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DUŻE

MAŁE

dwa lub więcej
powiatów z subregionu
oraz miasto Kraków
koszt zadania:
100 000 zł – 400 000 zł

1 330 000 zł
na każdy subregion

jeden powiat oraz
miasta: Kraków, Tarnów
Nowy Sącz
koszt zadania:
50 000 zł – 100 000 zł
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Jakie zadanie można zgłosić?
• kulturalne,
• prospołeczne,
• edukacyjne,
• sportowe,
• turystyczne,
• ekologiczne,
lub inne (zgodne
z kompetencjami
województwa)

Weryfikacja

Głosowanie

Jak złożyć
zadanie?

Realizacja

Ewaluacja

Gdzie i jak można złożyć
zadanie?
Osobiście lub korespondencyjnie
w Urzędzie Marszałkowskim
w Krakowie lub w Agendach
Zamiejscowych (Oświęcim,
Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ)

Kto może zgłosić zadanie?

Ile podpisów potrzeba?

Każdy mieszkaniec Małopolski,
który skończył 16 lat

Dla zadania małego
30 podpisów mieszkańców
powiatu
Dla zadania dużego
60 podpisów mieszkańców
subregionu
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SPOTKANIA WARSZTATOWE

DATA

GODZINA

MIASTO

SUBREGION

ADRES

MIEJSCE

29 maja

17:30

KRAKÓW

KRAKÓW

ul. Garbarska 1

MCDN ODN KRAKÓW – sala konferencyjna

1 czerwca

17:00

TARNÓW

TARNOWSKI

ul. Nowy Świat 30

MCDN ODN TARNÓW

6 czerwca

17:00

OŚWIĘCIM

MAŁOPOLSKA
ZACHODNIA

ul. Józefa Nojego 2B

Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – aula
św. Wawrzyńca

7 czerwca

17:00

NOWY SĄCZ

NOWOSĄDECKI

ul. Jana Długosza 3

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” – sala im.
R. Sichrawy

8 czerwca

17:00

NOWY TARG

PODHALAŃSKI

ul. Bolesława
Wstydliwego 14

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu – sala
obrad
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Weryfikacja prawna:

Weryfikacja formalna:
• ocena prawidłowości
wypełnienia formularza,
• sprawdzenie listy
podpisów poparcia,

• zgodność
zadeklarowanych
kosztów.

Weryfikacja na czym to polega?

• zgodność z obowiązującymi,
przepisami prawa.

Ocena możliwości realizacji
zadania:
• zgodność z kompetencjami
Województwa,
• rzeczywisty koszt wykonania,

Zarząd WM:
• lista zgłoszonych zadań
• ostateczna lista zadań
przyjętych do
głosowania,
• lista odrzuconych
projektów wraz
z uzasadnieniem.

• koszt rocznego utrzymania nie
większy niż 10%,
• korzyści dla Województwa
i jego mieszkańców.
Mieszkaniec składający propozycję
zadania – partner na etapie
weryfikacji
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Kto może zagłosować?
Każdy mieszkaniec województwa,
który ukończył 16 lat.

Na jakie zadania można
głosować?
Na zadania zgłoszone w
subregionie, którego jest się
mieszkańcem.
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Głosowanie
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Ewaluacja

Ile głosów można oddać?
Jeden głos na jedno zadanie.

Formy głosowania:
wrzucenie karty do urny UMWM,
Agendy Zamiejscowe,
elektronicznie na stronie
internetowej
www.bo.malopolska.pl
korespondencyjne na adres
UMWM, Agendy Zamiejscowe.
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Zasada rok głosowania,
rok realizacji:
II Edycja głosowanie 2017,
realizacja zadań 2018-2019

III Edycja głosowanie 2018,
realizacja zadań 2019-2020

Zadania sprzeczne, identyczne:

realizowane będzie zadanie, które
zdobyło więcej głosów

Środki niewykorzystane w danym
subregionie mogą być przesunięte
na inny subregion
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Głosowanie

Realizacja zadań

Realizacja

Ewaluacja

Zwycięskie zadania stają się
zadaniami Województwa i będą
realizowane przez Województwo
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa
Jeżeli dwa lub więcej zadań
w danym subregionie otrzyma tę
samą liczbę głosów, o ich kolejności
na liście zadecyduje publiczne
losowanie
Jeżeli środki na realizację
kolejnego zadania z listy nie będą
wystarczające, uwzględnione
zostanie pierwsze z następnych
zadań na liście w danym
subregionie
Mieszkaniec składający propozycję
zadania – partner na etapie
realizacji zadania

Małopolska międzypokoleniowa pracownia medialna,
dziennikarzem można zostać po i 60-tce

Oswojenie się z mikrofonem, konsolą do realizacji dźwięku, programami multimedialnymi
i przede wszystkim wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej – to tylko niektóre
z umiejętności jakie zdobyli uczestnicy zakończonego właśnie projektu „Małopolska
międzypokoleniowa pracownia medialna”.
Subregion tarnowski, wartość zadania: 112 628 zł, liczba głosów: 884

Stojaki na rowery (inspirowane pismem Stanisława
Wyspiańskiego)

„Przypnij się do Kultury i Sztuki!” – takim hasłem pomysłodawcy nietypowych stojaków
rowerowych zdobyli serca mieszkańców Krakowa, którzy głosowali w I edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W efekcie tego w Krakowie pojawi się 9
rowerowych „parkingów”, które zostały zainspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego.
Pierwszy z nich stanął w sąsiedztwie Teatru im. J. Słowackiego, kolejne krakowscy
rowerzyści będą mogli znaleźć już niedługo przy innych wojewódzkich instytucjach kultury.
Subregion miasto Kraków, wartość zadania: 90 000 zł, liczba głosów: 301

Nic dwa razy się nie zdarzy

Dzięki realizacji projektu „Nic dwa razy się nie zdarzy” dzieci niepełnosprawne z powiatu
olkuskiego wraz z rodzicami mogły skorzystać z cyklu rehabilitacyjnych wyjazdów oraz
warsztatów. Na przestrzeni 6 miesięcy został zorganizowany cykl trzydniowych wyjazdów
rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi w malownicze rejony Małopolski oraz cykliczne
zajęcia z dziećmi.
Subregion małopolska zachodnia, wartość zadania: 82 088 zł, liczba głosów: 3707

Chodźcie na Turbacz

Mieszkańcy subregionu podhalańskiego wybrali do realizacji projekt turystyczny związany
z rozwojem tras rowerowych, pieszych i do narciarstwa biegowego – pn. „… Chodźcie na
Turbacz …” – nowe szlaki rowerowo-biegowe w Gorcach. Zadanie dotyczy działań
z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Małopolski poprzez oznakowanie nowych
szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach.
Subregion podhalański, wartość zadania: 262 000 zł, liczba głosów: 2362

Pierwsza pomoc od podstawówki

Za kwotę 300 tys. zł osiemnaście sal w szkołach podstawowych, zlokalizowanych na terenie
miasta Nowego Sącza oraz w powiatach: nowosądeckim i gorlickim, wyposażone zostało
w sprzęt do nauki pierwszej pomocy. To rezultat realizacji w subregionie sądeckim
zwycięskiego projektu, złożonego w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego pn. „Pierwsza pomoc od podstawówki”.
Subregion sądecki, wartość zadania: 300 000 zł, liczba głosów: 3002

Strój sportowy dla juniora na MINI MUNDIAL 2016
powiatu krakowskiego

„Wyprawka” dla młodych piłkarzy z powiatu krakowskiego znalazła się wśród zadań, które
zwyciężyły w I edycji budżetu obywatelskiego Małopolski. W efekcie kupiono 810 strojów
piłkarskich, w których juniorzy zaprezentowali się podczas grudniowego Mini Mundialu
2016. Zakup strojów dla młodych piłkarzy zdobył 2212 głosów. Dzięki temu pomoc trafiła
do 13 podkrakowskich klubów sportowych.
Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny, wartość zadania: 95 000 zł,
liczba głosów: 2 212

Zakup aparatury medycznej do telemetrii

Cztery mobilne urządzanie przeznaczone do stałego monitoringu pracy serca - EKG,
saturacji i tętna wraz z bazą do monitorowania stanu pacjenta trafiły na Oddział Kardiologii
Szpitala im. J. Dietla w Krakowie. Łączny koszt systemu do telemetrii wyniósł 176 tys. zł,
z czego 100 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego, a pozostałe 75 tys. zł
ze środków własnych szpitala.
Subregion miasto Kraków, wartość zadania: 100 000 zł, liczba głosów: 590

NAZWA DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI
DZIAŁANIA

Spotkania informacyjne dla mieszkańców w powiatach
oraz warsztaty dla mieszkańców w subregionach

9 maja – 9 czerwca 2017 r.

Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego

29 maja – 19 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie zestawienia zgłoszonych zadań

do 14 lipca 2017 r.

Weryfikacja zgłoszonych zadań przez właściwe departamenty
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Ogłoszenie wykazu miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie
oraz wzoru karty do głosowania

do 24 sierpnia 2017 r.
do 8 września 2017 r.

Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy projektów
odrzuconych (wraz z uzasadnieniem)

do 14 września 2017 r.

Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez
autorów zadań

od 14 września 2017 r.

Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego

25 września –
13 października 2017 r.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa
Małopolskiego

do 30 listopada 2017 r.

Ogłoszenie wyników ewaluacji towarzyszącej

do 29 grudnia 2017 r.

PRZYDATNE ADRESY:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Agendy Zamiejscowe:
Oświęcim 32-602, ul. Śniadeckiego 21,
Tarnów 33-100, al. Solidarności 5-9,
Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 52,
Nowy Targ 34-400, al. 1000-lecia 35.
Kontakt
e-mail: bo@umwm.pl
telefon: 12 61 60 531, 12 61 60 904, 12 61 60 988
www.bo.malopolska.pl, www.malopolska.pl
www.facebook.com/bo.malopolska

