

81 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Edukacja
regionalna i
historyczna w
TAR21 turystyce dzieci i
młodzieży z Gmin
Wietrzychowice i
Żabno

TAR22

Rodzaj
zadania

Zadanie
małe

Bezpieczni-Zaradni- Zadanie
Realni
duże

Zasięg
zadania

powiat
tarnowski
(bez m.
Tarnów)

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Głównym celem zadania jest zainteresowanie środowiska aktywną edukacją regionalną i
historyczną połączoną z turystyką, aktywnym wypoczynkiem i rekreacja. Pokazanie dzieciom i
młodzieży pięknych zakątków Polski i występujących w nich śladów historii Polski. Dostarczenie
dzieciom i młodzieży pozytywnych doświadczeń życiowych z konstruktywnym
zagospodarowaniem czasu wolnego przy jednoczesnym dbaniu o własne zdrowie i sprawność
fizyczna. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prelekcje oraz zorganizowane wyjazdy
edukacyjne dla grupy min. 80 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wietrzychowice i Żabno (min. 35
dzieci z każdej z gmin). Podczas wyjazdów będą prowadzone „ żywe lekcje”: przyrody historii,
sposoby wykorzystania środowiska przyrodniczego przez człowieka i podniesienie kompetencji
społecznych. Jednocześnie wyjazdy będą zawierały elementy aktywizacji sprawnościowo –
ruchowej.

Subregion
Tarnowski

Edukacyjny

Subregion
Tarnowski

„Bezpieczni Zaradni Realni” to letnie dwunastodniowe obozy dla dzieci i młodzieży. Bezpieczni –
potrafiący udzielić pierwszej pomocy, bezpiecznie poruszać się po górach i lasach, odnaleźć
drogę, wezwać pomoc, znający zasady zdrowego odżywiania. Zaradni – potrafiący poradzić sobie
w życiu codziennym oraz w sytuacjach ekstremalnych, znaleźć nocleg, zbudować szałas, rozpalić
ogień, ugotować prosty posiłek, nawiązać kontakt bez komórki. Realni – potrafią współdziałać w
grupie rówieśników, rozmawiać z rówieśnikami twarzą w twarz, znają swoją wartość realną, a nie
wirtualną. Zadanie skierowane jest do młodzieży w wieku szkolnym od 10 lat do 17 lat. W
programie obozów: zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki autokarowe i piesze; zajęcia
integracyjne; gry i zabawy sportowe, zręcznościowe; zajęcia w parku linowym; plażowanie na
Prospołeczn
kąpielisku strzeżonym; zajęcia w wiosce indiańskiej; wieczorne ogniska, dyskoteki, karaoke, kino;
y
gry terenowe, zajęcia terenowe, w oparciu o elementy survivalu - nauka przetrwania w warunkach
ekstremalnych i awaryjnych: zagubienia, porwania zła pogoda itp. - bez komórki i Internetu; jak
odnaleźć drogę w terenie ; jak szukać bezpiecznego schronienia, zbudować szałas, rozpalać
ogień; jak samodzielne przygotowywać posiłek w terenie; jak nawiązać kontakt bez telefonu
komórkowego; inne techniki przetrwania. Warsztaty tematyczne do wyboru; prawo autorskie w
Internecie, w fotografii; sztuka pisania blogów; zdrowe odżywianie – zajęcia z dietetykiem;
warsztaty fotograficzne – fotografia analogowa; warsztaty graficzne; warsztaty motywacyjne;
warsztaty psychologiczne; warsztaty szachowe; warsztaty łucznicze; warsztaty krótkofalarskie;
warsztaty gitarowe, kurs pomocy przedmedycznej.
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Konserwacja
wybranych
zabytkowych
kapliczek na terenie Zadanie
TAR23
Subregionu
duże
Tarnowskiego
(powiat bocheński,
brzeski, tarnowski)

Bocheńsko-Brzeski
Festiwal Soli i
Zadanie
TAR24
Chmielu 26-27
duże
maja 2018

Zasięg
zadania

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Tarnowski

Kulturalny

Zadanie obejmuje pełną konserwację wybranych zabytkowych kapliczek, stanowiących własność
województwa małopolskiego, które położone są m.in. w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
Celem zadania jest ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie niezbędnych
prac remontowo-konserwatorskich.
Zabytkowe kapliczki od wieków współtworzą małopolski krajobraz. Współcześnie są znakiem
sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. W dawnych czasach stawiane były przy rozstajnych
drogach, wskazując wędrowcom kierunek podróży. Ponadto fundowane były jako dziękczynne lub
przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń.
Niejednokrotnie stanowią ważny element budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z
teraźniejszością.

400 000,00 zł

Subregion
Tarnowski

"Bocheńsko-Brzeski Festiwal Soli i Chmielu" będzie dwudniowym (sobota 26 maja - Brzesko,
niedziela 27 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
Inny
Bochnia, Festiwal służyć będzie też edukowaniu oraz budowaniu marki regionu. Prezentowanie
(mieszczący różnorodnych aspektów dziedzictwa, w tym kultury, sztuki, tradycji kulinarnych, kultury
się w
mieszczańskiej powoli turystom oraz mieszkańcom lepiej poznać walory regionu bocheńskiego i
granicach
brzeskiego, których działalność promieniowała na całą Małopolskę. Wspólna prezentacja obu
zadań
powiatów jest innowacyjnym podejściem do zaprezentowania produktu turystycznego. Festiwal
Województw skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Przedsięwzięcie zostało podzielone na
a
następujące działania, ukazujące kulturę i dorobek regionu bocheńsko-brzeskiego: jarmark
określonych regionalny, występy, koncerty, piknik rodzinny, rekonstrukcja procesu warzenia soli i piwa,
ustawami)
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, a ich efekty oddziałują na zasadzie synergii, dając lepsze rezultaty wspólnie niż
osobno.

399 600,00 zł
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Kod
zadania

TAR25

TAR26

Tytuł zadania

Tarnów Polskiej
Piosenki

Z gwiazdami... nie
tylko zaczytani

Rodzaj
zadania

Zadanie
duże

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Subregion

Subregion
Tarnowski

Subregion
Tarnowski

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Kulturalny

Zadanie przewiduje organizację tygodniowego 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.

400 000,00 zł

Kulturalny

Głównym celem zadania jest zbudowanie oferty kulturalnej kierowanej do wszystkich grup
społecznych, w tym do dzieci i młodzieży poprzez słowo, muzykę, poezję, która przywróci
sprawdzona w przeszłości relację Mistrz-Uczeń. Posłuży to do zdecydowanego pobudzenia i
poprawy stanu czytelnictwa oraz uczestnictwa mieszkańców Subregionu Tarnowskiego w
wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych, dla których działa literackie, piękno języka
ojczystego oraz dziedzictwo kulturowe ma szczególne, narodowe znaczenie.Projekt ma na celu
wskazanie wartości słowa pisanego, jego wpływ na edukację i przyczyni się do rozwiązania
problemu współczesności, jakim jest niebezpieczeństwo nadużywania internetu przez dzieci i
młodzież oraz ponad miarę korzystanie z urządzeń elektronicznych. Przyczyni się to do
poprawienie relacji interpersonalnych poprzez bezpośrednie uczestnictwo w kulturze. Poprawi też
czytelnictwo wśród dzieci, odzieży i dorosłych oraz będzie bodźcem do spotkań integracyjnych.
Nawyk mieszkańców do obcowania z dobrą książką posłuży długofalowo i będzie w następnych
latach procentował w życiu, nie tylko uczestników projektu, ale również następnych pokoleń
(dziedziczenie potrzeby obcowania z wartościową, wysoką kulturą). Koncerty plenerowe przybliżą
mieszkańców obu powiatów do siebie, zintegrują jeszcze mocniej wokół kultury. Koncerty i
spektakle kameralne ukażą walor kultury wysokiej i pomogą przełamywać bariery w dostępie do
niej w miejscach, stanowiących obrzeża i peryferia. Cykl spotkań autorskich, koncertów,
ułatwienie mieszkańcom dostępu do nowości wydawniczych będą miały wpływ na osobowy rozwój
człowieka, integrowanie społeczności poprzez uczestnictwo w kulturze, tworząc zbiorowe dobro.

400 000,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Wirtualna
rekonstrukcja
Zadanie
TAR27 zamku na górze św.
duże
Marcina w
Tarnowie

Wokół sztuki,
TAR28 rzemiosł i
kulinariów różnych

Zadanie
duże

Zasięg
zadania

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Subregion

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Subregion
Tarnowski

Zadanie polega na możliwie jak najbardziej wiernym odtworzeniu za pomocą technologii wirtualnej
rzeczywistości (VR) nieistniejącego już zamku na górze św. Marcina w Tarnowie. Będzie to
pierwsza w Polsce cyfrowa, wirtualna rekonstrukcja tego typu obiektu. Aplikacja VR prezentująca
rekonstrukcję zamku zostanie umieszczona na platformach Google Play i App Store oraz
promowana w formie publikacji prasowych, reklamy internetowej, reklamy mobile i reklamy w
mediach społecznościowych. Aplikacja wraz z umożliwiającymi doświadczenie wirtualnej
Turystyczny rzeczywistości okularami typu cardboard zostanie wykorzystana także do przeprowadzenia lekcji
w szkołach podstawowych i liceach na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego oraz podczas
działań promujących Tarnów.
Zadanie jest wybitnie innowacyjne, łączy wykorzystywanie najnowszych technologii z troską o
zachowanie dziedzictwa historycznego Małopolski, ma istotne walory edukacyjne i promocyjne. I
co najważniejsze: jego realizacja pozwoli tarnowianom znów zobaczyć na własne oczy zamek,
który był przed wiekami duma ich miasta.

327 000,00 zł

Subregion
Tarnowski

W subregionie praktycznie nie istnieją ścisłe powiązania pomiędzy podmiotami, które prowadzą
działalność związaną z ofertą kulturalną, turystyczną oraz mediami lokalnymi. Działające osobno
podmioty, nie mają świadomości korzyści, jakie daje współpraca różnych środowisk, działających
na rzecz rozwoju lokalnego. W związku z powyższym zidentyfikowano potrzebę organizacji
wydarzeń, które wpłynęłyby na integrację oferty kulturalnej oraz turystycznej gmin subregionu
tarnowskiego. Zaplanowany cykl przedsięwzięć, organizacja spotkań jarmarcznych pn. "Wokół
sztuki, rzemiosł i kulinariów różnych" stanowi odpowiedź na wcześniej zidentyfikowane i
przedstawione potrzeby i umożliwi połączenie elementów promocyjnych, integracyjnych,
kulturowych i edukacyjnych. Wydarzenia zostały tak skonstruowane, by stanowić przestrzeń, w
której prezentuje się kulturę tradycyjną, zaspokajając w ten sposób ciekawość i chęć poznawania
i odkrywania dziedzictwa kulturowego zarówno przez mieszkańców regionu jak i turystów.
Zaplanowane działania mają charakter wspólnych spotkań i zabaw o wymiarze rekreacyjnoedukacyjnym. To również wspaniałe, barwne stoiska oferujące uczestnikom przedsięwzięcia
wytwory rękodzielnicze, produkty i smakołyki regionalne. Poprzez zorganizowanie działania liczni
wystawcy, a wśród nich ludowi artyści, twórcy kulinarni, rzemieślnicy oraz zespoły artystyczne
stworzą specyficzny klimat jarmarku. Wydarzenie będzie realizowane przy wsparciu
stowarzyszeń, instytucji kultury oraz gmin subregionu tarnowskiego - Nowy Wiśnicz i Bochnia
(powiat bocheński), a także gminy Borzecin i Gnojnik (powiat brzeski).

356 920,00 zł

Kulturalny
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Poprawa jakości
życia mieszkańców
Małoplski poprzez
udostępnienie
Zadanie
TAR29
wydarzeń
duże
kulturalnych przy
wykorzystaniu sieci
internetowej

Cztery Pory Roku
Seniora.
Całoroczny
program aktywności
Zadanie
TAR30 kulturalnej seniorów
duże
powiatu:
tarnowskiego,
brzeskiego i
dąbrowskiego

Zasięg
zadania

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Subregion

Subregion
Tarnowski

Subregion
Tarnowski

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Kulturalny

Proponowane zadanie "Poprawa jakości życia mieszkańców Małoplski poprzez udostępnienie
wydarzeń kulturalnych przy wykorzystaniu sieci internetowej" pozwoli na udostępnienie
internetowych transmisji i retransmisji koncertów i przedsięwzięć edukacyjnych odbywających się
w instytucjach kultury Województwa a także innych wydarzeń o charakterze kulturalnym na
terenie Małopolski (w tym imprezy masowe, koncerty plenerowe, szczególnie ważne uroczystości
rocznicowe).
Transmisje udostępnianie w czasie rzeczywistym i retransmisje wydarzeń staną się nową
płaszczyzną współpracy ośrodków kultury z odbiorcami, poszerzając znacząco udział
mieszkańców w życiu kulturalnym Województwa oraz popularyzując działania skierowane do
szeroko rozumianej grupy obecnych i przyszłych melomanów. Zadanie uzupełnione zostanie
rozbudową systemu internetowej rezerwacji biletów na wydarzenia kulturalne, która,
zsynchronizowana z systemem transmisji pozwoli na udział w wydarzeniach (fizycznie lub online)
możliwe największej liczbie odbiorców.

400 000,00 zł

Kulturalny

Projekt „Cztery pory roku seniora” jest kompleksowym rozwiązaniem zaspokajającym potrzeby
osób w wieku 60+ z subregionu tarnowskiego: powiatów tarnowskiego, brzeskiego i
dąbrowskiego, w obszarze kultury. Celem zadania jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu z
powodów materialnych i mentalnych, rozwój umiejętności i kompetencji społecznych osób
starszych poprzez udział w życiu kulturalnym i działaniach kulturotwórczych. W ramach zadania
zwiększymy dostęp do wydarzeń o randze regionalnej i wysokim poziomie artystycznym. Adresaci
zadania podniosą kompetencje społeczne, nadrzędne w uczestnictwie w życiu lokalnej
społeczności i aktywnym wpływaniu na nią. Poprzez działania zmotywujemy do podejmowania
rozwijającego wysiłku osobistego, i aktywności, w rezultacie wpływającej na stan zdrowia,
samopoczucie, wartość osobistą i opóźnianie procesu starzenia się. Ten wysiłek przekłada się
bezpośrednio na zmniejszenie nakładów w zakresie leczenia i pomocy społecznej. Różnorodność
działań w obszarze sztuki, wizyty w wyjątkowych i charakterystycznych miejscach województwa
małopolskiego oraz kontakt z lubianymi i podziwianymi artystami przyczyni się do osiągnięcia
zadowolenia i poczucia przynależności do regionu, z którym związało się swoje życie.

371 245,00 zł
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Kod
zadania

Tytuł zadania

Rodzaj
zadania

Zasięg
zadania

Mamo, Tato - chcę Zadanie
grać w kosza!
duże

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

Bądź aktywny zimąZadanie
TAR32 wskakuj na łyżwy to
duże
fajne i łatwe

Subregion
Tarnowski
(miasto
Tarnów,
powiat:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
bocheński)

TAR31

Subregion

Subregion
Tarnowski

Subregion
Tarnowski

Charakter
zadania

Opis zadania

Koszt zadania

Sportowy

Zajęcia z koszykówki dla dzieci w przedziale wiekowym 3-5 i 5-7 lat. Głównym celem zadania jest
umożliwienie najmłodszym dzieciom uczestnictwa w zajęciach z koszykówki. Zadanie ma
przyczynić się do rozwoju małej motoryki dzieci oraz przekazania wartości związanych z
aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Zajęcia odbywać się będą BEZPŁATNIE dla dzieci z
powiatu bocheńskiego, brzeskiego oraz tarnowskiego przez cały rok kalendarzowy 2018 z
wyłączeniem 2 miesięcy na wakacje (łącznie 10 miesięcy)

104 900,00 zł

Sportowy

Zadanie polega na umożliwieniu wszystkim chętnym mieszkańcom powiatu dąbrowskiego i
tarnowskiego zdobycia umiejętności jazdy na łyżwach oraz doskonalenia techniki jazdy.
Realizowane będzie na Stadionie Sportowym w Lisiej Górze gdzie na wynajętym lodowisku o
powierzchni min. 200 m2 w okresie od stycznia do marca 2018r. obywać się będą bezpłatne
zajęcia na łyżwach. Zajęcia te będą miały na celu edukację oraz aktywizację sportową
mieszkańców powiatu dąbrowskiego oraz tarnowskiego a także będą pełnić funkcję profilaktyki
prozdrowotnej i promocję zdrowego trybu życia. Korzystanie z lodowiska będzie zupełnie
bezpłatne, tym samym jest odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na
status finansowy rodziny.

175 790,00 zł
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